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„A veréb lípist megyen”, azaz sohasem lesz abból semmi, tartja a régi cívis
közmondás. A lemondó megállapítást akkor tették a cívisek, ha egy fontos cél elérésére alig volt valami esély. Sokáig úgy tűnt, hogy a sok évszázados keserű tapasztalatot megfogalmazó ősmondás a debreceni cívis népnyelv (és népi műveltség)
kutatására is alkalmazható lesz. Az 1930-as évek debreceni bölcsészkarának meghatározó tanáregyénisége, Csűry Bálint a 20. század legnagyobb hatású népnyelvkutatójaként az évtized közepén szervezte maga köré népi származású hallgatóit. A
nyelvtudományban Csűry-iskolaként emlegetett debreceni népnyelvkutató intézet
alapelve volt teljes összefüggésében vizsgálni a magyar népi kultúrát, a népnyelvvel
együtt a néprajz egészét, tárgyi és szellemi néprajzot, szociális érzékenységgel
felderíteni nemcsak a jelen társadalmának összefüggéseit, hanem feltárni múltját is.
Mivel pedig a nép nyelvében a teljes népi kultúra tükröződik, alapvető céljuk volt
minél teljesebb tájnyelvi szótárak anyagának összegyűjtése. Bizonyos eredményeket
el is értek, de legfontosabb tervük, a debreceni cívis szótár elkészítése különböző
nehézségek miatt nem valósult meg. Csupán majd hét évtized után, 2005-ben látott
napvilágot jelen munka szerzőjétől a Debreceni cívis szótár (DCSz), majd 2008-ban
a Debreceni cívis szólások és közmondások (DCSzKm), megteremtve ezzel a további kutatás biztos alapját. (E művek szerves előzménye az 1999-ben megjelent Cívis
beszélgetések Debrecenből című szöveggyűjtemény.) Az említett munkák elkészítése
után fogalmazódott meg bennem a gondolat, hogy a cívis szótár szerkesztési tapasztalatait is felhasználva, nyilvánvaló hiányosságaiból okulva egy átfogóbb, még nagyobb igényű munkával folytatom a cívis társadalommal kapcsolatos (komplex)
népnyelvi-néprajzi kutatásaimat. Lassanként körvonalazódott előttem A debreceni
cívis élet lexikonjának terve. Szándékomban megerősített Fehér Bélának a hajdani
cívis társadalomról szóló cikksorozata (Magyar Nemzet 2009. március−április) is.
Szerzőjük Bálint Sándornak a szögedi nemzettel foglalkozó monográfiájához hasonló
tudományos munka hiányát rója fel a debreceni tudományosságnak.
A debreceni cívis élet lexikona (DCÉLex) címében is jelzi, hogy (elsősorban) a
város társadalmát egykor meghatározó parasztpolgári és kézműves réteg életéhez

kötődő témakörökkel foglalkozik a lexikon műfajának megfelelően szócikkes formában. Természetesen nemcsak gazdasági tevékenységükkel (földművelés, növénytermesztés, állattenyésztés, ill. különböző kézműipari tevékenységek), hanem szellemi életükkel (hiedelemvilág, művelődés, vallás stb.), ill. környezetükkel stb. Végigkíséri egész életüket: a születéstől a halálig, a keresztelőtől a lakodalmon át a temetésig; tárgyalja (elemi) iskolai tanulmányaikat, bemutatja szórakozási alkalmaikat. Több szócikk a Hortobágyhoz kötődő témákat (pásztorkodás, pásztorrend, a
puszta élővilága stb.) tárgyalja, hiszen a Hortobágy nagyobbik része évszázadokon át
Debrecen város tulajdonában volt. Legelőin 1950-ig a város és a cívis gazdák ménesei, gulyái legeltek.
A lexikon időkerete, időhatárai elsősorban a múlt évszázadot fogják át, vagyis a
tágabban értelmezett jelent, azokat az évtizedeket, amelyekről idős adatközlőimnek
közvetlen v. közvetett (szülőktől, nagyszülőktől rájuk hagyományozott) emlékei
voltak. A különböző munkafolyamatokat (gazdálkodás, házi munka stb.) igyekeztem
belülről láttatni, leírásukat élményszerűvé tenni. E törekvésemben gyakran segítettek
saját (igaz szülőfalumban, a szatmári Tiszakóródon szerzett) korábbi ismereteim is.
Mivel az egyes jelenségeket összefüggésükben vizsgálom, ezért ahol szükségesnek
láttam, a történeti hátteret is megrajzoltam (pl. nyomtatás, külterjes állattartás,
kismesterségek). A szorosan vett jelenre összpontosuló vizsgálódás azért sem lett
volna lehetséges, mert kevés kivételtől eltekintve a cívis életforma legtöbb jellemzőjét napjaink kollektív tudata már múltként, egyre halványuló emlékként őrzi
(pl. a cívis konyha régi ételei, a cívis műveltség egyes vonatkozásai). Több témakör
egyenesen a régmúlt évszázadok történelméhez, gazdasági, társadalmi, szellemi
életéhez kötődik (céhszervezetek, elpusztult falvak stb.). Rövid bemutatásukat
mégsem akartam megkerülni, mert általuk, úgy vélem, jóval árnyaltabb lett a cívisvárosról megrajzolt kép. A cívis szótár gazdag anyaga lehetővé tette, hogy több olyan
témakör szócikkbe formálásával is foglalkozzam, amelyek korábban kívül estek a
tudományos vizsgálódás körén, nem szerepelnek például a néprajzi lexikonban sem.
Így az emberi testről összeállított tematikus szócikk azokat a szavakat, kifejezéseket
tartalmazza, amelyeket a cívisek az egyes testrészek megnevezésére, az emberi külső
jellemzésére használtak. A nemi élethez kötődő nem egyszer obszcén stílusértékű
adatok egyetlen szócikkbe összegyűjtve az egészséges paraszti erotika meglétének
bizonyítékai. Más fogalmak, fogalomkörök változatos, ötletes, találó megnevezései
gazdag nyelvi leleményük „dokumentumainak” tekinthetők (pl. a testi-szellemi fogyatékosság, így a kancsalság, az észbeli hiányosság). A lexikon szócikkeibe beépítettem a durva szót v. kifejezést tartalmazó szólások (káromkodások) jelentős
körét is, hiszen ezek a néplélek sajátos megnyilvánulásaiként szintén részei a cívis
nyelvnek, érzelemvilágnak, gondolkodásnak. A bennük megmutatkozó őszinte szó-

kimondás, nyers humor − megítélésem szerint − egyáltalán nem visszataszító. Ma,
amikor sajnos, (kis)iskolás gyerekektől is hallunk nyomdafestéket nem tűrő, trágár
kifejezéseket, nem lenne indokolt a népnyelv sokkal kevésbé durva (mert nem
öncélú) megnyilvánulásait kihagyni egy ilyen munkából. De talán még lényegesebb,
hogy sok frazémának ezek a durva szavak, kifejezések jelentik a lényegét. Az ilyeneket tehát meghagytam eredeti formájukban, szalonképes(ebb) kifejezéssel, szóval
nem helyettesítettem őket.
Szándékomban állt Debrecen helyneveinek elemző bemutatása is szócikkes
formában. Erről azonban letettem két okból is: Sajnos máig sincs a város élő és
történeti helyneveiről névtudományi szempontú, megbízható adattár, amely egy ilyen
vizsgálódásnak a biztos alapját jelenthetné. Másrészt a részletekre kiterjedő elemzés
még a meglevő egyenetlen színvonalú, ill. hiányos névanyag esetében is meghaladná
a lexikon lehetőségeit. Így csupán az utcanevek, utcanév-változtatások, valamint a
főbb helynévtípusok vázlatos bemutatásával, ill. néhány ismertebb helynév (objektum) történetével foglalkozom, de közel sem a teljesség igényével. Hozzájuk csatlakoznak azok az adatok, amelyek a Debrecenhez tartozó külterületi lakott helyek,
így Bánk, Nagycsere, Nagymacs, Ondód, Pac, Pallag szócikkében találhatók. Hasonló témát dolgoz fel a hortobágyi helynevek és helynévtípusok című szócikk is.
Névtani témája van a debreceni ragadványnevekkel foglalkozó szócikknek is.
Itt ejtek szót a felhasznált szakirodalom jellegéről. A Magyar néprajzi lexikont
alapműnek tekintettem, miként néhány összefoglaló történeti munkát is. Nagy haszonnal forgattam a debreceni cívis élet jeles kutatóinak a műveit. Különösen Ecsedi
István, Zoltai Lajos és Balogh István forrásértékű tanulmányai voltak több fontos
szócikk elkészítésében segítségemre. Természetesen mások cikkekbe, kötetekbe
formált kutatási eredményeit szintén igyekeztem hasznosítani. Én magam levéltári
forráskutatást nem végeztem, erre sem időm, sem alkalmam nem volt. Az internet
nyújtotta lehetőségeket azonban igyekeztem kihasználni. Több szócikk elkészítéséhez sikerült ily módon segítséget kapnom (pl. a betegségek osztályozása, gyógynövények). Az Irodalomjegyzékben kézirat minősítéssel jelölt tételek szinte kivétel
nélkül a cívis szótár munkálataiba bevont magyar szakos egyetemi hallgatók
irányításommal készített (záró, szemináriumi és szak)dolgozataira utalnak. Talán túlzás nélkül mondható, hogy a DCÉLex nemcsak tartalmában, hanem formájában is új
típusú vállalkozás a lexikon műfajában. Tudtommal eddig népnyelvi, néprajzi anyagot hasonló módon nem közöltek. Miként említettem a jelen munka biztos alapját
elsősorban a gazdag adatolású cívis szótár jelentette, így a legtöbb hasonlóságot ezzel, ill. a néprajzi lexikonnal mutatja. Anyagrendezése, szócikkeinek belső felépítése
azonban a nyilvánvaló hasonlóság ellenére sem szolgai másolása az előbbieknek.
Már fentebb utaltam rá, hogy a cívis élet lexikona a tárgyalt fogalommal kapcsolatos

ismereteket összegyűjtve, egy szócikkbe szerkesztve kínálja az olvasónak. A lexikon
önálló és utaló szócikkekből áll. Az előbbinek két fő típusa van: az egyiket nyelvtani
szócikknek, a másikat fogalmi szócikknek nevezném. A nyelvtani szócikkek felépítésükben nagyrészt a regionális tájszótárak (így a DCSz) gyakorlatát követik. A
szócikket a félkövérrel szedett címszó vezeti be, amelyet (általában) köznyelvi (v.
köznyelviesített) formában mai helyesírással írok. Néhány esetben azonban gondos
mérlegelés után a szó nyelvjárási(as) alakját szerepeltetem címszóként, ilyenkor a
szó köznyelvi formáját utaló címszóként természetesen megadom (pl. borona l.
berena). A nyelvtani szócikkek élén címszóként nemcsak szavak, hanem szószerkezetek is szerepelnek (asszonyszőtte zsák, bakos fűrész, cifragombú pipa stb.).
A cívis szótárban ezek az asszonyszőtte, bakos és cifragombú címszó alá vannak
besorolva. Ha a címszó ikes ige, de a cívis népnyelvben iktelen változatban is él(t),
akkor az -ik rag elé dőlt vonalat teszek: foly/ik. Hasonlóképpen jelzem, ha iktelen
igének két alakja él egyes szám 3.-ik személyben: megy/en. A címszó után következik fonetikusan leírva a szó kiejtett változata. Ha van, akkor több ejtésváltozatot is
közlök (pl. azután), de (általában) eltekintek az egyéni ejtéssajátságok jelölésétől. A
fonetikus jelölésre a néprajztudományban használt nagyolt átírást alkalmazom, amely
a magyar nyelvjárások hangjainak jelölésére kigondolt egyezményes hangjelölésre
épül (l. később). A nyelvtani szócikkek címszavának ejtésváltozatát követi a szófaji
minősítés. A címszó szófaját/szófajait a szokásos rövidítésekkel adom meg (i, fn, mn,
hsz stb.) Ez után következik/következnek (ha van) a címszó szinonim változata/
változatai. (A szinonima ábécérendes helyén → jellel utaló címszó áll.) Több szófajú
címszó esetén az egyes szófajokra vonatkozó tudnivalókat félkövéren szedett római
számmal különítem el. Ezt követi a címszó stílusminősítése. A stílusminősítés főként
a szavak használati körével kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza. Legfontosabbnak a
szakmai (kismesterségbeli) szókincsrétegre utalást tekintettem, hiszen a lexikon ilyen
jellegű szavakat (fogalmakat, fogalomköröket) tartalmaz a legnagyobb számban (pl.
tímármesterség, méhészet). A szakszavaknál (külön jelölés helyett) a fogalmi
meghatározásba, a jelentés megfogalmazásába építettem be, hogy az illető szó/kifejezés melyik szakmának, foglalkozási ágnak a szókincsébe tartozik. A szó/kifejezés
tréfás, gúnyos, rosszalló, durva, ill. a gyermeknyelvi szó minősítése nem okozott
gondot, ezeket zárójelben jelölöm (pl. gúny, tréf, gyny). Több problémát jelentett egy
szó régies voltának megállapítása, minősítése, hiszen szorosan véve a lexikon legtöbb adata, tárgyalt fogalomköre ma már múltnak tekinthető. (Itt utalnék rá, hogy
ennek a múlttá vált jelennek az egyes szócikkekben tárgyalt fogalommal kapcsolatos
igeidő-használatban is szerepe van.) A régies (rég) minősítést emiatt csupán azoknál
a szavaknál használom, amelyeket idős adatközlőim is réginek, régiesnek tartottak. A
stílusminősítés után (ha van) a címszó jelentésének/jelentéseinek bemutatása kö-

vetkezik, majd ezt követi általában egy v. több példamondat. Több jelentésű szónál a
jelentéseket félkövér arab számmal különítem el. Példamondataim − hála adatközlőim nyelvi leleményének, jó beszédkészségének – általában színesek, érdekesek.
A legtöbb esetben hozzátesznek valamit a jelentés-meghatározáshoz, színesítik a
fogalom kifejtését. A tudományos stílus szárazságát gyakran egy-egy népnyelvi szó
beépítésével is igyekeztem enyhíteni. − Nem kevés azoknak a szócikkeknek a száma
sem, amelyek vmely fogalomnak/fogalomkörnek a lexikonszerű, tömör kifejtését
tartalmazzák (hortobágyi pásztorkodás, külterjes állattenyésztés, vákáncsos, vásárok
stb.). Mindkét szócikktípusnak szerves részét alkotják a fogalomhoz kapcsolódó kötött nyelvi elemek, így az állandó szókapcsolatok, szóláshasonlatok, szólások, közmondások is. Ugyancsak mindkét szócikkfajtán belül egyes adatok előtt → jel
található, amely arra a helyre utal, ahol az illető szóról/fogalomról bővebb információ olvasható. Az ún. szétutalás módszerével el akartam kerülni egy-egy nagyobb
témakört tárgyaló szócikk túlzsúfoltságát. A szócikk témájában a további tájékozódás
a szócikk végén olvasható címszavak segítségével végezhető el. Ugyancsak itt jelzem (L. még: a fogalmak szócikkeit is!), ha nyomdatechnikai okokból a → jel
alkalmazását gyérítettem v. teljesen elhagytam. A könnyebb olvashatóság végett
ritkán használom a csúcsos zárójelet is.
A lexikonban az adatközlőktől származó adatokat (a DCSzKm-ban alkalmazottakhoz hasonlóan) nagyolt egyezményes átírással közlöm. Abból indultam ki, hogy
munkám joggal tarthat igényt a nem szakmabeli érdeklődők figyelmére is, ezért az
anyagközlés, hangjelölés tervezésekor gondoltam a lexikon nem nyelvész (és néprajzos) érdeklődésű használóira is. Az egészen pontos fonetikai írásmód nehezítené a
megértést, akadályozná a tágabb értelemben vett nyelvészeti-nyelvjárási és néprajzi
tanulságok kiaknázását. A teljes köznyelviesítésnek hátránya azonban, hogy nem
lenne nyelvi szempontból hiteles a közlés. Legcélszerűbben akkor járunk el, ha lemondunk mind a köznyelviesített formákról, mind a részletező fonetikai hangjelölésről (vö. Kiss Jenő, Mihályi 33). Ezek mérlegelésével bizonyos módosításokkal azt a fonologikus lejegyzési módot követtem, amely a népköltési alkotások
közzétételének Balogh Lajos által kidolgozott és összeállított szabályzatában olvasható (A népköltési (folklór) alkotások kritikai kiadásának szabályzata. Voigt Vilmos
és Balogh Lajos. Budapest, 1974. 89−113). Az útmutató szerint a köznyelvben is
érvényes hasonulásokat, összeolvadásokat, mássalhangzó-rövidüléseket és -kieséseket nem jelöljük a nyelvjárási szövegben. Tehát én is ezt írom: adtam (kiejtve: attam), különben (=külömben), bükkfa (=bükfa). De úgy döntöttem, hogy a kiejtés szerint írom az összeolvadást, így pl. adjon Isten helyett agyon Isten, mert előfordul az
agyonisten ejtés is. De az árcsík (=ártson) is furcsán mutatna ártsíknak írva. Jelölöm
a teljes hasonulást is, tehát könnyebbüjjön, nőÝjjík stb. Nem kis gondot jelentett az

egy és ragos alakjainak leírása. Nyelvész lektorommal, Sebestyén Árpáddal egyetértésben itt az eggy, eggyet, de egytől, egynek írásmódot követem, miként a lesz írásmódja is a kiejtésnek megfelelően lessz. Elhagyom a félhosszúság jelölését mind a
magánhangzók, mind a mássalhangzók vonatkozásában (pl. l, r, j nyújtó hatása). A
kettőshangzók (óṷ, őÝ) jelölésében csak egyetlen jelölésmódot alkalmazok, a félhangzós elem alá tett mellékjelet: jóṷ, főÝd, mivel vidékünkön ez a kérdéses hangok
leggyakoribb kiejtési formája, realizációja. Az í-zést azonban mint a debreceni,
Debrecen környéki nyelvjárás másik jellemző sajátosságát következetesen jelölöm. A
cívis népnyelv legfontosabb sajátosságait a lexikonban önálló szócikkben mutatom
be. (Itt jegyzem meg, hogy a cívis előtagú összetételeket – pl. cíviscsalád, cívisélet,
cívisgazda stb. szavakat a cívis gazdasszonyhoz hasonlóan – külön írom. Kivételt
csak az általánosan ismert és használt cívisvárossal tettem. )
A néprajzi lexikon szerkesztési gyakorlatának és a Csűry-iskola német gyökerű
tudományos felfogásának (Wörter und Sachen „fogalmak és tárgyak”) szellemében
munkámba igyekeztem minél több szemléltető anyagot (rajzokat, fényképeket) beépíteni. Rajzok akkor szerepelnek, ha valamely egyszerűbb eszköz (kasza, sarló, kalapács, halászó eszközök stb.) bemutatására kerítek sort, ill. ha egy bonyolultabb
eszköz (pl. eke, szekér) egyes részeinek együttes szemléltetése volt a célom. A fényképanyag sokszínű, változatos: így a földműveléshez, fogatoláshoz, pásztorkodáshoz, egyes kismesterségekhez (pl. tímármesterség) kötődő, azokat bemutató
fényképek mellett a cívis népélet más jellemzőiről is láthatók fényképek, esetenként
színes képek is (cívis viselet, pásztorviselet). Egy részük különböző kiadványokból
ismerős lehet az olvasó számára. Lelőhelyük a Magyar néprajzi lexikon, vmint több
debreceni, hortobágyi vonatkozású könyv, tudományos munka, egyéb kiadvány (l.
Irodalomjegyzék). Emellett több általam felkutatott régi fénykép is színesíti, ill.
elmélyíti az egyes fogalmakról közölt tudnivalókat (pl. tanya, cséplés, aratás). Ennek
érdekében ismerőseim (és ismerőseim ismerősei) körében következetes gyűjtőmunkát végeztem. A Déri Múzeumban található nagyszámú fényképes, diaképes
anyag különösen a Hortobágy rendkívül gazdag növény- és állatvilágának képi illusztrálását tette lehetővé. Összességében mintegy 000 rajz és 000 fénykép teszi
szemléletessé a kiadvány kb. 000 szócikkét.
Szakmai körökben közhelynek számít, hogy az ilyen és ehhez hasonló témájú
munkának legfontosabb tényezője az adatközlő. Szerencsémre már a cívis szótár
anyaggyűjtése során olyan kiváló adatközlőkkel dolgozhattam, akik sok értékes ismerettel gyarapították a szótár adatbázisát. Sajnos, a cívis szótár és a cívis szólástár
megjelenése óta eltelt időszak igencsak megtizedelte idős adatközlőim lelkes kis csapatát. De a még élők szívesen vállalták velem a közös munkát. Most is legfőképpen
Ménes Andrásné Nagy Katalinra (1910−2010) támaszkodhattam, aki életének utolsó

éveiben, közel a századik életévéhez sem veszített semmit szellemi frissességéből,
„közös ügyünk” iránti lelkesedéséből. Újból rendszeressé váló munkakapcsolatunk
terhét vállalva nagy odaadással, hatalmas tárgyismeretét mozgósítva kapcsolódott be
a munkába. A vele folytatott kiegészítő gyűjtésem kiterjedt az Új magyar tájszótár
ekkortájt megjelenő utolsó köteteiben található debreceni adatok ellenőrzésére, a
cívis konyha ételeinek részletező leírására, elkészítési módjára, ill. több fontos
részletkérdés tisztázására, a hiányos információk kiegészítésére. Kati néni kellő tájékozottságot mutatott a korábbi gyűjtések figyelmen kívül hagyott témaköreiben is
(pl. cívis szokásjog). Fájdalom, hogy legnagyszerűbb adatközlőm nem érhette meg
könyvem megjelenését. Később a lexikon adatgyűjtésébe bekapcsolódott Nagy Jenő
(1924−) tanító úr és felesége, Ferenczy Éva (1924−) tanítónő is. Ők nemcsak a cívisváros életének korábban nem érintett jellemzőiről, hanem tanyai tanítóskodásuk
emlékeiről, a hortobágyi puszta lakóinak életéről, a puszta gazdag madár- és növényvilágáról szolgáltattak hasznos információkat. Számosan voltak azok is, akik beszélgetéseink során egy-egy értékes adattal, kiegészítéssel bővítették a cívis élet lexikonának anyagát. Hálával gondolok azokra az idős cívisekre, hortobágyi pásztorokra is, akik a DCSz (így közvetve a lexikon) szócikkeibe beépülő záró dolgozatokat, szakdolgozatokat készítő egyetemi hallgatóimnak a segítségére voltak.
Szeretném remélni, hogy A debreceni cívis élet lexikona nemcsak a népnyelvkutatás és néprajztudomány szakembereinek érdeklődését kelti fel, hanem megtalálja
az utat mindazokhoz, akiket a cívis élet sokszínűsége érdekel. A lexikon szócikkeiben megfogalmazott (nép)nyelvi, történelmi, gazdaságtörténeti, művelődéstörténeti,
helytörténeti, néprajzi ismeret nemcsak az érdeklődő felnőtt olvasók ismeretét gyarapíthatja, hanem beépülhet az iskolai oktatásba is.
Kedves kötelességemnek teszek eleget, amikor itt is megköszönöm adatközlőimnek, hogy időt és fáradságot nem kímélve vállalták velem a közös munkát. Lektoraimnak is hálás köszönettel tartozom. Sebestyén Árpád egyetemi tanár munkám
elkészítésének szinte egész folyamatában segítségemre volt, javaslataival nagyban
hozzájárult vállalkozásom sikeréhez. Emberileg és szakmailag is nagy veszteség
számomra, hogy 2014. február 13-án bekövetkezett halála miatt a munka utolsó
szakaszában nélkülöznöm kellett megfontolt tanácsait. Koticsné Magyari Márta muzeológus elsősorban a néprajztudományhoz szorosabban kötődő szócikkekhez fűzött
észrevételeivel, a Déri Múzeum birtokában levő fényképes anyag kiválogatásával segítette munkámat. Bársony István történésznek a cívisváros régmúltjával, Győri L.
János kutató tanárnak a Református Kollégiummal, dr. Lengyel Emőke háziorvosnak a népi betegségnevekkel kapcsolatos értékes megjegyzéseit köszönöm. A lexikon külső borítólapjainak tervét, a szócikkekhez csatlakozó szép kivitelű rajzokat
Kálnásiné Bíró Katalin készítette. Köszönet érte. Dombi Mária könyvtárosnak a

szakirodalom eléréséhez nyújtott segítségét, az Őrváros Alapítványnak a lexikon
próbakiadásának megjelenéséhez nyújtott anyagi támogatást köszönöm. Végül, de
nem utolsósorban köszönet illeti Borbély Zoltán informatikatanárt a lexikon anyagának számítógépes gondozásáért a szövegszerkesztés során fölmerülő nehézségek
sikeres megoldásáért, amelyek lehetővé tették, hogy A debreceni cívis élet lexikona
külsejében is vonzó kivitelben kerülhet az olvasók kezébe.
Kálnási Árpád
Debrecen, 2015 tavaszán

Néhány megjegyzés: A DCÉLex itt olvasható anyaga a könyv formájú végleges
változat közvetlen előzményének tekinthető. Közkinccsé tételére az Őrváros Alapítvány anyagi támogatásával néhány példányban elkészített „Próbakiadás” alapján,
az Alapítvány kuratóriumának javaslatára/ösztönzésére kerítek sort. A jelen változatból (is) hiányoznak még azok a rajzok, képek, amelyek a könyvet színesíteni
fogják. Több szócikkben félkövér szedés található. Az ott „tárolt” információk még
nem tekinthetők véglegesnek, az adatok ellenőrzése, kiegészítése folyamatban van,
miként az Ajánló sorok és az Előszó német, angol nyelvű fordítása is közvetlenül a
„kézirat” leadása előtt fog elkészülni. Szerzőként hálásan köszönném, ha az Olvasó
hasznosítható megjegyzéssel, kiegészítéssel segítené munkámat. Különösen olyan
régi fényképeknek a felajánlását várom, amelyek a 20. század első felének debreceni
cívis életformájához kötődnek.
Kálnási Árpád

VORWORT

PREFACE

ADATTÁR
A, Á

a ~ isz 1. Bizony. 2. Bosszúság, roszszallás, csodálkozás kifejezésére.
aba: → abaposztó
abajdoc: → kétszeres
abajgat ~ i 1. Kerget, hajszol, zaklat.
2. Rászól vkire.
abaköpenyeg: → abaköpönyeg
abaköpönyeg ~, abaköpenyeg fn
Abaposztóból készült felsőruha. L. még:
cívis férfiviselet
abál ~ i Alakváltozata: abárol. 1.
Szalonnát, húst, hurkatölteléknek valót,
ill. káposztát forró vízben puhít, párol,
félig megfőz. 2. Szalonnát lében rövid
ideig főz. − Igekötővel: → megabárol.
abálás ~ fn Alakváltozata: abárolás.
A művelet neve. Az ~t általánosan használják a → disznóölési feldolgozó munkák kapcsán. Abálják, vagyis puhára főzik a töltelékbe szánt húst, belsőséget,
kását, a főtt paprikás szalonnának szánt
tokaalja darabokat. L. még: abálólé,
abálóvilla, abált szalonna
abállé: → abálólé
abálólé abálóṷlé fn Alakváltozata:
abállé. Lé, amelyben disznóöléskor a
hurkatölteléknek valót, majd a kész hurkát, gömböcöt, húst, szalonnafélét főzik,
abálják.
abálóvilla abálóṷvilla fn Rendszerint
kétágú hosszú villa, amellyel a hurkát,

húsfélét stb. az → abálólébe rakják, ill.
onnan kiszedik.
abált szalonna ~: Mondják abárolt
szalonnának is. Forró vízben puhított,
párolt, félig megfőtt → szalonna.
abaposztó abaposztóṷ fn Röviden:
aba. A → szűrposztó finomabb és vékonyabb fajtája. Hajdan köpenyeget, téli
kabátot varrtak belőle.
abárol: → abál
abárolás: → abálás
abárolt szalonna: → abált szalonna
abban abba hsz Abba a minutumba:
~ a percben.
abbahagy ~ i Helybenhagy, jól elver.
abbijon: → abbizony
abbiz: → abbizony
abbizony abbijon msz Alakváltozata:
abbiz. Ráhagyás, helyeslés kifejezése:
úgy bizony, az bizony.
ábéce: → ábécé
ábécé ábéce fn 1. Betűk meghatározott sorrendje. 2. → ábécékönyv.
ábécédárius: → ábécés
ábécékönyv ábécekönyv fn Röviden:
ábéce. Ábécéskönyv.
ábécés ~ fn (rég) Másik régi(bb) neve: ábécédárius. Az elemi iskola első
osztályába járó tanuló. L. még: cívis iskola
Abigél utca: → utcák−utcanevek

ábécédárius.
ablak ~ fn − A/ Lakószobák, kamrák,
magtárak, istállók, ólak szellőzését, nappali világítását szolgáló, az építmények
falába vágott nyílás. A házon levő ~
funciója eredetileg elsősorban a füstelvezetés, szellőzés volt. Később a nappali
világítás szempontjából is fontossá vált,
és a kémények alkalmazásával, a zárt
tűzterű fűtőberendezések elterjedésével
füstelvezető szerepe megszűnt. Az ~ok a
korai időszakban egyszerű lyukak voltak. A 19. század közepéig az ablaknyílások kisméretűek voltak (bizonyára erre
utal egyik régi neve is: házszem), de a
század második felétől a polgárosodás
egyik következményeként Debrecenben
is egyre nagyobb és magasabb ~okat
készítettek. A 19. század utolsó harmadáig a házakon főként egyes ablakok,
szimpla ~ok voltak, de ezek nagy hővesztesége miatt később a cívisek városi
lakóházain is általánossá váltak a dupla
ablakok, tokos ablakok. Elsősorban az
utcára néző ~ok felújítására, módosítására törekedtek. Az udvari homlokzaton
hagyományosabbak maradtak az ~nyílások. Az ~ felületét az utóbbi másfél évszázadban már szinte kivétel nélkül
üveggel borították. Az olajjal átitatott és
állati hólyagból készített lantornával
fedett ~ok debreceni emlékét Csokonai
Zsugori uram című költeményén kívül
talán a cívis háztartásokban még a múlt
század első felében is használatos befőttkötöző lantorna, lantornapapír is őrzi. A sík üveges ~ok elterjedésével az
üvegezés népi kisiparrá, vándoripari tevékenységgé vált. Művelői, a főként tót
’szlovák’ nemzetiségű ablakostótok Trianonig Debrecenben is gyakran megfor-
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dultak. (A zempléni falvak szlovák vándoriparosai a későbbi időkben is.) – B/
Az ágasfás-szelemenes tetőszerkezetű
házaknak általában csak egy utcai ~a
volt, ezeket aszimmetrikusan építették
be. A szarufás tetőszerkezetű lakóépületek utcai homlokzatán szimmetrikus elhelyezésben viszont két ~ot volt szokás
beépíteni. Debrecenben előfordultak 3
~tengelyes utcai homlokzatok és a telek hosszában húzódó 3 ~os, az udvar
felől bolthajtásos tornácú lakóházak is.
A régi utcákon, bár csökkenő számban,
napjainkban is megtalálhatók a 18. századból való cívis házak, amelyek a falusi
házak mintájára rövid homlokzatukkal,
zsalugáteres ablakaikkal őrzik a múlt
emlékét. A zsalugáter a múlt század elejétől egyre inkább a tanyai lakóházak
kisebb méretű egyes ~ainak a tartozéka
lett, ezzel is védték a kellemetlen időjárástól a ház lakóit. A városi házakon
ugyanakkor a hosszú, kétszárnyú, 3−4
osztatú, utcára néző dupla ~ok terjedtek
el, amelyeket akasztóval is elláttak, hogy
a szélben se csapódjanak be. A cívis háziasszony nem hanyagolta el a lakóház
~ainak tisztítását sem: ecetes vízzel és
boltban kapható ~tisztító ruhával v.
használt ruhadarabbal rendszeresen tisztította őket. − Az ~ok és köréjük kialakított faldíszítések és ~zárak a korabeli
debreceni asztalosok, kőművesek, lakatosok önálló stílustörekvésének bizonyítékai. − A házak udvari szobáin 2 ~ot
helyeztek el általában, úgy hogy az ~ a
szoba ajtajától messze essék. Az Lalaprajzú házak utcatengellyel párhuzamosan épített szobáin sarkos beépítést
alkalmaztak az utcai homlokzathoz iga-
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zodva, de az udvari falba is építettek
egy-egy kisebb ~ot, hogy áttekinthessék
az udvart, ráláthassanak a gazdasági
épületekre. A vázolt fejlődés a tanyai lakóházakra kevésbé volt jellemző. Tanyai
házaikra a gazdák később is főként
egyes ~ot tétettek. Az egyik jobb módú
gazda bádogtetős tanyai házán az egyik
szobán két egyes oldal~, a másikon
egyes végső~ volt. − A konyhákon a
szabad kémények megszüntével terjedtek
el az ~ok. Ezek keskeny, magas, általában egyszárnyú üvegezett ~ok voltak, és
a konyha ajtaja mellé v. a konyha hátsó
falába építették be őket. Egyes cívis
családoknál a konyha kettős ~a között
sarkánál házi cérnával szögre felakasztva
a mindennapi olvasmánynak tekintett
kalendárium csüngött. A pitvarnak nevezett helyiség falában kb. 50 x 40 cm
méretű, firhanggal elfüggönyözött mélyedés, vakablak volt, ebben tartotta a
gazdaasszony a sót, paprikát, egyéb fűszereket. A kamarákon szellőzőnyílásokat, ~nyílásokat v. kicsiny ~okat (kamaraablak) alkalmaztak, amelyeken gyakran nem voltak nyíló szárnyak. Másutt a
kamrán kb. 2 m magasságban vasrácsos
~ volt, néhol kettő is. Télen a szellőzőt
újságpapírral v. ócska kispárnával tömték be. Az istállóba egy-két kisméretű
~ot építettek be. Ezek ritkán voltak gondosabb kivitelűek. Az utóbbi évtizedekben már ezek is mind üvegezve voltak.
Egyes gazdáknál az istálló hátsó oldalán
volt vak~, itt tartották az állatok tisztításához szükséges eszközöket, kefét, vakarót stb. Az 1950-es években lényegében
megszűnt az ~ok kisipari előállítása.
Napjainkban mind az új épületekhez,
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mind a felújításhoz gyárilag készített
egy-két típust használnak, ezek kereskedelmi forgalomban szerezhetők be. – C/
Az ~ részei: ablakkeret, ablakfia, ablakkarika, ablakfordító, ablakpárkány, ablakdeszka, ablakszárny, zsalugáter. A cíviseknél használt egyéb ~típusok, ill. elnevezésük: zsalugáteres ablak, padlásablak, végsőablak, utcai ablak, kettős
ablak, téli ablak. – D/ Az ~hoz több ma
is ismert népi hiedelem, szokás fűződik:
Ha vki felébredés után rögtön az ~ra néz,
elfelejti az álmát. Ha beteg van a háznál,
és kuvik v. bagoly kuvikol az ~nál, az
halált jelent. Ha eladó lány volt a családban, szokás volt, hogy a névnapjára,
születésnapjára v. egyéb alkalomból kapott cserepes v. vágott virágot (muskátli,
őszi rózsa, krizantén stb.) kitették az
(utcai) ~ba. Más családokban is divat
volt az ~ba tett virág. – E/ Frazémákban
is előfordul: Ablakára jár – mondják
arról a legényről, aki az ~on át udvarolgat a lánynak. Régi szokás emlékét őrzi
a gúnyos szólás: Nem teszi ki az ~ba,
vagyis nem dicsekszik el vele. Kiment a
ház az ~on: vmilyen családi titok kitudódott. Tréfás mondás: A libák beníznek
az ~án: a) nagyon alacsonyan van az ~a.
b) régi, kis szegényes házban él. Figyelmeztetés. Füle van a falnak, szeme
az ~nak, azaz bárki meghallhatja, amit
beszélünk. Gyengék mán az ~ok: megromlott a látása. L. még: ablakjog, ablakóra; a fogalmak szócikkeit is!
ablakdeszka ~ fn Az → ablaknyílás
alsó részét belül borító deszka.
ablakfia ~ fn Az → ablaktábla félretolható v. külön is nyitható keretes része.
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ablakfordító ablakfordítóṷ fn Az
ablakot záró kallantyú.
ablakjog ~ fn A régi → cívis jogszokások egyik területe. Az → ablakvágás
joga, a háztulajdonosnak az a joga, hogy
háza (ritkább esetben más épülete) falán
a szomszéd udvarára néző ablakot nyisson. Más városokhoz, ill. soros falvakhoz hasonlóan Debrecenben is felmerült
az a kérdés, vajon a telek szélén épült lakóházból lehet-e ablakot nyitni a szomszéd telkére, és így „belátni annak udvarába”. Az esetek többségében ezt maga a
tulajdonos sem akarta. Ezért alakult ki az
a rend, hogy akár hosszú, akár hajlított,
v. kerített házat építettek, annak összes
ablakai, ajtói az utcára és a saját udvarra
néztek. De előfordulhatott, hogy pl. világítási okból a tulajdonos a háznak azon
az oldalán kívánt ablakot nyitni, amely a
szomszéd telkére nézett. A cívis szokásjog szerint a szomszéd felé, a ház hátulsó falába szükség esetén lehetett ablakot
vágni, de ennek legalább 2 m magasan
kellett lennie, és mérete sem lehetett
nagy. Ha az ablak lentebb került, és a
szomszédok nem voltak jó viszonyban,
akkor a szomszéd néhány m távolságból
már eltakarhatta az ablakot, fát ültethetett v. épületet húzhatott elé. A szellőzés
miatt kisméretű ablakot a kamra hátsó
falában lehetett vágni, de házi vécé, fürdőszoba hátsó falán tilos volt ablakot
vágni. Istálló hátsó falán sem lehetett
ablakot kialakítani, itt legföljebb a falba
beépített → vakablak lehetett.
ablakkarika ~ fn Másik neve: ablakszem. Az → ablakkeretbe foglalt üvegtáblák egyike.
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ablakkeret ~ fn Az → ablaknak fából való részei.
ablaknyílás ~ fn Épület falában →
ablaknak, ill. ablak helyett hagyott nyílás.
ablakóra ablakóṷra fn A Kollégium
diáknyelvében: lyukasóra.
ablakos ~ I. mn Ritka szemű,
szemhíjas 〈kalász〉. II. fn → ablakostót.
ablakostót ablakostóṷt fn Röviden:
ablakos. Ablakok beüvegezésével foglalkozó szlovák vándoriparos. Az ~ a
hátán levő faládában hordta az üvegjeit.
Szóláshasonlat: Örül, mint az ablakostóṷt/ablakos a hanyatt esísnek: búslakodik, szomorkodik.
ablakpárkány ~ fn Az ablaknyílás
külső alsó részén kiugró perem.
ablakszárny ~ fn Szakmai neve:
frigli. Ablaknak jobbra, ill. balra nyíló
két része közül vmelyik.
ablakszem: → ablakkarika
ablaktábla ~ fn Az → ablakkeretbe
foglalt üvegtábla.
ablatívusz ~ fn Vkinek arccal a föld
felé, kezét, lábát fogva a levegőbe lendítése. Ablatívuszba tesz: vkit ily módon
levegőbe lendít. Az ~ az 1950-es évekig
alkalmazott játékos büntetésmód volt a
debreceni Református Kollégiumban.
abnémer ~ fn → Cipészmesterségben: az élek finomítására, levágására való szerszám.
abrak ~ fn – A/ Szemes v. egyéb
nem szálas takarmány ló v. szarvasmarha számára. Etetésével cél a növendék
állatok erősítése, fejlődésük meggyorsítása, az ellős és igásállatok erejének
megőrzése, ill. munkateljesítményük fo-
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kozása. Az ~ jellege az állatok fajtái és
az elérendő cél szerint változik. Lehet
korpa v. dara, esetleg ezekből kevert
moslék; zab, szemes és darált tengeri v.
gabona, ill. répa (cukorrépa, takarmányrépa) és tök (sütőtök, takarmánytök).
Lovakat, teheneket egész évben abrakolhatnak. A tejhaszon növelése végett a
cívis gazdák különösen nagy gondot
fordítottak a fejős tehenek ~olására: szemes ~ot különösen zabot egész évben
kaptak (, de a sok száraz ~, pl. a tengeridara a szarvasmarha gyomrát kimarja,
összeégeti). Ősszel és télen takarmányrépával, sütőtökkel, takarmánytökkel,
szecskával kevert krumpliabrakkal is
szokás volt etetni őket. Különösen a takarmányrépától jóízű a tej: Cukorrépát
csak a lovaknak és a nem fejős teheneknek, más szarvasmarháknak adnak, mert
ettől keserű ízűvé válik a tej. A szarvasmarha ~ját a jászolba helyezett abrakosládába teszik, a ló a szemes ~ot abrakostarisznyában kapja, hogy a fejét
felemelve se boríthassa ki. – B/ Frazémákban is előfordul. Szólás: Szúrja az
~ a seggit − mondják a ficánkoló lóra.
Közmondás: Lú elli a csikóṷt, de ~ az
annya: a) az ~ táplálja legjobban a lovat.
b) nem elég világra hozni a gyermeket,
fel is kell nevelni. Legjobb ostor az ~: az
~kal jóltartott lovat nem kell ütni. L.
még: talyigás; a fogalmak szócikkeit is!
abrakol ~ i 1. Jószág → abrakot
eszik. 2. Jószággal abrakot etet. 3. Állatot üt, ver, abriktol.
abrakosbakó: → abrakostarisznya
abrakosláda ~ fn Faláda, amelybe a
jószág → abrakját teszik. L. még: láda
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abrakostarisznya ~ fn Másik neve:
abrakosbakóṷ. Lovak, csikók etetésére
szolgáló, vastag, erős vászontarisznya,
amelybe az előre kiporciózott zabot, tengerit beletöltik. Az egyik rövidebb oldalán nyitott, változó nagyságú, félbe vágott ~´t az állat fejére húzzák és a két
oldalára erősített egyik ágán hurokban, a
másik ágán pecekben végződő felkötő
madzaggal erősítik fel. A jászolhoz kötött lovat és az igavonó, fuvarozó állatot
egyaránt ~ból szokás → abrakolni. A
Hajdúságban több lótartó gazda vászon
~ helyett vödörből v. → vasfazékból
abrakolta az állatait.
ábrázat ~ fn → Arc, arckifejezés. L.
még: emberi test
ábrázatfene ~ fn (rég) 1. Gennyes
seb az arcon, fekély. 2. → ábrázatrákfene. L. még: népi betegségnevek
ábrázatrákfene ~ fn (rég) Másik neve: ábrázatfene. Bőrrák. L. még: népi
betegségnevek
abriktol ~ i 1. Ver, megfenyít. 2. Állatot hajszolva kerget, kínoz. 3. (rég)
Katona gyakorlatozik. − Igekötővel: →
elabriktol, kiabriktol, megabriktol.
abroncs ~ fn 1. Hordót összetartó
pánt, pl. → állítóabroncs, munkaabroncs. 2. Fejen v. felső karon viselt fémszalag, karika, pánt.
abroncsfelhúzó: → abroncshúzó
abroncshúzó abroncshúzóṷ fn Változata: abroncsfelhúzóṷ. → Abroncs
meghúzásához használt kalapácsszerű
eszköz.
abroncsol ~ i Abroncsot felhelyez.
abroncsos hordó abroncsos hordóṷ:
Abronccsal ellátott → hordó.
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abroncspárta ~ fn Másik neve: koszorúpárta. A → párta egyik fajtája.
Gazdagabb cívis lányok feje tetején
ékeskedett. Az ~ díszét igazgyöngyökből, ezüst- és aranyszálas sodratokból kialakított 5, később több dudor jelentette.
abrosz ~ fn 1. → Kenyérsütéskor a
teknőt borító, gyúráskor a száradó tészta
alá terített nagyméretű konyharuha. 2.
Felhasználása szerint: → asztalabrosz,
rétesabrosz, sütőabrosz.
abslusz ~ fn Levágott szarvasmarha
felfűzött, összekötözött belszervei: a
máj, szív, nyelv, tüdő.
absteholó absteholóṷ fn Fából készült tésztavágó eszköz. L. még: cívis
konyha
abzec ~ fn → Kőművesek nyelvében:
visszalépés a falazatról. Ezzel kiugrás
képződik, mint a lábazatnál.
acat: → aszat
acél ~ I. fn 1. Tűz csiholására való
~darab. A tűzgyújtás régi eszközei: az ~,
a → kovakő és a → tapló. A kovakövet a
taplóval a bal kézbe fogják, jobbal pedig
a kovakőhöz ütik az ~t. A kipattanó szikra meggyújtja a taplót. 2. → fenőacél. II.
mn Jelzőként: ~ból való. − Szóláshasonlat: Ojan erőÝs, mint az ~: nagyon erős.
L. még: mágnesacél, tűzszerszámok
acélflekk ~ fn Cipőtalpon v. cipősarkon acélból készült kopásgátló folt. L.
még: cipészmesterség
acélköpenyház ~ fn → Rézművesmesterségben az olvasztókemence belső
védőfala.
acélmerevítő acélmerevítőÝ fn A cipőtalp merevítésére szolgáló fémdarab.
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acélos búza ~: Üveges törésű, kiváló
minőségű, telt → búzaszem. A nyóṷcvannígyes búza acélos, amikor az egyliteres edínybe nyóṷcvannígy deka fér.
acélosság ~ fn Üveges törésű, telt
búzaszem tulajdonsága.
ács ~ fn Építkezések famunkáit végző szakember. L. még: kontraács
acsari ~ mn Kiabáló, hangoskodó.
acsarít ~ i Kiabál, ordít, rákiált vkire, vmire.
acsarkodik ~ i 1. Kiabál, hangosan
veszekszik. 2. Főként kisgyermek mérgében sír, ordít.
ácsceruza ~ fn Régies változata:
ácsplajbász. Deszkára, fára való íráshoz
használt vastag, lapos ceruza. L. még:
plajbász
Ács Gellén Imre: → cívis ragadványnevek
ácsi ~ msz Mulatozáskor muzsikáló
cigány(ok)hoz szólva: megállj, hagyd
abba!
ácsing: → ácsingózik
ácsingózik ácsingóṷzik, kácsingóṷzik, kácsingóṷddzik i Alakváltozata:
ácsing (kácsing). Áhítozik, vágyakozik
vkire, vmi után. FőÝleg a terhes asszonyok ácsingóṷznak, kácsingóṷznak,
megkívánnak valamit. − Igekötővel: →
ráácsing/ráácsingózik.
ácsint ~, kácsint i Ácsint (kácsint) valamire: vmit nagyon kíván, vmit nagyon
szeretne. L. még: ácsingózik
ácsplajbász: → ácsceruza
ad ~, ád i 1. Termést hoz, vhogyan
terem. 2. Ügyet (sem) vet rá. 3. Nem
ellenkeznek vele, ráhagyják, amit mond.
4. Aggya a nagyot: fölényeskedik, hen-
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ceg, dicsekszik. − Szólás: Nem Adonyba/Adomba valóṷ: szójáték formájában:
nem szeret adni. Inkább szásszor ~ni,
mint eccer kapni: jobb segíteni, mint
segítséget elfogadni. Kéccer ~, aki gyorsan ~: a gyors segítség az igazán értékes. Aggya ű még lejjebb is: nem lesz
mindig ilyen igényes. Közmondás: Ha
~nak vedd el, ha ütnek, szalaggy el: ne
szerénykedj, ha kínálnak, de ha bántanak, mentsd a bőrödet! Míg megvan,
addig aggyík, ha meghal, akkor haggyík:
közeli rokon, hozzátartozó, amíg él,
legyen bőkezű, amikor meghal, maradjon utána örökség. − Adatolt igekötős
alakjai: → bead, elad, előad, felad, kiad, lead, megad, ráad. L. még: cívis
népnyelv
ád: → ad
adag ~ fn Anyagból kimért meghatározott mennyiség. L. még: mértékrendszer
adagol ~ i → Gyorscserzéskor bizonyos időközönként a → forgóhordóba
előre elkészített vegyi oldatot önt. L.
még: tímármesterség
adalék tápanyag adalík tápanyag:
→ Disznóhizlalásban az anyagcseréhez
szükséges tápanyag.
adásvevés adásvevís fn Adásvétel.
Adásvevísnél vóṷt, hogy megparoláztak,
megkötöttík az üzletet.
addig-meddig ~ hsz Addig-addig.
Addig-meddig szekírozott, míg ki nem
jöttem a bíketűrísbűl.
addsza: → addszide
addszi: → addszide
addszide accide msz Alakváltozatai:
acca, acci. Addsza ide!
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adjonisten agyonisten fn → Köszönésforma. Közmondás: Amijen az
agyonisten, ojan a fogaggyisten: ahogyan velünk viselkednek, úgy viselkedünk mi is másokkal, és viszont.
adjusztál agyusztál i 1. Pl. csizmát
javít, megjavít. Igekötővel: → kiadjusztál, megadjusztál. 2. Elver, megver.
adjutáns agyutáns fn Kisegítő alkalmazott.
adjvégy agyvígy fn A mérkőző csapatjátékok (pl. → méta) játékkezdő része, kedvelt párbeszédes szereposztása,
amellyel a játszótársakat kijelölik, a
szerepeket kisorsolják. A két legjobb játékos az adjad−vegyed! szavakkal szólítja egymást, és kölcsönös előnyt ad,
melyik válasszon magához küzdőtársat.
L. még: gyermekjátékok
adjvégyel agyvígyel i 1. → adjvégy.
2. Csereberél.
adjvégyez agyvígyez i Csapatjáték
megkezdésekor a két csapatfőnök sorsolást is alkalmazva játékosokat válogat.
L. még: adjvégy
adó adóṷ fn 1. → sarc. 2. Teher. A
dohányzás nagy adóṷ annak, aki szíjja.
3. (rég) Adóhivatal. Viszem a sarcot az
adóṷba, vagyis az adóṷhivatalba. L.
még: szeszadó
adogat ~ i Szövésnél a szálat egymás
után átadja a borda, nyüst hézagai között.
adogató adogatóṷ fn → Hordáskor
az a munkás, aki → adogatóvillával a
kévéket a szekérre feladogatja.
adogatóvilla adogatóṷvilla fn Hoszszú nyelű, 3 ágú → villa. Gabonakeresz-
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tek feladogatásakor használták/használják.
adóív adóṷív fn Adóbevallási űrlap.
adókönyv adóṷkönyv fn (rég) A befizetett adót igazoló könyvecske. A Horthy-rendszer végéig használatban volt.
Adony: → ad
adópénztárnok adóṷpíztárnok fn
(rég) Az adóhivatal pénztárosa.
adós adóṷs I. mn Vkinek tartozó. II.
fn Vkinek tartozó személy. Közmondás:
Adóṷs fizess, beteg nyögj!:az adósságot
vissza kell fizetni.
adresz atrec, atresz fn (rég) Címzés
levélen.
adta ~ mn Bosszankodás tréfás kifejezésére 3. sz-ű szragos fn előtt: haszontalan, semmirekellő. Mi csináltál, te ~
köjke?! Összetételekben is szerepel: →
ebadta, fékomadta, istenadta, lelkemadta.
advent ~, ádvent fn A → karácsonyra való előkészület ideje, az egyházi év
kezdete, amely az András napjához (november 30.) legközelebb eső vasárnappal kezdődik. Latin eredetű szó, jelentése: ’az Úr érkezése’.
ádvent: → advent
afféle aféle nm Rendszerint pejoratív: olyan, olyanféle. Ez csak aféle szóṷbeszíd.
afrik ~ fn → Kárpitosmesterségben
tengerifűből, pálmarostból készült kárpitozási anyag.
ág ~ fn 1. Fás növény törzséből v. tövéből kinőtt erősebb hajtás, pl. → főág.
2. Rokonsági, leszármazási vonal, pl. →
fiúág, lányág. 3. Vminek, pl. villának a
kiágazó része, nyúlványa, pl. a villa ~a,
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→ gyeplőág, keresztág. 2. Másik neve:
lengli. → Paszományosmesterség- ben:
hosszan kihúzott anyag. − Szólás: Kiverte az ~ a szemit: a) elszegényedett. b) nő
hamar megöregedett. Tizenhárom/Hét
~ra süt a nap: erősen, forrón süt. ZőÝd
~ra vergőÝdik: boldogul. Nem tudtam
vele zőÝd ~ra vergőÝdni: nem tudtam
vele megegyezni. Esze ~ába sincs: eszébe se jutott. A szegíny embert az ~ is
húzza: a szegényt minden baj eléri.
ága-boga ~ fn Bonyult, szövevényes
ügy, dolog. Szólás: Sok ~ van a szarvasnak: bonyolult dolog ez.
agár ~ fn Hosszú lábú, hegyes orrú,
nyúlánk vadászkutya. Szóláshasonlat:
Úgy fut, mint az ~: gyorsan fut. Sovány,
mint az ~: nagyon sovány. Szólás: Hátrább az agarakkal!: húzd meg
magad! Agár után a hetedik: jelentéktelen személyre, pl. inasra v. kisgyerekre
vonatkoztatott mondás a közösségben
elfoglalt helyére utalva. L. még: kutya
Agarász Kertész János: → cívis ragadványnevek
ágas ~, ágos I. mn Aminek ágai vannak, pl. → háromágas sodrás, hatágas
karikás. II. fn 1. → ágasfa. 2. Tornácoszlop. 3. Kerítésoszlop. 4. → kútágas.
5. Kútásáskor a kút 4 sarkába leeresztett
faoszlopok közül egy. 6. (Fa) oszlop,
(fa)rúd, pl. → árulóágas, ollóágas. 7.
Kezdetleges ágy 4, földbe vert tartórúdjának egyike. − Szólás: Megfejné az ~t
is: nagyon kapzsi. Hajdani babonás hiedelem emléke, amely szerint a boszorkány a különböző tárgyakból (pl. kútágasból, kapufélfából) is tud tejet fejni.
L. még: cívis hiedelemvilág, tótágas
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ágasfa ~, ágosfa fn 1. Oldalágakban
végződő, földbe ásott fagerenda v. ácsolt
fatörzs, amelyre a köcsögöket, tejesedényeket aggatják szárítás céljából. 2. Két
v. három ágban végződő, Y, U, V alakú tartóoszlop. 3. Kb. 2 m magas faoszlop, a tetejére vízszintesen odaerősített
ócska kocsikerékkel, pl. az elhullott állatok felakasztására és bontására, →
dögöskerék.
ágasfás−szelemenes tetőszerkezet
ágasfás−szelemenes
tetőÝszerkezet:
Olyan szelemenes tetőszerkezet, amelynél a háztető súlyát a szelemennel együtt
a → szelemen tartására beépített faoszlopok viselik.
ágaskodik ~ i 1. Uralkodni akar másokon. 2. Indulat feltámad, forr vkiben.
Szólásban: Ágaskodik benne a virtus:
hetvenkedik.
ágcsonk ~ fn A levágott faágnak a
törzsön maradt kiálló része.
ágfa ~ fn 1. Vékonyabb ágakból álló
faanyag. 2. Vékony gallyakból álló tüzelő.
aggat ~ i 1. Akasztgat. 2. Szőlőveszszőt szőlőnyitás után karóhoz kötöz. L.
még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
aggatódzik aggatóṷddzik i (rég) Kötekedik. Ne aggatóṷddz vele! − Igekötővel: → felaggatódzik.
*agglegényadó: Gyermektelen nagykorú férfiakra kivetett adónem. Debrecenben a céhes világban el volt terjedve.
Első említése 1611-ből való. A varga
céh szabályzata előírta, hogy az ifjú
mesternek 1 éven belül meg kell házasodnia, ha ezt elmulasztja, évi 2 Ft-ot
fizessen. Az ~t a többi céh is átvette.
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aggódik aggóṷdik i Töpreng, tépelődik vmin. Azon aggóṷdok, mi lehet a fiammal.
aggóskodik aggóṷskodik i Bántja
vmi, aggodalmaskodik. Valami rígi dóṷgon aggóṷskodik, nem haggya nyugodni.
aggvénség agvínsíg fn (rég) Nagyon
idős korban bekövetkező halál. L. még:
népi betegségnevek
agonizál ágóṷnizál i Tétovázik, az
időt fecsérli, ácsorog.
ágónizál: → agonizál
ágos: → ágas
Ágotai csárda: → betyárvásár
agramónus: → agronómus
agronómus agramóṷnus fn Tréfás,
gúnyos elnevezése: ugróṷmóṷkus. Mezőgazdasági nagyüzem munkáját szervező (és irányító) szakember.
agusztus: → augusztus
agy ~ fn 1. Agyvelő. Adatolt betegségei: agygutaütés, agygyengeség, agyhűdés, agyláz, agylob, agyrázódás, agyroncsolás/agysérelem,
agysorvadás,
agyszélütés/agyszélhűdés, agyvelőbaj,
agyvízkórság. 2. A gondolkodás szerve.
3. → ész. 4. → kerékagy. L. még: agyasfejes, emberi test; a fogalmak szócikkeit
is!
ágy ~ fn 1. − A/ Fekvésre szolgáló
bútor, amely a magyar parasztházban
sokáig elsődlegesen az ~nemű tárolását
szolgálta. Az alvás céljára (is) használt
~(ak) helye a háznak abban a helyiségében volt, ahol a család általában tartózkodott, ahol (különösen télen) a mindennapi életét élte. A cívis családoknál régen a házastársak ~ai egymás végében
álltak, a huszadik században azonban
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már egymás mellett voltak. Igényesebb
helyeken nappalra le voltak terítve színes terítővel, arra jött egy hímzett, díszesen összeállított csipketerítő. Az ~terítő
gyakran szövetből volt, és mintázata
rendszerint egymintás volt az asztalterítőjével, azaz megegyező volt vele. − B/
Részei: ágybetét, ágyfő/fejvég, ágymellék, ágyvég/lábvég, ágydeszka, tartozékai: ágynemű/ágybeli, ágyszalma, ill. a
szalmazsák/szalmasurgyé, ágytakaró. A
magasra rakott vetett ágy státusszimbólum, helye a tisztaszobában volt. Maga
az alvóhely korábban többnyire a földön
volt (derékalj/derékaljdunyha, szalmazsák, vacok). A dikó (deszkadikó, hársdikó) és az ácsolt ~ feltehetőleg még a
középkorban elterjedt a parasztságnál. A
divatjamúlt, megkurtított ~ból gyakran a
nappali pihenésre szolgáló heverő, vacok
lett. De már korábban, az ~ban való alvás terjedésével párhuzamosan különféle
pótágyak is kialakultak. Ezek nagyrészt
a szobabeli alvóhelyeket bővítették, így
a búbos kemencét körülvevő, vályogból
rakott ülőhely, a kemencepadka és a kemencesut/sut. Az ~nak a cívis paraszti
társadalomban is több fajtája volt elterjedve. A múlt század elején az idős emberektől emlegetett nyoszolya, fekőnyoszolya főként díszesebb és nagyobb ~ra
vonatkozott, amelynek egyik helyi változata a léckeretes rámás nyoszolya (rámás ágy). A díszes nyoszolya a menyasszony hozományának értékes része
volt. Erre utal a tréfás dal is: Este viszik
a menyasszony ~át. Elhagyták a nyoszoja nígy lábát. Addig asszony nem fekszel
az ~ra, míg meg nem lessz a nyoszoja
nígy lába. A hárságy/hársdikó favázból
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és ráerősített gyékényfonatból v. hársfonatból való ~; a fekőágy/fekőnyoszolya a
vajúdó asszony ~a; szegényebb sokgyermekes családoknál volt a tolóágy,
amely nappalra az ~ alá tolható kerekeken mozgó, alacsony fekvőhely; a modernebb sőberágy vasvázas szerkezetű,
szalmazsákkal ellátott, összecsukható ~.
A szegények fekvőhelye volt az egyszerű vaságy. Az istállóban háló férficselédek, fiatal gazdák alkalmi fekvőhelyet
készítettek maguknak. A heverésre alkalmas puha gyepnek a népnyelvben
gyepágy a neve. – C/ Az ~ névátvitel
eredményeként több összetétel utótagjaként szerepel. A fogmeder népi neve
fogágy, a vetőmagnak készített fészek a
magágy, a szekér tengelyét körülvevő
faburkolat a tengelyágy. A cívis konyha
korábbi időszakának fogalma az ecetágy,
a szó a házi ecetkészítés emlékét őrzi, a
borászat szava a borágya, jelentése:
borseprő. Iparos mesterséghez kapcsolódik a bélágy, a rézművesek nevezik így
az öntőhomok bevágásait. – D/ Mint az
egyik legfontosabb bútordarab az ~ több
frazémában szerepel. Tréfás átokként:
Könnyebbeggyen meg az ~a szalmája!:
haljon meg! Szóláshasonlatban: Megy
ez, mint az ~ba szarás − mondják gúnyosan, ha vmi nagyon könnyen, ill.
nagyon nehezen megy. Kifejezésekben,
szólásokban: Aki megbetegszik, és fekvő beteg lesz, az Ágynak esik, Megfekszi
az ~at, Nyomja az ~at, azaz Ágyhoz van
láncolva. A még fejletlen gyereklány
Ágyba kicsi, bőÝcsőÝbe nagy. Nagy ~búl
valóṷ: gazdag, tehetős családból származott. Nem nagy ~búl valóṷ: szegény
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családból származott. Közmondásban:
Megesik a szerencsétlenség az ~ba is: a
baj mindenütt megtörténhet. MegnőÝl a
jány az ~ alatt is: ezt felelik a csodálkozásra, hogy mennyire megnőtt a kislány.
2. Veteményes ~ás. 3. Jelzőként: ~ásnyi, pl. egy ~ hagyma. 4. Ágynemű. 5.
Fazekasmesterségben: agyagágyás. 6.
Tímármesterségben: hordóba rakott mindenféle rozsdás vasdarab, amelyet a
vasfesték érlelésére használnak. L. még:
ágyal, ágyelévaló, ágykabát, szőrmatrac; a fogalmak szócikkeit is!
agyabugyál ~ i Megver. Igekötővel:
→ megagyabugyál.
agyag ~ fn – A/ A fazekasmesterség
alapanyaga, erre utaló neve: fazekasagyag. Alapvető fontosságú tulajdonságai: képlékenysége, formálhatósága és
az, hogy égetéssel a benne levő nedvesség eltávolítható, ezáltal véglegesen
megszilárdítható. A képlékeny ~ot kövérnek, zsírosnak is mondják, a kevésbé
képlékenyt soványnak. Ez utóbbi tulajdonsága attól függ, mennyi homokot
tartalmaz, ezért a szükségletnek megfelelően a kövér ~ot homokkal soványíthatják. (A kibányászott ~ot, agyagföldet
agyagágyásban tárolják, gyúrása előtt
agyagörlő gépen áthajtják, az egyszerre
megmunkált mennyiség neve agyagcsomó.) Az ~ tűzálló volta attól függ, hogy
mennyi ásványi szennyeződést tartalmaz. Ha 1600 C° fölött égetik, és nem
olvad meg, tűzállósága kifogástalan. Az
említetteken kívül a fazekasok még más
~fajtákat is számon tartanak: a taposás
során keletkezett, egymásra rakott
~csomó a karikaagyag, taposott agyag, a
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nagyon nehezen alakítható és nyújtáskor
könnyen
elszakadó
~fajta
a
meredőagyag, a pipakészítők tömörre
égetett ~fajtája a kőagyag. Α főző- és
sütőedények előállítására alkalmas ~
neve fazékföld. – B/ A fazekasmesterség
~gal kapcsolatos más fogalmai: agyagásó, agyagcsupor, agyagiparos, agyagkupac, agyagmáz, agyagtőke, agyagtömb, agyagverőbot. L. még: a címszók
jelentését is!
agyagágyás ~ fn Más nevei: agyaghej, ágyás. → Fazekasmesterségben: az
agyag tárolására elkerített szabályos
alakú terület.
agyagásó agyagásóṷ fn Szerszám,
amellyel az agyagot leválasztják az →
agyagtömbről.
agyagcsomó agyagcsomóṷ fn Akkora mennyiség, amennyit a → fazekas
egyszerre meg tud munkálni.
agyagcsupor ~ fn Agyagból égetett
cserépedény. Ilyenbe tették a lekvárt.
agyagdeláló: → agyagőrlő gép
agyagföld agyagfőÝd fn Agyagos talaj, föld.
agyaghely: → agyagágyás
agyagiparos ~ fn Főleg tálakat készítő → fazekas.
agyagkupac ~ fn Felszeletelt agyagból való kupac.
agyagmáz ~ fn Sárgásbarna, barna v.
fekete színű agyag, amelyben olvasztó
hatású alkálifémek, mész v. vas találhatók.
agyagművesség: → fazekasmesterség
agyagos padló agyagos padlóṷ:
Agyagos földből döngölt → padló.

ablakfia
agyagőrlő gép agyagőÝrlőÝ gép:
Másik neve: agyagdelálóṷ. Gép, amelyen keresztülhajtva az agyagot, megkönnyítik annak gyúrását.
agyagtőke agyagtőÝke fn Hengeres,
tömör fadarab, amelyen a fazekas az
agyagdarabot veri.
agyagtömb ~ fn Az → agyag nagyobb darabja.
agyagverőbot agyagverőÝbot fn Bot,
amellyel a → fazekas az → agyagtőkére
helyezett agyagot laposra veri.
agyal ~ i Agyba-főbe ver. Igekötővel: megagyal.
ágyal ~ i Lefekvéshez ágyat vet, →
megágyal. L. még: beágyal
agyar ~ fn Némely emlősállatnak
fegyverül használt kiálló szemfoga v.
metszőfoga.
agyaraz ~ i A kan → disznó agyarát
kitöri.
agyarazás ~ fn Kan disznó agyarának kitörése. Általában a → búgatás
előtt került rá sor, így akadályozták meg,
hogy a vetélkedő kanok kibontsák, felhasítsák egymást.
agyarkodik ~ i Dühösen, acsarogva
támad vkire.
ágyás ~ fn 1. → Nyomtatásra (v. kézi
cséplésre) a → szérűn szétteregetett gabona. Nyomtatáskor ~t csináltak, azután
vezették rá a szétterített gabonára a lovat. A → cséphadarónak is megágyaztak, ilyenkor kisebb ~t készítettek. −
Ehhez kapcsolódó szólás: Ágyásba vágta, vagyis összehányta, rendetlenné tette.
A hirtelen jött eső elől az ~t sietve a
szérű közepére tolták. A szólás összefügg a Medvét fog frazémával. 2. Ta-
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pasztósár elegyengetett csomója: egy ~
sár. 3. → Fazekasmesterségben: →
agyagágyás. 4. Vetemények, virágok
termesztésére kijelölt (fedett) terület, →
melegágy.
agyas-fejes ~ mn Az átlagosnál nagyobb fejű fiúgyermekre mondták a cívisek dicsérőleg. L. még: emberi test
agyátmérőcirkli agyátmírőÝcírkli fn
Körzőszerű eszköz a kerék agyában elhelyezkedő küllők távolságának pontos
megmérésére.
ágyaz ~ i 1. Gabonakévét nyomtatásra eltereget, → beágyaz. 2. Kutya, disznó fialáshoz alomból vackot készít magának. L. még: aláágyaz, megágyaz
ágyazás ~ fn 1. A kévék szétterítése
a → szérűn a → nyomtatáshoz. A szérű
szélén kb. másfél ölnyi területet hagytak
szabadon, egyik oldalon a vontatók álltak, a másik oldalra a kicsépelt gabonaszemeket tolták. Az ~ történhetett vontatóból v. keresztből. Az előbbinél először
a vontató felső részét húzták le a 3 v. 4
ágú favillával. Fontos volt, hogy a szár
merőlegesen álljon, a magas → ágyást
ui. könnyebb volt nyomtatni. Ha keresztből ágyaztak, kioldották a kévéket,
és a szérű külső részén kezdték meg a
rakást. Lefektettek egy sor gabonát,
hogy a feje kifelé legyen. Az első sor
közepe tájára jött a második sor, a szérű
közepét is berakták. A beágyazandó gabona mennyisége a nyomtató jószág
számától függött: általában egy lóra 2
kereszt, régebben egy vontató esett. 2.
Az a cselekvés, amikor a disznó, ill.
kutya fialáshoz vackot készít magának.
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agyba-főbe agyba-fűbe hsz Verést
jelentő igékkel: nagyon, mértéktelenül.
Agyba-fűbe vertík, jóṷl elagyabugyálták.
ágybahugyozó ágybahugyozóṷ mn
Olyan 〈nagyobb gyerek〉, aki még ágyba
vizel.
ágybeli: → ágynemű
ágybetét ~ fn Az → ágy keretébe illeszkedő, a matracot v. szalmazsákot
tartó betét.
ágydeszka ~ fn Az → ágy keretébe
illeszkedő, az ágybetétet v. a szalmazsákot tartó deszka.
ágyékbélszakadás: → ágyéksérv
ágyeke ~ fn A → eke egyik fajtája. A
→ túróekével szemben aszimmetrikus a
vasa, a vashoz a fölhasított föld fordítását segítő széles → kormánylemez járul.
Meghatározott irányba fordítja a földet,
barázdát mélyít. Azért, hogy a parcella
felülete egyenletes maradjon, minden
szántáskor változtatni kell a barázda
dőlésének irányát. A túróekénél sokkal
eredményesebb földművelést tett/tesz
lehetővé. Hosszú és keskeny földcsíkokat szántottak/szántanak vele.
ágyékkendő ágyíkkendőÝ fn Főként
nem egészséges nők által használt kendő
alakú ruhadarab, kötény, amely az ágyékot elfedi.
ágyéksérv ágyíksérv fn Régibb neve:
ágyíkbélszakadás. Férfiaknál a nemi
szerv tájékán keletkező sérv. L. még: népi betegségnevek
ágyelévaló ágyelévalóṷ fn Gubapokrócból készített szönyegfajta.
ágyfő ágyfű fn Másik neve: fejvíg. Az
→ ágy felső, a fejnél lévő része.
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agygutaütés agygutaütís fn Bénulást
v. halált okozó → agyvérzés. L. még:
népi betegségnevek
agygyengeség agygyengesíg fn (rég)
Elmebaj. L. még: népi betegségnevek
ágyhálósodrás ágyhálóṷsodrás fn →
Paszományosmesterségben: cérnás pamutszálak első kézre történő összesodrása és további megmunkálása.
agyhűdés agyhűdís fn Idegrendszeri
zavar miatt bekövetkező bénulás. L.
még: agy, népi betegségnevek
ágykabát ~ fn A hálóing fölött viselt
rövid női kabátka.
agykarika ~ fn A kerékagyra a küllők mellett kétoladalt ráerősített két keskeny vasabroncs egyike.
agyláz ~ fn Az → agy lázas megbetegedése. L. még: népi betegségnevek
agylob ~ fn Az → agy gyulladásos
megbetegedése. L. még: népi betegségnevek
ágymelle ágymejji fn 1. A fejtől lévő
párnaalj. Az ágymejjibe, vagyis a párna
alá tettük a pízt, könyvet vagy az újságot.
2. → ágymellék.
ágymellék ágymejjík fn Másik neve:
ágymejji. A bevetett ágy és a fal közötti
hézag.
ágynemű ~ fn Régibb neve: ágybeli.
Az → ágy felszereléséhez tartozó textilanyagból, főleg vászonból készült, ill.
ezzel bevont holmi a test melegen tartására és a kényelmes fekvés biztosítására.
Mindig az asszony vitte magával a házasságba, és az ő tulajdonában maradt. A
18. századtól már beletartozott a → derékalj/derékaljadunyha, 1−3 párna 1−3
lepedő, később 1−2 paplan, néha pokróc.
Ez már komolyabb érték volt, a tehető-
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sebbek is végrendelkeztek róla, rendszerint a leány javára. Megbecsülték, több
nemzedéken át örökölték stb. A szép ~t a
→ lakodalomkor is nagyra értékelték,
ezért divatozott a Debrecen környéki
falvakban is az első világháborúig az
ünnepélyes hozományvitel az → esküvőt
megelőző napon. Ennek során a vőlegény és pajtásai több kocsiból álló ünnepélyes menetben hordták körül és mutogatták a faluban a menyasszony ~jét,
végül elvitték a vőlegényes házhoz. A
szép ~vel való hivalkodás eredményezte
a 19. században elterjedt → tornyos
ágyat, régibb nevén tornyos nyoszolyát,
amelyet rendszerint nem használtak,
csak a különösen nagyra becsült vendéget, a szülő nőt, megbecsült öregaszszonyt fektették bele. Az ~vel való cifrálkodás az első világháború után megritkult, a második világháború után szinte teljesen eltűnt L. még: hozomány,
kelengye
agyonbrehol ~ i → Mézeskalácsos a
→ brehpadon túlságosan megdolgozza a
tésztát.
agyonhóhérol agyonhóṷhérol i Lovat nagyon erősen ütlegel, ver.
agyonöltés agyonőÝtís fn → Gubásmesterségben alkalmazott sima öltés,
amellyel a guba két ujját varrják meg.
agyonsüt ~ fn Pl. hurkát túlzottan
megsüt.
agyonraesz i Agyonraeszi magát:
túlságosan sokat eszik.
agyrázódás agyrázóṷdás fn (rég)
Agyrázkódás. L. még: népi betegségnevek
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agyroncsolás ~ fn Másik neve: agysérelem. Az → agy megsérülése. L.
még: népi betegségnevek
agysérelem: → agyroncsolás
agysorvadás ~ fn (rég) Agylágyulás.
L. még: népi betegségnevek
ágyszalma ~ fn Αz → ágyat kibélelő
szalma, szalmazsák, szalmasurgyé. Szitkozódásban: Könnyebűjön meg az ~´ja!:
haljon meg!
agyszélhűdés: → agyszélütés
agyszélütés agyszélütís fn Alakváltozata: agyszélhűdís. Agyvérzés. L. még:
népi betegségnevek
ágytakaró ágytakaróṷ fn A bevetett
→ ágy letakarására szolgáló terítő.
ágyú ~ fn − Szóláshasonlatban: Síket,
mint az ~: nagyon süket.
ágyúszó ágyúszóṷ fn Az ágyú hangja, ágyúdörgés.
ágyvég ágyvíg fn Másik neve: lábvíg.
Az → ágynak az a része, ahol fekvéskor
a lábunk van.
agyvelőbaj agyvelőÝbaj fn (rég) Az
→ agyvelő megbetegedése. L. még: népi
betegségnevek
agyvérömleny agyvírömleny fn Nagyobb vérzés következtében felgyűlt vér
az agyban. L. még: népi betegségnevek
agyvízkórság agyvizkóṷrság fn (rég)
Agyvízkór. L. még: népi betegségnevek
ahán ~ isz Hirtelen felismerés kifejezésére. Ahán, tudom mán.
ahhoz mértékű ahoz mírtíkű: Abban
a mértékben. A hordóṷt jóṷl ki kell mosni, és ahoz mírtíkű százliterenként adok
áslóṷgot.
ahhoz való képest ahhoz valóṷ kíppest: Ahhoz képest.
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áhít ~ i Rendszerint vmilyen ételre
vágyódik, áhítozik, ételt → megáhít.
áhítat ~ fn Rendszerint bibliaolvasásból és imádkozásból álló, rövid reggeli istentisztelet a debreceni Református Kollégiumban.
áhítatfelelős: → Kántus
ahon1 ~, ahun hsz Ahol.
ahon2 ~, ahun hsz Ott, amott. Ahon
/Ahun jön az apám.
ahonnan ahunnan hsz Alakváltozatai: ahunnen, ahunnét. 1. Amely helyről,
irányból. 2. Bárhonnan.
ahun1−2: → ahon1-2
ahunnen: → ahonnan
ahunnét: → ahonnan
aista ~ fn (rég) A református gimnáziumban az A osztály tanulója.
ajak ~ fn A → száj külső széle. L.
még: emberi test
ajakrák ~ fn (rég) Az → ajak rákos
betegsége. L. még: népi betegségnevek
ajándék ajándík fn Vkinek ingyen,
szeretetből v. figyelmességből adott dolog. Az ~ozás olyan szokás, amely az
emberek megtisztelését, megörvendeztetését szolgálja anélkül, hogy az ~ozó
elvárná annak viszonzását. Az ~ adásának a cívisek körében is vmilyen ünnepi
esemény (családi ünnep: eljegyzés, lakodalom, keresztelő, névnapozás, születésnap, konfirmáció; egyházi ünnep: karácsony, húsvét) volt a szokásos alkalma.
Ilyenkor általában vmi hasznosat igyekeztek ~ozni, pl. nőnek fejkendőt, férfinak nyaksálat, bőrkesztyűt v. kötött egyujjú kesztyűt, kisgyereknek vmilyen ruhaneműt v. játékot. Karácsonykor nagyobb értéket, férfinak inget, más ruhadarabot. Italt, dohányt nem volt szokás
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~ozni. A házasulandók között megszabott rend szerint történt a jegyajándék,
ill. ifjú házasoknak a nászajándék adása.
Itt említhető a komatál küldése, ill. a
disznótori kóstoló, vmint a tiszteletet kifejező ~ (pl. papnak, tanítónak: bor, hús
stb. karácsonykor) és az alkalmi köszöntőknek adott kisebb ~ is. − Közmondásban: Ajándík lúnak nem nízik a
fogát: az ~ot nem illik bírálgatni. L.
még: a fogalmak szócikkeit is!
ájer ~ fn 1. Levegő. 2. Hűvös levegő.
3. Szellő, szél, légáramlás. − Tréfás
szólásban is előfordul: Hírit hallotta,
mint Faragóṷ az ~nek − mondják arról,
aki nem tud vmit biztosan, csak hallott a
szóban forgó dologról.
ájerjárta ~ mn Széljárta, szeles. Van
~ hej is.
ajnároz ~ i 1. Szeretget, becézget. 2.
Gondoz, ápol, táplál.
ajncigli ~ fn A szarufarészekre szerelt vízcsendesítő, általa a fedél síkja
megtörik az eresz szélénél. L. még: kőműves
ájncvájra áncvájra hsz Egykettőre,
gyorsan, hamar. Áncvájra kísz lett vele.
ájnslág áslóṷg fn Boroshordók fertőtlenítésére használt kénlap v. kénrúd.
ajnye: → ejnye
ájos ~ mn Fecskefarkszerűen kivágott fülű, V alakú tulajdonjeggyel ellátott 〈ló, szarvasmarha, disznó, juh〉. L.
még: bilyog, felülkerekített, tulajdonjegy
ajtó ajtóṷ fn 1. – A/ Épületek fontos
nyílászáró szerkezete. Három lényeges
részből áll: a tok, amely az ~t a falba
rögzíti, az ajtószárny és az ajtózár, kilincs. A tok fejlettebb változata a geréb-
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tok, más neveken ajtófél, ajtófélfa, ajtókáva, amely igényesebb és pontosabb
zárást biztosít, a 19. században kezdték
alkalmazni. A 19. század végén terjedtek
el az asztalosok által készített borított
tokok. A ~tok további részei a szemöldökfa, a küszöb. A lakóházak bejárati
ajtaja az ~szárnyak jellege szerint a 19.
század végén lehetett: egyszárnyú
szimpla ~; egyszárnyú ~ külső félajtóval; alsó és felső részén külön nyitható
egyszárnyú kéttáblás ~. (Ez utóbbit a
kémény nélküli, füstös házaknál alkalmazták). A zárszerkezet régen fakilincs/kallantyú, ajtófélfordító v. makkos
fazár volt, később modern(ebb) ~zár.
Más ~fajták: A lakóházon kívül van a
köpönyegajtó, mögötte helyezkedik el a
rendszerint üvegezett belső ajtó. Az
üvegezés nélküli, nem átlátszó ~ neve
teliajtó v. egyszárnyú ajtó. (Újabb típus
a nagyobb terek elválasztására szolgáló:
elhúzhatós ajtó.) A régi típusú parasztháznak a tornácról v. az udvarról közvetlenül nyíló bejárati ajtaja a pitvarajtó, a
házpadlást zárja le a padajtó. A konyha,
lóistálló stb. kis rácsos ajtaja a veréce
/veréceajtó. A gazdasági épületek közül
az istálló ajtaja (ólajtó), a karámajtó és a
kamra~ általában egyszárnyú (egy v.
kéttáblás), a pincéké, présházaké kétszárnyú. Az utcai kerítés ajtaja a kisajtó
’kiskapu’. A kemence fogóval ellátott
nyílászárója a kemenceajtó, készülhetett
sárból v. lemezből (vasajtó). Tréfás szólásban szerepel a mészárszékajtó: Nyitva
van a míszárszékajtóṷ − mondják, ha a
nadrág slicce nyitva marad. – B/ Az ~ a
lakodalmi és halotti szokásokban is szerepet kapott. A cíviseknél is ismert szo-
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kás, hogy az új asszonyt átemelik a küszöbön. Általános szokás volt rontás,
boszorkány távoltartása céljából a seprűnek az ~ba állítása (istállóajtóba is)
felfelé fordítva, esetleg keresztbe is téve.
A ház deszkaajtaján több helyen felírás
volt: Békesség a bemenőnek, egészség a
kimenőnek/kijövő- nek. – C/ Az ~ (és
egyes részei) több szólásban szerepelnek. Átokban: Mohosoggyík be a küszöböd!: halj meg! Tréfás elutasításban:
Nincs, fábúl a kilincs!: nem tudunk segíteni, mert szegények vagyunk. Figyelmeztetésben: IdőÝre tarsd itthon az
óṷrod, mert ha nem látod a kilincset, ne
is gyere haza! Szóláshasonlatban: Úgy
megyen az ajtóṷnak, mint Bodóṷ a vedérnek: figyelmetlen, bamba. Szólásokban: A felelősség elhárításának kifejezésére mondják: Aki hátúl marad, húzza/
tegye be az ajtóṷt, vagyis végezze el más
a hátralevő kellemetlen feladatot. Aki
rossz emléket hagyott maga után, az
Behúzta maga után az ajtóṷt. Sok hejt
behúzták mán ű utánna az ajtóṷt: már
nincsen hitele, becsülete. Ajtóṷt nyit rá:
meglátogat vkit. A kutya se nyit rá ajtóṷt: senki sem látogatja meg. Betette
neki az ajtóṷt: kárt okozott neki. Egymásnak aggyák az ajtóṷt: vkit sűrűn
látogatnak.:Aki előkészítés nélkül mond
v. csinál vmit, az Ajtóṷstul rohan a házba. Az illetéktelen személyt így utasítják
el: Hívatlan vendígnek ajtóṷ megett a
heje. Nem sokat koptattam a küszöbjit:
nem sokszor voltam nála. 2. → kisajtó.
L. még: a fogalmak szócikkeit is!
ajtófél ajtóṷfél fn Köznyelvi eredetű
neve: ajtóṷfélfa, szakmai neve: geréb-
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tok. Az → ajtónyílásnak, ill. az ajtótoknak két oldalsó fala. Megdörzsölte a hátát az ajtóṷfélbe. Szóláshasonlat: Se ki
/kinn, se be/benn, mint az ajtóṷfél: nagyon bizonytalan a helyzete, nem dőlt el
a sorsa.
ajtófélfa: → ajtófél
ajtófélfordító ajtóṷfélfordítóṷ fn Faszerkezetű ajtózár ráfordító része; →
kallantyú.
ajtókáva ajtóṷkáva fn A különböző
épületeknél alkalmazott → ajtók tokja,
kerete, rámája. Felső része a szemöldök,
szemöldökfa, két oldala az → ajtófél,
alsó, padlásszintből kiálló része a →
küszöb. Az ~ segítségével rögzítik a falba a nyílászáró szerkezetet, ez tartja az
ajtószárnyat.
ajtószárny ajtóṷszárny fn (Szárnyas)
→ ajtónak sarkokon forduló nyithatócsukható része.
ajtótok ajtóṷtok fn Röviden: tok. →
Ajtó része, → gerébtok.
Ajtó utca: → kisajtó, utcák−utcanevek
ajtózár ajtóṷzár fn Az → ajtó becsukására szolgáló szerkezet.
ájvékol ~ i 1. Jajgat, óbégat. 2. Zsidó
éneklő hangon imádkozik.
ájz ~fn → Mézeskalácsosoknál: kemény hab, amellyel a fehértésztából készített termékeket díszítik.
ájzcső ájzcsű fn → Mézeskalácsosoknál: rézkúp a nyomózsák végén,
amellyel díszítést végeznek az ájzolt termékeken.
ájzol ~ i Mézeskalácsos-terméket díszít.
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ájzolás ~ fn Mézeskalács-készítmény
díszítése.
ájzolt tészta ájzolt tíszta: → Mézeskalácsosok díszített fehértésztája.
ájzos csupor ~: → Mézeskalácsosnál az ájz kiporciózására szolgáló zománcedény.
akác ákác fn 1. Tövises ágú, fürtös,
illatos virágú fa v. cserje. 2. → akácfa.
− Összetételekben is szerepel: → árbocakác, gömbakác, lilaakác.
ákác: → akác
akácfa ákácfa fn Röviden: ákác. Az
→ akácok közé tartozó fa.
akácfagomba ~ fn Nevének változatai: akácfásgomba, akácgomba. Ehető
gombafajta. Frissen főÝzve nem mírgezőÝ, de másnap nem lehet megenni, ha
megfőÝztík és kimaradt.
akácfahamu ákácfahamu fn Az eltüzelt akácfa hamuja. Ebből készült a jó
minőségű → hamulúg.
akácfalevél ákácfalevél fn Akáclevél.
akácfásgomba: → akácfagomba
Akácfa utca: → utcák−utcanevek
akácgomba: → akácfagomba
akácméz ákácmíz Akácvirágból
gyűjtött → méz.
akácos ákácos fn Akáccal beültetett,
benőtt hely.
akácvirág ákácvirág fn Nevének változatai: ákácfavirág, favirág. Az → akác
fürtös, illatos virága.
akad ~ i 1. Megakad. 2. Kerül. −
Adatolt igekötős alakjai: → felakad, kiakad, megakad.
akadékos akadíkos mn Gáncsoskodó
〈ember〉.
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akadékoskodik akadíkoskodik i Gáncsoskodik.
akadémia ~ fn Főiskolai szintű szakiskola. L. még: filcakadémia
akadémiai hittanár ~: (rég) Főiskolai hitoktató, paptanár.
*akadémista: → Református Kollégium
Akadémia utca: → utcák−utcanevek
akar1 ~ i Már-már bekövetkezik vmi.
EsőÝ ~ lenni.
akar2: → akár
akár akar ksz 1. Egyszerű használatban: akar. 2. Páros használatban: akar
..., akar...
akarás ~ fn − Szólás: Nem ~nak szarás/nyögís a víge: akkor mondják, ha vki
vmilyen kérést nem akar teljesíteni, és
kibúvót keres.
akarat ~ fn − Szólás: Két ~on vannak: nem összetartók. Eggy ~on vannak:
pl. étkezéskor. Közmondás: Az ~ nem
eggy a cselekedettel: nem elég akarni
vmit.
akárhogy akarhogy hsz Bárhogy.
Népdalban: Akármijen hideg időÝ, akarhogy esik az esőÝ, én a róṷzsám felkeresem, mert én igazán szeretem.
akárhol hsz Népnyelvi alakváltozata(i): akárhon (akárhun). Bárhol.
akárhon: → akárhol
akárhonnan hsz Népnyelvi alakváltozatai: akárhonnen (akárhunnen), akárhonnét. Bárhonnan.
akárhonnen: → akárhonnan
akárhonnét: → akárhonnan
akárhova akarhova hsz Bárhova.
akárhun: → akárhol
akárhunnen: → akárhonnan

42

abrak

akárki akarki nm Bárki. Szólás: Nem
akarki: tekintélyes ember. Akarki fiabornya: nem számít, bármilyen előkelő
származású is.
akarmék: → akármék
akármék ~, akarmék nm Akármelyik, bármelyik.
akármennyi akarmennyi nm Bármennyi.
akármerre akarmerre hsz Bármerre.
akármerről akarmerrűl hsz Bármerről, bárhonnan.
akármikor akarmikor hsz Bármikor.
akármilyen akarmijen nm Bármilyen.
akaszt ~ i Felakaszt, kivégez. Szólás:
Jóṷ kedve van, mint akit ~ani visznek:
rosszkedvű. Akasztottak mán nála jobbat
is: rossz ember. − Az ige adatolt igekötős alakjai: → beakaszt, beleakaszt, felakaszt, leakaszt, megakaszt, összeakaszt, ráakaszt.
akasztó akasztóṷ fn 1. Hurok, fül,
karika, kampó, amelynél fogva vmely
tárgy felakasztható. 2. Ruhaakasztó a
kabát gallérján. 3. Vállfa. L. még: hajakasztó
akasztófa akasztóṷfa fn − Szitok:
Akasztóṷfárúl csepegjík le a zsírod!
Akasztóṷfán száragy meg!
akasztófül akasztóṷfül fn Agyagtálak, tányérok felakasztására szolgáló kis
agyagfül.
akasztós szekrény akasztóṷs szekrény: Akasztókkal ellátott ruhásszekrény.
akcentál ~ i Elismer, elfogad vmit;
akceptál.
aki akki, ~ nm Ami, amely.
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akki: → aki
akkorára ~ hsz Akkorra.
akkoriban akkoriba hsz Az idő tájt.
akkornap ~ hsz Aznap.
akkortájban akkortájba hsz Kb. abban az időben.
akkurátos: → akkurátus
akkurátus akkurátos, akurátus mn 1.
Pontos, rendes. 2. Takaros. 3. Ηasonlításban az egyezés nagy fokának kiemelésére: éppen, pontosan. Ez a fiú akurátuson ojan, mint az apja.
aknázómoly aknázóṷmoj fn A szőrmét megtámadó, azt tönkretevő moly.
aklos csikó aklos csikóṷ fn → Akolban született → csikó. Kétéves koráig
nem kötötték be, szabadon járt, csak
ezután tettek a fejére kötőféket.
aklos disznó aklos disznóṷ: Hízlalásra befogott sertés. Külön van zárva a
többitől, etetés előtt általában kiengedik,
megjártatják.
aklos marha ~: → Akolban született
szürke magyar marha, nem voltak bekötve sosem. Az akolból kerültek a vágóhídra is. Ha az aklos tehén télen ellett,
a többiek körbeállták, és a borjút befújták meleg levegővel.
akna: → akona
akó akóṷ fn (rég) Kb. fél hektoliteres
→ űrmérték, ill. ilyen mennyiségű.
akol ~ fn 1. Korlátfákkal, sövénnyel,
deszkával, garáddal v. még szilárdabb
falazattal körülzárt, általában négyszög
alakú kerített terület, amelynek egyik
végét, de gyakran két-három oldalát is
fedeles szín, félszer határolja. Az ~ szarvasmarhák, lovak (ménesakol), juhok
(birkaakol) és sertések (csürheakol) egy-
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kor téli, újabban nyári építménye. A szín
rendszerint északnak, északkeletnek háttal áll, a hosszanti, hátsó oldala deszkával, paticcsal, esetleg trágyával van lezárva. A lábakon álló színnek gyakran a
két rövid vége is fallal van elzárva, és
csak az udvara felé nyitott (nyitott akol).
Az ~ eredetileg a nagyszámú állatot
tenyésztő vidékeken a külterjes állattartás legfejlettebb és legelterjedtebb építménye. Önálló építménytípus, nem azonos a karámmal, a kosárral (esztrenga),
az óllal és a hodállyal. Az ~ban jászol is
áll, v. az udvaron középen (kerek jászol)
v. a szín alatt. A kerítésen egy v. egymással szemben két nagyméretű kapu
van az állatok, ill. a takarmányt szállító
szekerek részére. Az építmény mellé
gyűjtötték össze az állatállomány téli
takarmányát, ott állt a pásztorok kunyhója is. A szín a csapadéktól véd, és a takarmányozást is elősegíti. Kerítése mellett kút áll, a vályút belülre helyezik.
Nagyságától függően egy-egy ~ban néhány v. akár 200−300 nagyállatot (ló és
szarvasmarha) is elhelyeznek. Amikor
még téli szállásul (erdei legelő) használták, a telelőkön állt, újabban a nyári
legelőkön találjuk, és az állatok nyári
védelmét szolgálja. A teleltetésre szolgáló aklok a hagyományos teleltetőhelyeken, szálláskertekben, tanyák mellett,
kaszálók szomszédságában, erdőkben
stb. álltak. Az ~ széles körben ismert a
nagyarányú állattenyésztéssel foglalkozó
alföldi pusztákon, a Hortobágyon a
szürke magyar gulya napjainkban is
~ban telel. 2. Varsákkal elkerített hely.
L. még: a fogalmak szócikkeit is!
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akolkarám ~ fn Tüskés gallyakkal,
rőzsével stb. körülkerített hely a szabadban éjszakázó háziállatok számára.
Egyik típusa hatalmas négyszögletű
nádfal, szögletei le vannak kerekítve, az
építmény → nádkorccal → korcolva,
felső része befelé hajlik. A keskeny bejárat a déli oldalon van, ajtó nem szükséges rá. L. még: akol
akolkert: → szálláskert
ákombákom ~ fn Nehezen olvasható, ormótlan írás, betű. Elemi iskolás
versike az 1910-es évekből: Ákombákom, tubákom, nagy az én tudományom.
Pízt kellene szerezni, huszonegynek kell
lenni: ti. 21 szótagnak.
akona ~, akna fn 1. A hordó dugója.
2. → akópálca.
akonáz ~ i A hordó → űrmértékét v.
a hordóban levő folyadék mennyiségét
→ akópálca segítségével meghatározza.
Igekötős alakja: → leakonáz.
akonázás ~ fn A hordó → űrmértékének v. a hordóban levő folyadék menynyiségének meghatározása → akópálca
segítségével.
akópálca akóṷpáca fn Nevének változata: akona. A hordó → ürmértékének
v. a hordóban levő folyadék mennyiségének a meghatározására szolgáló rúd,
pálca.
akurátus: → akkurátus
alá ~ hsz Mélyebbre, lefelé, ill. délebbre. Arra ~.
aláágyaz ~ i Előkészíti a → szérűt a
→ nyomtatáshoz.
alábbvaló alábbvalóṷ mn Becstelen.
alá-fel ~ hsz Fel-alá.
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aláfestés aláfestís fn → Fazekasmesterségben földfestékkel való díszítés az
átlátszó mázak alatt.
aláfűt ~ i A → kemence melegét
megfelelő hőfokra emeli.
alagút ~ fn Ügyességi → gyermekjáték. A résztvevők terpeszállásban állnak,
a többieknek a lábuk alatt kell átmászni,
ill. megkerülni. Ha vki beleakad a másik
lábába, kiesik.
alágyújtós alágyútóṷs fn Gyújtós.
Víkonyra vágott, száraz fábúl vóṷt jóṷ
az alágyútóṷs.
aláhúz ~ i → Tímármesterségben a
bőrt színes részével lefelé az asztalra
teríti, egy részét felgöngyölíti, és a →
pántóflival ’parafa’ megmunkálja.
aláhúzás ~ fn → Tímármesterségben
befejező munka, amelyet a parafával puhítás céljából végeznek.
aláhúzó öltés aláhúzóṷ őÝtís: Másik
megnevezése: unterslágolás. Szőrmebélés és szőrmegallér felvarrási módja.
alákarcolás ~ fn → Fazekasmesterségben: a földfestékkel bevont felületbe
hegyes szerszámmal bekarcolt, az agyag
eredeti színét mutató minta.
alálisztel: → alálisztez
alálisztez ~ i Alakváltozata: alálisztel. Nyújtás közben a tészta alá lisztet
szór.
alámegy ~ i Aláment a béle: beszart.
alamínium: → alumínium
alánéz aláníz i Benéz vmi alá.
alanttermő fehér alanttermőÝ fehír:
Fehér szemű → szőlőfajta, amely fürtjeit
a tőke alján hozza.
alanttermő szőlő alanttermőÝ szőÝlőÝ: A tőke alján termő → szőlő.
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álanya ~ fn Az anyátlan méhcsaládban a méhkirálynő szerepét átvevő dolgozóméh, amelynek petéiből a normálisnál kisebb és életképtelen here fejlődik.
Az ~´t elpusztíttyák.
aláölt aláőÝt i Villával takarmánycsomót alányúlva felemel.
alapháló alaphálóṷ fn Általában a
tüllcsipke alapjául szolgáló lyukacsos
minta.
alápockol ~ i Vmely tárggyal alátámaszt.
alapor ~ fn Hashajtóként, epebántalmak ellen stb. használt népi orvosság;
áloepor. L. még: népi gyógyászat
alappárnázás ~ fn → Kárpitosmesterségben a bútor kárpitozásának egyik
előzetes részművelete.
alapszőrme alapszőÝrme fn Az a
szőrmésbőr, amelynek hibás részeire
megfelelő szőrmedarabot varrnak.
alárakás ~ fn A gyapjú behelyezése
a két → körömpőtábla közé. L. még:
gubacsapó
alarm alárm fn (rég) Riadó. Kürtösök fújták a katonáknak az ~ot.
alássan ~ hsz (rég) Katonáknál feljebbvalóval való beszédben: alázatosan.
alásegít ~ i Széket helyez vki alá.
alászánt ~ i → Szántással a földbe
forgat, beszánt vmit. L. még: leszánt
alátelepítés alátelepítís fn Fiatal csemeték ültetése az öreg fák alá. L. még:
gyümölcstermesztés
alátétfa alátítfa fn 1. A fatelepi rakodótéren a facsomó alá helyezett fa. 2. →
ászokfa.
alátölt alátőÝt i Tűzhelyen fővő v.
sülő ételhez vízet tölt.
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alávág ~ i → Aratáskor a búza/gabona dőlésének irányával szemben vág a
kaszával.
aláválik ~ i Tojás a keltetésre alkalmasnak bizonyul. Annak megállapítására, hogy alávált-e v. sem, a tojást néhány
nappal az ültetés után a lámpa fénye felé
fordítva megvizsgálták, → meglámpázták. Ha sötét volt, akkor megkötött, ha
világos, akkor nem. Ez utóbbit kiszedték
a kotló alól. L. még: tyúkültetés
alávált tojás ~: Megvizsgált és keltetésre alkalmasnak talált → tojás.
alázatos ~ mn Kétszínű. Szólás:
Mennél ~abb, annál gyalázatosabb: a
színlelő emberek veszélyesek.
alázkodik ~ i Alázatoskodik.
albumzsinór albumzsinóṷr fn → Paszományosoknál különböző vastagságú,
2−3 ágas selyemsodrásból készült befűzőzsinór, kis selyembe kötött bojttal a
végén.
áldás ~ fn 1. Istentől származó segítség, kegyelem. 2. Isten adománya. A
kenyír Isten ~a. Még a múlt század elején is szokás volt a vallásos cívis családokban, hogy ha véletlenül leesett egy
darab kenyér a földre, megfújták és
megcsókolták, mert a kenyér Isten ~a. 3.
Tréfás kifejezésekben: szidás, átok: Száll
az ~ csőÝstül a fejire: nagyon átkozzák.
áldáskívánás: A (vallásos) cívis szájából gyakran hangzott el ~. Leginkább
hozzátartozójának, tisztelt ismerősének
halálához kapcsolódóan, más része
egyéb helyzetekben. Néhány példa: Az
Isten nyugosztajja meg szegínyt! Álgya
meg az Isten a halóṷ főÝggyibe is!
Nyugoggyík bíkível/bíkessíggel! Aggyon
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nyugtot neki az Isten még a főÝdbe is! Az
Isten álgya meg, de jóṷ ember vóṷt!
Vezérejje a Mindenhatóṷ úttyába, akármerre megyen! Álgya meg a Jóṷ Isten
azt a hejet is, ahova líp!
aldeszka: → aljdeszka
áldó áldóṷ fn − Enyhe szitkozódás:
Az áldóṷját neki!
áldomás ~ fn A közösségben végzett
munka befejezésekor, adásvételkor, vmilyen tisztség választásakor (pl. bíróválasztás) a résztvevők közös ivása− evése.
Az ~ még számos alkalomhoz kapcsolódhatott, így szerződéskötéshez, örökösödéshez, pásztorfogadáshoz, mesterré
avatáshoz, legényavatáshoz, haragosok
kibéküléséhez. Minden olyan alkalomhoz, amikor a résztvevők az örömet, a
hálát, köszönetet, megelégedést stb.
~ban juttatták/juttatják kifejezésre. Különösen gyakori volt a jól sikerült vásár
utáni ~. Adásvételkor az eladó fi- zette,
néha a vevő a megállapodásban ki is
kötötte. Vásári alku megkötésekor
mondták: Igyunk rá eggy ~t! A →
hídivásáron az ~t a csárdában itták meg.
Az ~ járt a besegítőnek, hajcsároknak is.
Előfordult, hogy még táncra is (→ kuferces) sor került.
áldott ~ mn. − Közmondás: Áldott a
sok kéz, átkozott a sok száj: az jó, ha a
családban sokan dolgoznak, de az már
nem, hogy sokan is esznek. Durva megfogalmazásban: Áldott a sok kéz, de bebaszik a kenyeres tarisznyának.
áldott állapot: → várandós állapot
áldozás: → úrvacsoraosztás
alél ~ i Rosszul van, elájul. Igekötővel: → elalél.
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alézol ~ i Munka előtt és után a munkások névsorát a → kőműves pallér felolvassa. Igekötővel hasonló jelentésben:
felalézol.
alfa ~ fn Másik neve: állfa. A → járom alsó keresztfája.
*alfelügyelő fn A → vásárbíró segítője.
Alföldi-hodály: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
alföldi kolomp alfőÝdi kolomp:
Gömbölyded, zömök, ovális szájú, nagy
fülű kolompfajta.
alföldi rezgős alfőÝdi rezgőÝs: Az
Alföldön elterjedt → tánc.
algimnazista algimnázista fn (rég) A
nyolcosztályos gimnázium első 4 évfolyamának tanulója.
alhatnék ~ fn Vkinek az az állapota,
hogy álmos és aludni szeretne. Én se azt
mondom, hogy álmos vagyok, hanem ~
vagyok vagy ~om van.
alj ajj fn 1. Vmely tárgy alsó része,
feneke, összetételben pl. dagasztóalj,
findzsaalj, kosárgörbealj. Idevehető az
ágynemű részeként ismert derékalj, fejalj, főalj. 2. Ruhadarab, pl. szoknya,
guba alsó része, összetételben pl. bundaalj, ingalj. Itt említhető a gombalj is. 3.
Mélyebben fekvő terület. 4. Alom. 5.
Alja búza, ocsú; összetételben pl. búzaalj, gépalj. − Szóösszetételben jelölhet
még régi mértékegységet, pl. berenaalj,
kaszaalj, vmilyen rossz minőségű anyagot, pl. gyapjú fürtalj, hátgyapjúalj,
körömpőalj, szövőalj. Egyéb: emberi
testrész és növény része a hónalj, a szárnyasok szaporulata a fészekalj. L. még: a
fogalmak szócikkeit is!
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alja ajja fn Csak birtokszóként: 1.
Vmely tárgy alsó része, feneke, pl. katlan alja, dagasztóalja, főalja. 2. Vminek
lerakódott része, üledéke. Pl. ~ van a
bornak. 3. Vmi alatt lévő hely, pl. hegyalja. 4. Vminek silány része, maradéka.
Pl. ~ van a búzának is, búzalja, rostaalja. 5. Erkölcstelen ember. − Összetételben jelölhet még régi mértékegységet,
pl. gépalja, láncalja, szárnyasok szaporulata a kotlóalja, tyúkalja, egyéb fogalmat, pl. hasaalja/hasalja (szalonna),
sátoralja (népcsoport). L. még: a fogalmak szócikkeit is!
aljadohány ajjadohány fn A → dohány alsó, gyenge minőségű levele.
aljalevél ajjalevél fn A növény, pl.
kukorica, dohány alsó levele.
aljamunka ajjamunka fn → Cipészmesterségben a felsőrész elkészítésén
kívüli munkafolyamatok.
aljas ajjas mn 1. Jellemtelen 〈ember〉.
2. Lent levő, alsó. Ajjas rísz: a gubának
az a része, amely összevarrásnál alulra
esik. A gubát két darabból varrták össze:
a vállas és az ~ részből. Ez utóbbit ritkábbra szőtték, kevesebb fürttel. 3. Mélyen fekvő, vizenyős 〈föld, terület〉.
aljaz ajjaz i 1. Almoz. 2. A dohány
alsó, hibás leveleit leszedi. 3. Szoknyát
fölszeg. − Igekötővel: → bealjaz, lealjaz, megaljaz.
aljazás ajjazás fn 1. Almozás. 2. A
dohány alsó, gyenge leveleinek leszedése. 3. Szoknya fölszegése. L. még: lealjazás
aljdeszka ajjdeszka fn Más nevei:
aldeszka, szekérajdeszka. A → szekér fe-
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nekén levő széles, összeszegelt deszka,
fenékdeszka.
aljdeszkás szekér ajjdeszkás szekér:
Fenékdeszkás → szekér.
aljföld ajjfőÝd fn Mélyebben fekvő
földterület, esős időben megáll rajta a
víz.
aljfürt: → aljszőr
aljhasíték ajjhasítík A → szűr hátsó
részén alulról fölfelé tartó bevágás.
aljnakvaló ajjnakvalóṷ fn Almozásra
használt szalma.
aljszőr ajjszőÝr fn Másik neve: ajjfürt. A → guba alsó részéhez szükséges
rövid szálú, gyengébb minőségű gyapjú.
áljuhcsenkesz áljucsenkesz fn A hortobágyi puszta egyik növénye. L. még:
Hortobágy növényvilága
alkalmatos ~ mn Ember, tárgy alkalmas, megfelelő vmire. Mán ~ a munkára.
alkalmatosság ~ fn Vmire alkalmas
eszköz.
alkalmaz i Alkalmazza magát: 〈általános, a szövegkörnyezethez igazodó jelentésben:〉 Úgy ~om magam [irányítom
a sorsom], ahogy tudom. Nem tuttam ~ni
magam [elhatározni magam]. Azt mondtam a bóṷtba, köszönöm, nem ~hatom
magamat [nem kérem].
alkalmi karbantartás: → takarítás
alkalmi takarítás: → takarítás
alkalom ~ fn Vendégség, mulatság,
különösen → lakodalom (keresztelő,
névnapozás).− Szólás: Alkalom szüli a
tolvajt: kedvező ~ esetén a becsületes
ember is tolvajjá válhat. L. még: köszöntő
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alkar ~ fn Alsókar. L. még: emberi
test
alkatrész alkatrísz fn Több részből
álló dolog vmely része.
alkonyat ~ fn Régibb változata: alkonyodás. Népi időjárási megfigyelés:
Alkonyatkor, ha észak felé világosabb az
égbolt, másnap eső lesz.
alkonyodás: → alkonyat
alkotmány ~ fn Rossz(abb) épület,
építmény, tákolmány.
alkörmös ~ fn Piros színű süteményfesték. A piros v. fehér fürtös virágzatú
~ nevű növényből készítik.
alku ~ fn Vminek az árában való
egyezkedés, pl. jószágéban v. a lány →
hozományában. Az ~ba idegennek beleszólnia nem volt szabad. Ha mégis közbe akart lépni, köteles volt az ~tól való
elállás érdekében a helyileg szokásos
pénzösszeget felajánlani. Ha ketten ~sznak ugyanarra a dologra, az eladó
annak adja, aki többet kínál fel. Vásárban a → szenzál vki megbízásából ~szik,
tehát engedményt igyekszik elérni. A
megegyezés kézfogással, majd → áldomással, régen a jószág mellé állással
történt.
alkudik ~ i Adásvételkor egyezkedik, alkuszik.
alkusz ~ fn 1. A vevő ügynöke. A
hajdani vásárok állandó szereplője volt.
Ha a vevő meg akart venni vmit, de sokallotta az árat, odaküldte az ~át, aki jól
„aláigért” az eladó által korábban mondott összegnek. Az eladó megijedt, és
amikor a vevő visszatért hozzá, már
örömmel odaadta neki az áruját. A sikeres üzlet után az ~ jutalékot kapott. Az
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~ok házasságközvetítéssel is foglalkoztak. 2. Házasságközvetítő.
áll1 ~ i – A/ 1. Vmilyen állapotban
van, vmilyen állapotba kerül. A szilva
két napig ~ a cukorba. Mán ott ~t, hogy
mingyá meghal. 2. Belefájdul. Nyilallás
~t az óṷdalamba. 3. Épen marad, eltart.
Az állóṷalma sokáig ~. 4. Érvényben
van. Ott az ~, amit az asszony mond. 5.
Állni hagy: pihentet. – B/ Kifejezésben:
Alig ~ a lábán: nagyon gyenge. Szóṷba
~ vele: beszélgetni kezd vele. Még neki
~ fejjebb: ő a hibás, mégis ő játssza a
sértődöttet. Kicsire v. nagyra ~ a kasza:
a kasza kis v. nagy szöget alkot a nyelével. Nem ~ benne a szóṷ: mindent kifecseg. EsőÝre ~ az időÝ: alighanem eső
lesz. Könnyen ~ nála a sírás: hamar sírni
kezd. Szóláshasonlatokban: Úgy ~ rajta
a ruha, mint tehénen a gatya: rosszul ~
rajta. Úgy ~ a szája, mint a tyúk seggi:
sírósra görbül a szája. Úgy ~, mint a cövek/pecek: feszesen, szilárdan ~. Úgy ~
rajta az a ruha, mintha az égbűl löktík
vóṷna rá: rosszul ~ rajta. Áll, mint Katiba a gyerek: feszesen ~. − Adatolt igekötős alakjai: → beáll, beleáll, eláll,
fennáll, hozzááll, kiáll, leáll, megáll, nekiáll, összeáll, rááll.
áll2 ~ fn Állkapocs. Szólás: Leesett az
~a: meghalt. Változata: Felkötöttík az
~át. Felkopik az ~a: éhen marad. Attúl
felaszik/felkopik az ~ad, amit én adok
neked!: nem kapsz semmit.
álladzó álladdzóṷ fn 1. Más nevei:
állszíj, torokszíj. A ló → kantárjának (v.
a → kötőféknek) az áll alatt átkapcsolódó, a ló állára simuló szíja v. lánca. 2.
Másik neve: állszíj. A → pásztorkalap

ablakfia
belsejéhez jobb és balfelől varrt fémcsatos szíj v. ruhadarab, amelyet az áll alatt
összekötnek, v. csattal összecsatolnak.
Ez rögzíti a kalapot a fejhez. Főleg a
csikósok használják, a vágtató lovon,
viharban van rá szükség. 3. → nyáladzó.
álladzótekerés álladdzóṷtekerís fn A
→ csikósféknek a forgókarikát tartó része.
Állami Bábaképző Intézet: → bábaképző
állandó betyár állandóṷ betyár: Katonaság elől v. katonaságtól menekülő,
útonálló, fosztogató szegénylegény.
állandósult szókapcsolat: → cívis
népnyelvi frazémák
állapotos: → várandós
állás ~ fn 1. Gerendákon álló, fal
nélküli, szellős, nyitott építmény a jószág éjszakai pihenőhelyéül a legelőn v.
a gazdasági udvarban. Főként szarvasmarhákat, lovakat helyeztek el alatta,
védelmet nyújtott a csapadék és részben
a szél ellen. Az ~ alatt rendszerint jászol
is volt. Eredetileg szerepet játszott a téli
elhelyezésben (telelő). A belterjes állattenyésztés terjedésével gazdasági udvarokban, tanyák mellett és nyári legelőkön állt, és az állatok nyári elhelyezését
szolgálta (nyári állás). A Hortobágyon
~nak mondják az állatok delelő- v. pihenőhelyét is. A pusztán van baromállás,
amely a gulya pihenőhelye a legelőn,
hálatóállás a gulya éjszakai pihenőhelye, marhaállás, a szarvasmarhák széltől
védett pihenőhelye, a szabadállás, ha az
állatok a szabad ég alatt vannak, a birkaállás a juhnyáj pihenőhelye. 2. Szekér,
cséplőgép stb. tartására való nagy desz-
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kaszín, pajta. 3. Fogatoknak való fedett
hely kocsmák, csárdák udvarán. Leghíresebb volt a hortobágyi csárda mellett
levő nagy szekér~, amely ma pásztormúzeum. 4. Asztagcsoport, amelyet a cséplőgéppel egy állítással el tudtak csépelni.
5. Kőművesállvány. 6. Kút gödre fölé
deszkából készített emelvényféle, melyről a vizet merítik, álló. A hortobágyi
puszta itatókútjainak jellegzetes tartozéka. 7. Vminek, pl. kalapnak jellemző
helyzete, formája. 8. A felhasználatlanság állapota. Pl. Az ~ban a ruha tönkrement, szétmállott. Az ~ban megdohosodott a liszt. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
Állás: → hortobágyi helynevek és
helynévtípusok
álláskészítő álláskíszítőÝ fn Építőállványokat készítő ács.
állású ~ mn Formájú, pl. → jóállású,
kecskeállású.
állaszalonna ~ fn Alakváltozata: állaszalonnája. Tokaszalonna. L. még:
szalonna
állaszalonnája: → állaszalonna
állat ~, álat fn 1. 〈Főleg igavonó〉 házi~. Szószerkezetekben: oktalan ~: főleg
háziállatokra vonatkoztatva: az ~ok gondozásra, védelemre szorulnak; nemes ~:
ló. Csikósok mondása: Nemes ~hoz nem
illik a kutya, vagyis a lovakat nem szabad kutyákkal terelni. 2. Részeg ember.
– Összetételben: → anyaállat, hasiállat,
számosállat.
állatgyógyászat: – A/ A népi ~ alapelvei megegyeznek az embergyógyászat
alapelveivel (→ népi gyógyászat). Általában azonban a népi ~ sokkal éssze-

ablakfia
rűbb, többször veszi igénybe a hathatós
szereket. Az állattenyésztő magyar nép
korán megismerkedett a barmok bonctanával, a legtöbb paraszt ma is tud vmit
az ~ról, v. legalábbis ismeri az egyes
betegségek nevét. Az ~ főbb területei: az
emlősállatok (ló, szarvasmarha, juh,
sertés stb.), ill. a baromfifélék gyógyítása. Fő jellemzőjük, hogy az állathoz
erélyesebb kézzel nyúlnak, mint az emberhez, akár gyógyszeres, akár sebészeti
jellegű beavatkozásról van szó. – B/ A
haszonállatok (szarvasmarha, ló, juh,
sertés) gyógyítása a múlt század első
évtizedeiben már elsősorban a szakképzett állatorvosok tevékenysége volt. Így
volt ez Debrecenben és a Hortobágyon
is. De számottevő az a sok évszázados
tapasztalatra épülő tudásanyag is, amivel
az állattartó gazdák rendelkeztek. Debrecenben is éltek olyan személyek, akiknek az átlagnál nagyobb tudásuk volt,
így az 1920-as években Géderné idős
zsidóasszony a gazdák, háziasszonyok
körében is elismert és foglalkoztatott
állatgyógyász (javasasszony, tudósaszszony) volt. Nemcsak hatásos rühzsírt
(halmaszlagzsírt, halmaszlagport) és
más kenőcsöt készített, hanem sok (állat)betegséget meggyógyított. A hortobágyi pásztorok között még napjaink is
több ügyes kezű sebész van, akik a birkán koponyalékelést (kerge, megkergül)
végeznek, v. a birka beteg körmét gyógyítják (büdössántaság, körmözőbicska,
megkörmöz, sántázószer). A birkapásztorok tudománya általában a családban
maradt, apáról fiúra szállt, nagy része
mások számára féltve őrzött juhásztitok
ma is (juh betegségei és gyógyításuk).
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Más állatbetegségek gyógymódjai ma is
széles körben ismeretesek. Igen el van
terjedve a felfúvódott marha gyógykezelése különböző eljárásokkal (pl. göröngybéka/göröngyibéka
lenyeletésével), súlyosabb esetben hasának megszúrása (trokár, megtrokároz), a lóval kapcsolatban a keh, a láb különféle betegségeinek gyógyítása, a rozsféreg eltávolítása, sertéseknél a nyű (kinyüvez, dohat)
gyógyítása. Stb. − C/ Az ~ külön részterülete az állatoknak gyógynövényekkel,
gyógyfűvekkel történő gyógyítása. A feketehunyorral a juhászok hajdan a juhok
dögét orvosolták − írta már Méliusz
Juhász Péter. Az állat tályogját a fülbe
tűvel befűzött tályoggyökér gyógyította.
Sertéspestis ellen nadálylapu/fekete nadálytő a gyógyszer. Az állatok gyógyításában a pásztorok mellett elsősorban a
pákászoknak volt fontos szerepe. A mocsarakat, réteket, más vizenyős helyeket
járó pákász gyűjtötte, szedte össze és
árulta azokat a fűveket, amelyek a jószág
bajainak orvoslására használtak. Így pl. a
körömfájást a lókörömfű, a mételyt a
mételyfű, nyeregtörés sebét a farkasalma, útifű /útilapú, a rühet a rühfű gyógyította. A lusta lovat a nancsifűvel
szilajították. A halat vadkenderrel, beléndekkel, szattyinnal bódították. A vasfű, ha a ló lába hozzáért, kinyitotta a
béklyóját. A legtöbb kovács állatgyógyítással is foglalkozott. − A fogalmak jelentését l. a szócikkükben!
állathívogatók: Háziállatok hívogatására szolgáló, rendszerint mozdulatokkal, füttyjellel kísért mondatszók. Állatfajonként (és tájanként) eltérők. Gyakran
az állat hangját utánozzák v. indulatszó
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jellegűek. Állathívogatókból gyakran
váltak állatnevek, főleg állatok kicsinyeinek a neve, így csirke, csibe, liba, csikó,
boci, cica. − Cívis népnyelvi példák,
(kis)macska hívogatása: cic, cíííc!, cicám, cic! cilú! piciri, piciri, piciri!;
disznó (malac) hívogatására: ci, ci, ci!
coca, ne! cö, cö, cö! cu, cu, cu! csi, csi,
csi! csö, csö, csö! csu, csu, csu! csü, csü,
csü! csücsü, csücsü, csücsü! kicci, kicci,
kicci! koca, koca, koca! kucu, kucu, kucu! poci, poci, poci! pucu, pucu, pucu!;
ló (csikó) hívogatása: csida, te, csida, te!
csiduka, csidukám! Csendesítésére: csidukám, ne, ne, ne!; tehén (borjú) hívogatása: boci, boci, boci!, bocikám!; tyúk
(csirke) hívása betereléskor: putyukám,
be, be, be!; bebebe, ülőÝre, ülőÝre!;
tyúk (kotló) hívogatása: kot, kot, kot!
kota, kota, kota! pipi, pipi, pipi! pire,
pire, pire! pite, pite, pite! pity, pity, pity!
tyutyu! tyutyuka!; kiscsirkék hívogatása:
csibi, csibi, csibi! csibe, csibe, csibe!
csip, csip, csip! pi, pi, pi!, pity, pity,
pity!; (kis)kacsa hívogatása: tas, tas, tas!
tasikám, tas, tas, tas! kur, kur, kur!;
(kis)liba hívogatása: libu, libu! libukám,
libukám! lulu, lulu, lulu! bizsi, bizsi,
bizsi! buzsi, buzsi, buzsi! libuskám, libuskám, lululu! puzsi, puzsi, puzsi! biri,
biri, biri! bi, bi, bi! bibi, bibi, bibi!;
pulyka hívogatása: pí, pí, pí!, puj, puj,
puj!; galamb hívogatása: tubi, tubi, tubi!; nyúl hívogatása: musz, musz, musz!
állatjára állattyára, álottyára hsz
Egészen, teljesen. Állattyára megzavarodott.
(az) állattenyésztés múltjából: – A/
Az állattenyésztés a gazdasági állatok
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tartásával, szaporításával és hasznosításával kapcsolatos tevékenységek összessége. − A történeti munkák szerint a
középkori, késő középkori Debrecen
gazdasági életében a kereskedelem és
ipar után az állattartás jelentősebb volt,
mint a gabonatermesztés. A várost körbefogták a kezes jószágok számára fenntartott → belső legelők. Ezt követte a
ház után kiosztott földek övezete. A határ legkeletibb részén, az ún. → Erdőspusztákon a rideg jószágok telelőhelye,
nyugati irányban a ház utáni és béres
földek övezetén túl, a Tisza árvizeitől
öntözött végtelen pusztaságon a rideg
jószágok nyári legelője volt (→ külső
legelő). Az állattartás legjelentősebb ága
a szarvasmarhatenyésztés volt. A 15.
század második felében a nyugatra irányuló marhakereskedelem jelentős az
ország életében. Debrecen határának példátlan gyarapodása együtt járhatott a →
magyar szürke marha térhódításával és a
pusztai legeltetést szolgáló szállások,
mezei kertek megjelenésével. A juhtenyésztés a 16. században elenyésző a
szarvasmarha mellett. Ez a 17. század
végére változott, összefüggésben a város
virágzó kézműiparával (→ szűrkészítők,
gubacsapók, szűcsök). A debreceniek
lótartása és lókereskedelme már 1699
előtt jelentős volt, ekkor jelent meg a
ménes a → Hortobágy vize mellett.
1701-ben a lovak legeltetésére a →
Kösely-szeget, a szarvasmarha legeltetésére → Ohatot jelölték ki. A disznókat
ősszel az erdei makktermésre eresztették
(→ makkoltatás). – B/ A debreceni szilaj
pásztorkodás kialakulásakor, ill. virágkorában ősszel a nyájakat a határ nyugati
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oldalán levő külső legelőkről a keleti és
északi részek erdőségeibe verték, ahol az
erdei haraszton és a nyáron gyűjtött szénán az állatok tavaszig elélhettek (→
külterjes állattartás). A szarvasmarhák,
lovak, juhok, sertések erdei teleltetőhelyein a pásztorok ideiglenes szállásokat
emeltek. Az erdei legeltetés mellett
rendszeres volt a szántóföldek téli legeltetése is. A pusztai legeltetés ősi formája
a fótokban történő legeltetés volt: 4−5
tehetősebb gazda közösen fogadott pásztort. A belső legelőn a tanács a 17. század végén már csak az igavonó marhákat
és az ún. őrlős lovakat tűrte meg. A debreceni állattartás nagyságát a pusztai legeltetés és állattartás határozta meg. Ez a
legeltetés elsősorban a mezőváros legmódosabb rétegének az érdekét szolgálta. A belső legelőkön folyó állattartásban
szinte minden polgár érdekelve volt.
Alapja a földközösségnek ebben is megnyilvánuló elve. Minden utcának, → utcaszernek külön tehén-, borjú- és ökörcsordája volt, melyekhez maguk fogadtak pásztort. Az utcák ügyeit az → utcakapitányok intézték: kaszáltattak, boglyáztattak, behordatták a szénát az utca
kertjébe, feleltek az utcabeli csordák,
csürhék rendjéért, ügyeltek a csordakutakra. A legeltetésért a gazdáknak külön
pénzt nem kellett fizetni, a külső legelőn
legfeljebb annyit, amennyiből a bérletösszeg kitelt. A város mint kom- munitás
egyetemlegesen vállalt felelősséget a tartozások megfizetéséért. Az ingyenes legeltetés gyakorlata Debrecenben a 19.
század elejéig fennállt. A pusztabirtokon
történő legeltetésből nem zárták ki a ház
és föld nélküli lakosokat sem. A puszta-
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birtokok jövedelmét a pusztabírák (→
pusztabíró) kezelték, és a pusztabirtokokat Alsó- és Felsőjárás szerint osztották
meg. A város jogot formált a bitang jószágok értékesítésére. Az ebből szerzett
jövedelem 1/3 része a tanuló diákokra, 2/3
része az ispotálybeli szegényekre szállt.
állatterelők: 1. (Fogatolt) háziállatok
terelésére (indítás, megállítás, tolatás)
használt mondatszók. Ló terelésére: gyi!
co!, co, ki!, co, fel! gyer ide!; a lófogat
indítása: gyí! gyű!; ne, te! na, gyű! megállítása: hóṷ! hóṷha! hőÝ! hopp, hóṷ!
tolatása, hátraléptetése: hóṷkk! curikk!
lassítása: hahóṷ! megállítása: hóṷ! Balra
fordító szó a hozzád! hőÝszte!, jobbra
fordító a tüled te! covasz ide!; közéjük
menve: farta te! Csikó csendesítésére,
nyugtatására: ne, ne, ne! Igavonó szarvasmarha járomba terelése: Kör be! Az
ökör a naa, hát! szóra lassan indul, megállításkor ostorcsettintéssel nyomatékosítva a hóṷha te! hadd ájjon! ide hopp!,
hátrafelé tolatáskor a hők(k)! kiáltás
hangzik el. Ha a fogat jobbra fordul,
akkor a bal oldalinak szól: csára! csálé!,
tüled! Ez elnyomja a hajszást jobbra. Ha
balra akar fordulni, a hajszásnak szól:
hajsz, hajsz ide, (hőÝkk ide!) Kifogáskor: Ki! Kör ki! Vedd ki! Ha ólba megy:
Hejre, te!, v. elcsapják. 2. Egyéb háziállatok terelése: sertés terelésére: hej, te!
hej te, ne! juh karámba terelése: Kec,
kec, kec! baromfi ülőre terelése: Bebebe,
ülőÝre, ülőÝre!
állatűzők: Háziállatok elűzésére
használt mondatszók, pl. macska elűzésére: sicc!, kácc! (kacc, kvác), sicc
kvácra! sipirc! sinadró (cinadró)! kutya
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elűzésére: coki!, Morzsa, ne!, stort/stírt!
Issz el, te! Issz ki, te! kutyaingerlő szó:
rrr! disznó elűzésére: kuss! kuss te! kuss
ki! kuss be! baromfi elűzésére: hess,
hiss! héja, sss! borjúnak: ne!
állatvásár ~ fn Haszonállatok adásvételére szolgáló hely. Az ~t gyakran a
→ vásár egy jól elkülönített részén tartották. L. még: baromvásár
alléger ~ fn Az alapozási munkák kitűzésénél tevékenykedő gyakorlottabb
kőműves.
állfa: → alfa
állfelkötő kendő állfelkötőÝ kendőÝ:
A halott állának felkötésére szolgáló,
általában fehér színű kendő.
állít ~ i 1. Legeltetés közben pihenteti a jószágot. 2. Igazít. 3. → Cséplőgépet
új, még elcsépeletlen asztagcsoporthoz
vontat.
állítás ~ fn 1. Gulyának, nyájnak pihenésre való egybeterelése más-más
helyen, hogy a föld trágyázódjék. 2. A
gulya pihenőhelye. 3. Cséplőgép felállítása egy-egy asztagcsoport közé. 4. A
kazal oldalába erősített (deszka) állóhely
a kévék feladogatásának megkönnyítésére. − Adatolt igekötős alakjai: → beállítás, kiállítás, összeállítás.
állítóabroncs állítóṷabroncs fn A
hordóhoz, edényhez használt lapos vasból készült abroncs.
állkapca ~ fn Állkapocs. Szidás: A
fene egye meg az ~´dat!
állkapocsrák ~ fn Az állkapocs rákos megbetegedése.
álló állóṷ I. fn 1. A kisgyermek állni,
járni tanulását segítő eszköz; → állóka
2. Az → asztag, → kazal oldalában ha-
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gyott mélyedés, ill. 2 gerendából és a
gerendák kiálló végeire ráerősített, deszkából készített ~hely a → kévehányó/kéveadogató/villázó számára a feladogatás
megkönnyítésére. Állót akkor csináltak,
ill. használtak, ha már túl voltak az asztag v. kazal derekán, amikor azt már a
szekér tetejéről sem lehetett elérni. Nagyobb gazdaságokban előre megépített ~
volt, ezt tolták az asztag mellé. 3. Különféle rendeltetésű állvány, emelvény. 4.
Pásztoroknál az itatókút káváján belül
vízszintesen elhelyezett deszka, amelyre
a vizet húzó személy áll, → állás. 5. A
jószág déli pihenőhelye a legelőn. II. mn
Teljes, egész. − Utótagként szerepel az
→ előreálló, fennálló, hátraálló, kinnálló, tőledálló szavakban.
állóalma állóṷalma fn Sokáig tárolható → almafajták.
állófogas állóṷfogas fn Lábakon v.
talpon álló, alsó részén esernyő és sétapálca tartására kiképzett fogas.
állógallér állóṷgallér fn A nyakat
körülvevő → gallér.
állogat ~ i Állítgat.
Álló-hegy: → Haláp
állóka állóṷka fn Egyéb nevei: gyerekállóṷka, állóṷszék. → Gyerekbútor,
kisgyermek állni tanulásának eszköze,
ill. időszakos tartózkodó helye. Téglalap
alakú, négylábú alacsony faszék felső
lapján kerek nyílással, amelybe a járni
még nem tudó gyereket állítják, kisgyerek a felső fogójába körbe-körbe kapaszkodott. Ezt is nevezik → járóṷkának. Az ~´ba kb. 8 hónapos korától
tették bele a kisgyermeket, amikor már
magától is iparkodott felállni. Amíg nem
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tudott állni, ill. amíg magától nem tudott
kapaszkodva felállni, addig nem tették
az ~´ba. Addig a gyereket az ágyra tették, ott ült v. csúszkált, ilyenkor különösen arra vigyáztak, nehogy leessen az
ágyról. Tapasztalt szülők szerint nem
volt szabad erőltetni sem az ültetést, sem
az állást. Ha a kicsit leültették, kispárnával körbetámasztották, de ezt az orvos
tiltotta.
állókaptár állóṷkaptár fn Kaptárfajta, melynek keretei egymás felett több
sorban helyezkednek el.
álló kémény állóṷ kímíny: Összefoglaló megjelölés, a fekvő kéménnyel
szembeállítva mondják. L. még: kémény
állókolompér: → állókrumpli
állókrumpli állóṷkrumpli fn Névváltozata: állóṷkolompír. Sokáig elálló
krumplifajták összefoglaló neve.
állólámpa állóṷlámpa fn Talpon v.
lábakon álló → lámpa.
állongat ~ i Állítgat. Igekötővel: →
felállongat, összeállongat.
álló stekli állóṷ stekli: → Paszományosoknál spulnitartó, kereszttalpon álló
állvány 16–20 cm-es acéldrót orsótartóval az oldalán, amelyről szálazáskor az
atlac v. lánc az állványra fut.
állószék: → állóka
állószoknya állóṷszoknya fn Barhentből készült → szoknya.
állószőlő állóṷszőÝlőÝ fn 1. Télre eltenni való szőlő. 2. → kötözetszőlő. L.
még: szüret
állott ~, álott in Romlott. Pl. tej, ha
már nem lehet felforralni v. a hús, ha
már nem lehet elfogyasztani.
állott víz ~: Már nem friss víz.
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állszíj ~ fn Álladzó.
álltó mn Álltóṷ hejbe: egy álló helyében, ott helyben.
állvány ~ fn 1. Lábakon álló tartószerkezet, pl. állattartásban használatos a
szecskavágóállvány, méhészetben a fedelezőállvány, sejtnyitóállvány, mézeskalácsosoknál a tepsiállvány, cipészeknél a mintaállvány, paszományosoknál a
szálazóállvány. 2. Az eketalyigának a
gerendelyt tartó része. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
alma ~ fn – A/ Hazánkban az egyik
legkedveltebb gyümölcs. Az ~fák megtalálhatók hazánk minden vidékének házikertjeiben. Üzemszerű telepítése Debrecenben és környékén is az 1920-as
évek után vett nagyobb lendületet. A
táplálkozásban, napi fogyasztásban és a
cívis konyha egyik nyersanyagaként volt
/van nagy jelentősége. Ledarált, hordóban érlelt cefréje fontos alapanyaga az
~pálinka főzésének (pálinkafőzés). Téli
elraktározása házi körülmények között
hideg helyiségben, leginkább a ház alá
épített pincében (almáspince) v. használaton kívüli, fűtetlen szobában, nagyobb
mennyiség almatárolóban történik, osztályozását az almásszínben végzik. A
vízveszteség pótlását időnként víz párologtatásával oldották/oldják meg (almaitatás). – B/ Részei: az ~ fogyasztásra
alkalmas része: almahaj, almakocsány,
magház, almamag, Két alapfajtája: a
nyári ~ és téli ~. Nyári ~fajta, más néven
korai ~ a búzával érő búzásalma/nyári
búzásalma, a korán érő édesalma, a seízű ’íztelen’ fehéralma, a gyenge minőségű, de sokáig elálló ficfaalma, a nagyobb méretű, enyhén savanyú fontos-
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alma/nyári fontosalma, az ízletes pogácsaalma (piros pogácsaalma, fehérpogácsaalma), az igen régi londonpepin,
a hosszúkás alakú lánycsecsűalma/
lánycsecsalma, a kellemesen savanykás
sóvárialma, a halványpiros csíkos, édes
vajalma. Szép, piros héjú ~fajta a párizsalma. Már csak kevesen ismerik a
legelőbb érő nyestalmát és a borízű almát (nyári borízű alma). Őszi ~nak tartják az őszi búzás almát. Egyik-másik
még megtalálható a házikertekben, többségük azonban már csak az idős cívisek
emlékezetében él. Téli ~fajta, vagyis sokáig eltartható állóalma a napjainkban
főként nagyüzemi keretek között, gyümölcsöskertekben termesztett jonatán,
golden, idared, jonagold, starking stb.
Mára már kipusztult v. csak elvétve található régibb fajták a sárga színű, apró
aranyalma, a csörgőalma/oláhalma/
oláhpirosalma/tulipirosalma, amelynek
érett állapotban csörögnek a magjai; a
törökbálint piros ~, de fehér ára volt.
Igen jó fajta (volt) a pármenalma/aranypármen, a jászvadóka, a jó ízű, barnászöld kormosalma/bőralma, a savanykás
ízű, kemény húsú rétesalma. A fáról lehullott, cefrébe kerülő ~ fajtától függetlenül a hullóalma. A vadalma vadon tenyésző, nemesítetlen ~. A népi gyógyászatban szárazon v. megfőzve nyílt seb
mosogatására használták a farkasalmát,
ill. a főzetét; népi gyógyszer a pöfetegalma is. A csipkeverők magyaros mintája a gránátalma. – C/ Az ~fák (gyümölcsfák) telepítése a talajrendezéssel
kezdődik, elsimítják egyenletesen a talajt, 60−70 cm-re megforgatják v. felássák, kikarózzák, milyen távolságra ültes-
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sék el a csemetéket. Általában termőíves, orsós gyümölcsösöket telepítenek
mostanában, nem magas törzsűeket,
ezek telepítési távolsága az 1950-es
években 4 x 4 m volt. Az elültetett ~fát,
gyümölcsfát jól bekötözték csutkaszárral
v. náddal, hogy a nyúl el ne rágja. A nád
jobb volt, mert ebbe nem költözött bele a
pocok. Permetezővel megpermetezték a
gyümölcsöst, először háti permetezővel,
később jöttek a magasnyomású permetezőgépek, majd a traktorral vontatott készülékek. Fontos volt állandóan gyommentesen tartani a gyümölcsösöket. A
gyümölcsösben, almáskertben karaszoló
kapával dolgoztak, amely csupán 2−3
cm mélyen mozgatta meg a talajt. Mivel
homokos talajba kerültek a gyümölcsösök, hogy a szél ne hordja el a homokot,
és alul ne lazítsa fel a talajt, csak a legtetején nyesik ki a gyomot. A fiatal gyümölcsösre nagy gondot kell fordítani.
Védeni kell a rágcsálóktól, a nyulak
kártételétől. Ezek a termőíves gyümölcsösök már 4−5 évre termőre fordulnak.
– D/ A gyümölcstermesztés, ~termesztés
fontos művelete a permetezés. Régen
kétfajta permetezőszer volt: rézgálicos
permetezőszer és a kénlé, amit óriási
üstben napokig főztek 1. 2: 10 arányban,
1 kg égetett mész, 2 kg ventillált kénpor
és 10 l víz. Ez volt az alap. Ezt óvatosan
addig főzték, amíg nem lett meggyszínű
a leve. Mikor kifőtt, lehűlt, nagy hordókba ledugaszolták, és a kellő, előírt hígítással permetezték. Ez a 0, 5%-os
mészkénlé mindenféle levélbetegség ellen jó volt. A fuszikládiomot (varasodás)
és hasonló betegségeket rézgáliccal permetezték, de óvatosan, mert akkor meg-
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perzselődött, különösen a jonatán ~ nagyon érzékeny a rézgálicra. Fontos művelet a kapálás és a trágyázás is. A régi
időkben csak szerves trágya volt: ló-,
sertés-, ill. szarvasmarha, ló, sertés és
juh trágyáját használták. (Ez utóbbit
tartják a legerősebb trágyának.) A téeszes időkben az állatállomány csökkenésével a műtrágya alkalmazása terjedt el.
A modern trágyázás alapelve, hogy a sok
műtrágya nem jó, ezért ha lehet, inkább
szerves trágyát használnak, amelyet
műtrágyával pótolnak. – D/ Az ~ frazémákban is előfordul. Szóláshasonlatban: Piros az orcája, mint az ~: lánynak
szép piros az arca. Közmondásban: Az ~
nem esik messzi a fájá- túl, ha messzi
esik is, visszagurul: amilyen az apa (a
szülő), olyan a (fiú) gyermek. Messzi
esik az ~ a fájátúl, de visszagurul: a
(fiú)gyermek előbb-utóbb az apjára (a
szülőre) fog hasonlítani. L. még: almafánk, almailonca, gyümölcstermesztés,
metszésmód; a fogalmak szócikkeit is!
almacibere: → cibere
almafa: → fa
almafánk ~ fn Gömb alakú → fánk.
Almafasor: → Pallag
almahaj ~ fn Almahéj.
almailonca ~ fn Röviden: ilonca.
Bogár, az almáskertek egyik kártevője.
Szúrása (→ iloncaszúrás) nem okoz
nagy kárt a gyümölcsben.
almaitatás ~ fn Víz párologtatásával
annak megelőzése, hogy az elraktározott
→ alma megráncosodjék. Egy nagyobb
edénybe friss vizet tettek, és az lassan
párolgott. Erre mondták: Itattyuk az almát.
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almakocsány ~ fn Az → alma termésének a nyele.
almalekvár ~ fn Lédús → almából
főzött → lekvár.
almaleves ~ fn Másik neve: almás. A
→ cívis konyha egyik → gyümölcslevese, ízletes nyári étel. Félérett, hulló almából főzik. Az almát kettévágják, meghámozzák, torzsáját kivágják, és kockákra feldarabolják. Előbb azonban levet
készítenek: borjúhús v. füstölt disznóhús
levét rántással felkíszítik, ami- kor elfőtt
a → rántás, beleteszik az almát, amely
abban egy forrással megfő. Kevés bors,
tejfel v. tejsűrű, esetleg cukor is kerül
bele. L. még: vékonyoldal
almapálinka: → pálinka
almaparadicsom ~ fn Szép, sima,
gömbölyű → paradicsom.
almáriom: → almárium
almárium almáriom, ~ fn Másik neve: pohárszék. Főként edények tárolására szolgáló, fiókos, polcos (alacsony)
szekrény. Fiókjában tartották az iratokat,
polcán pedig a poharakat. L. még: téka
almás ~ mn 1. Pl. dohánylevél nagy
tarka foltokkal borított. 2. Szarvasmarha,
ló színének neve: foltos szürke, → almásszürke. 3. → almaleves.
Almás csárda: → hortobágyi csárdák
almásderes ~ mn Kerek, sötétszürke
foltokkal tarkázott 〈ló〉. L. még: lótenyésztés
almásfekete ~ mn Lószínnév, a fekete egyik árnyalata. L. még: lótenyésztés
almáspej ~ mn Kerek foltokkal tarkázott → pej 〈ló〉. L. még: lótenyésztés
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almáspince ~ fn Almatárolásra szolgáló → pince.
almás rétes almás rítes: Reszelt alma töltelékével készült → rétes.
almásszín ~ fn Az → alma osztályozására szolgáló nyitott oldalú épület.
almásszürke ~ mn Röviden: almás.
Lószínnév, a szürke egyik árnyalata: foltos szürke. L. még: lótenyésztés
almatároló almatárolóṷ fn Az →
alma tárolására szolgáló zárt falú épület.
almolnár almóṷnár fn (rég) A →
molnár első helyettese.
álmoskönyv ~ fn Az álmok jelentését
babonásan magyarázó könyv. A 20. sz.
elején a cívis parasztcsaládokban a
nagyszülőknek még volt. Akit érdekelt,
reggel első dolga volt, ha emlékezett az
álmára, elolvasta, mit ír róla az ~. L.
még: csízió
almozdonyvezető
almozdonyvezetőÝ fn (rég) A mozdonyvezető helyettese.
aló alóṷ msz Nyomatékos változatai:
Alóṷ uzsgyé! Alóṷ mars! Gyors mozgásra való biztatás: uccu!, nosza!
alól: → alul
alóla alulla hsz − Szólás: Kivettík
alulla a gyíkinyt: meghalt.
alom ~ fn 1. Nagyobb állatok istállóbeli pihenő- v. fekvőhelyéül leterített
szalma (→ alomszalma), avar stb. Az ~
tiszta fekvőhelyet biztosít, és felfogja az
ürüléket. Az ürülékből és az ~ból lesz az
istállótrágya (→ ganéj). Sertések alá
gyakran csak homokkal almoztak, szalmát csak fialáskor, esetleg télen tettek.
Az istállózás elterjedése előtt a hagyományos teleltető építményekben, pl.
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karámokban, aklokban a takarmányt a
földre szórták, amit nem ettek meg, az ~
lett. 2. Egy fialásból való utódok összessége. Egy anyakoca évente akár több
almot is fial és felnevel. 3. → kutyaalom.
álom ~ fn A parasztságnak az ~mal
kapcsolatos hiedelmei jórészt a nyomtatott → álmoskönyvek által terjesztett
„ismereteken” alapulnak. Általános felfogás, hogy az ~nak mindig az ellenkezője fog valóra válni. Az idegen helyen
álmodott első ~ akkor szokott beteljesedni, ha a mennyezet gerendáit elalvás
előtt megszámoljuk. A cívisek körében
is ismert egyéb hiedelmek: Felébredés
után nem szabad az ablakra nézni, mert
elfelejtjük az álmunkat. Álom esőÝs
időÝ: ha álmodunk, akkor eső lesz. Halottal álmodni esőt jelent. Üjjön le, ne
vigye el az álmunkat! − kérlelik ma is azt
a látogatót, aki siettében helyet sem akar
foglalni. Álmába írte a halál – mondják,
ha vki alvás közben halt meg. L. még:
délálom
aló mars: → aló
alomíniumlavor: → alumíniumlavor
álomméz álommíz fn Mákfej szirup.
alomszalma ~ fn 1. Alomként használt szalma. 2. Az állatok alatt hagyott
takarmánymaradék.
álomszíj: → kiskocsis
álomszuszék álomszuszík fn Álmos
természetű ember. Tréfás felszólítás:
Kelj fel, te álomszuszik, mert a hasadra
süt a nap!: ideje felkelni!
Álom-zug: → betyárvásár, hortobágyi helynevek és helynévtípusok
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Álom-zugi-hodály: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
álotjára: → állatjára
aló uzsgyé: → aló
alpári ~ mn 1. Lusta. 2. Nem szavahihető. 3. Piszkos öltözetű.
alpecér ~ fn (rég) A → pecér segédje.
alslissz ~ fn → Pásztorkalap készítésekor használt papírból v. vászonból
háromszög alakúra szabott betét, amely
megakadályozza, hogy gőzöléskor a filcdarabok összeragadjanak.
alsó alsóṷ fn Magyar → kártyában a
legkisebb értékű figura.
alsó dorong alsóṷ dorong: → Gubaszövőszéken az első és hátsó lábat összekötő fahenger, amelyre a megszőtt anyag
feltekeredik.
alsóföld alsóṷfőÝd fn A híres →
debreceni pipa alapanyaga. A Köselyszegi pipagödrökből bányászott vörös
agyagföld.
alsó haja: → kenyér
alsó ház alsóṷ ház: Másik neve:
alsóṷ konyha. Nyári konyhaként használt külön kis épület az udvarban. Gyakran szemben volt a lakóházzal. L. még:
cívis telek
alsó heveder alsóṷ heveder: A →
nyereg két oldalán levő felrántó szíjakat
a ló hasa alatt összekötő heveder.
alsóing alsóṷing fn 1. Alsószoknya.
2. Pendely. Rígen a gyerekek alsóṷinget
viseltek.
alsó járás alsóṷ járás: A város déli
részének régi elnevezése. Abból az időből való, amikor még a város különböző
utcáin laktak a tímárok, és nem tömörül-
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tek néhány egymás melletti utcába, mint
később. A felső járástól a Kossuth utca,
később a Szent Anna utca választotta el.
Alsójózsa: → Józsa
alsó konyha: → alsó ház
alsó koszorúfa alsóṷ koszorúfa: A
→ favágókarám/favágókunyhó földjén
körberakott dorongok, amelyekkel elhatárolják a fekvőhelyeket a kunyhó közepétől.
alsó oldalfa alsóṷ óṷdalfa: A →
szekéroldal alsó vízszintes fája.
alsó pánt alsóṷ pánt: A → szekérrúdon levő vasalás alsó része.
alsórész alsóṷrísz fn A cipőtalpat alkotó darabok összessége.
alsórokolya alsóṷrokoja fn Ritkábban: alsóṷruha. Köznyelvi jellegű neve:
alsóṷszoknya. A → szoknya alatt hordott, szoknyaszerű női ruhadarab. Erre
jött a felsőszoknya. A nyári ~ vászonból
készült, a téli meleg parhet vóṷt.
alsóruha alsóṷruha fn 1. Fehérnemű.
2. → alsórokolya.
alsós alsóṷs fn → Kártyajáték, melyben az adu → alsó a legerősebb lap. L.
még: kártyázás
alsó szál alsóṷ szál: Szövésnél a →
csép által különválasztott szálak közül az
alsó.
Alsó-Szárcsás: → Bánk
alsószoknya: → alsórokolya
alsótalp alsóṷtalp fn A duplatalpú →
cipőnek a cipő belsejével érintkező része.
alsó téglasor alsóṷ téglasor: Házépítésnél a legelőször lerakott téglasor.
alsózik alsóṷzik i → Alsóst játszik.
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alszél ~ fn Déli szél. Az ~ a déli szél,
mert alúlrúl jön a felleg.
alszesz ~ fn 1. Pálinkafőzés után az
üstben maradt szesztartalom nélküli
folyadék. 2 → vodka.
alszik ~ i − Szóláshasonlat: Úgy ~,
mint a tej: mélyen, jól ~. Más változatokban: Úgy ~, mint a bunda. Alussza az
igazak álmát. Aluggyunk rá eggyet!:
még gondolkozzunk felőle! Közmondás:
Aki sokat ~, az keveset íl: a fölösleges
alvással, az életünket rövidítjük meg. −
Adatolt igekötős alakjai: → elalszik, kialszik, lealszik, megalszik.
által átal ik Át.
általábanszemben
átalábaszembe
hsz Változata: átalellenbe. Szemben,
szemközt; átellenben. Átalábaszembe lakok vele. Átalellenbe lakik Rozi.
általázik átalázik i 1. Vmi teljesen
nedvessé válik. 2. A víz feloldja és átitatja a beletett anyagot.
általellenben: → általábanszemben
általereszt ~ i → Tímármesterségben
a vastagon történő festés miatt a bőr
húsos oldala is megfeketedik.
általfő átalfőÝ i Átfő, megfő.
általjában átajjába hsz. 1. Általában.
2. Részletezés nélkül, egy összegben;
átalányban.
általjár átajjár i Átjár.
általmegy átalmegy i Átmegy.
általsül átalsül i Átsül.
általszárad átalszárad i Megszárad,
kiszárad.
általút átalút fn Keresztút.
általvesz átalvesz i Megvesz, átvesz.
általvető: → átalvető
altat ~ i Tejet alvaszt.
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altató altatóṷ fn Mákgubóból főzött
tea.
altatófű: → nadragulya
aludttej aluttej, alutté fn Megalvadt
v. megalvasztott → tej. A háziasszony
úgy készítette, hogy a tejet letöltötte egy
üvegbe, és kitette a napra, ott magától
megaludt, majd hideg vízbe állította a
fazekat, és cserélte alatta a vizet, v. leeresztette a gémeskútba. Egy másik eljárás szerint a gazdasszony a megmaradt
tejet egy másfél-kétliteres összeszűkülő
nyakú tejescsuporban befedve olyan
helyre tette, ahol nem rázódik, nem ütödik hozzá semmi. A tej hamar feladta a
fölét, azt leszedte. Gyenge savanyú lett,
és 2 nap alatt megaludt. Az ~nek 2 része
van: a kocsonyaszerű → szérdék, és a
lágy savó. − Aludttejből készül a →
túró. Az ~et a → népi gyógyászat is felhasználta, az ütéstől véres szemre kötötték.
aludt vér aludt vír fn Megalvadt vér.
alukál ~ i (gyny) Alszik.
alul ~, alóṷl hsz 1. Lent, ill. vmi alatt
levő helyen. Alóṷl tüzelt bele. 2. Délen.
Népi időjárási megfigyelés: Alul/Alóṷl
derűl, bocskor merűl: ha naplementekor
délen tisztul az égbolt, eső lesz.
alulcsipkés füljegy alóṷlcsipkés füljegy: Borjú fülébe vágott csipkés →
füljegy egyik fajtája.
alulla: → alóla
alulról alulrúl, alúrúl hsz 1. Dél felől, déli irányból. Alulrúl fúj a szél. 2.
Délnyugat felől.
alumínium alamínium, alomínium fn
Ezüstfehér könnyűfém.
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alumíniumlavor
alamíniumlavor,
alomíniumlavor: Alumíniumból készült
mosdótál. Nagy alomíniumlavrok vóṷtak.
*alumnus: A → Református Kollégium ösztöndíjas szegény diákja. Csekély térítésért v. ingyen az adományozó
jóvoltából kosztot kapott.
alvás ~ fn − Jókívánság: Egíssíges,
jóṷ ~t kívánok!
alvó in − Szólásban: Dílig alvóṷ, estig vakaróṷddzóṷ: lusta.
alvóra szemez: → beszemez
alvós alvóṷs mn Olyan 〈személy〉,
aki szeret aludni.
ámbitus ~ fn Oszlopos fedett folyosó, → tornác. Be volt üvegezve, itt teleltették ki a virágokat.
ámbitusos ház ~: Végig tornácos
ház, amelynek a bejárat felőli oldalán a
szélesebb eresz faoszlopokra v. téglalábakra, kőlábakra támaszkodik. A helyiségek az → ámbitusról nyíltak. L. még:
cívis ház
amék ~, ammék nm Amelyik.
ámen ~ msz/fn Ima végső szava: úgy
legyen! Szólásban: Áment mond: pislogó
gyertya v. mécses elalszik. Ámenre írkezett a templomba: eseménynek a végére
érkezett, elkésett.
amerikai alj amerikai ajj: Kosárfonásnál a kosárgörbealj egyik változata.
L. még: vesszőfonás
amerikai fűz ~: A fűz egyik fajtája,
amely hántás után hófehér színű, vesszője vékony és kisbelű.
amerikánus: → amerikás
amerikás ~ fn Régibb alakja: amerikánus. Amerikába kivándorolt, majd on-

60

abrak

nan végleg hazatért személy. Kinti keresményéből itthon házat, földet vásárolt.
amiért amír hsz Azért, mert. Szegíny
anyáméknak küldött egy kis ennivalóṷt,
amír a gyerekekre vigyázott.
ámít ~ i Ámulatba esik, csodálkozik.
ammék: →amék
amoda ~ hsz Amott, ott. Összetételben: → imide-amoda.
amondó amondóṷ mn Vélemény, ellenvetés bevezetéseként: amondóṷ vagyok: azt mondó, azt valló vagyok.
Átalába a családfőÝ mondta, hogy
amondóṷ vagyok, jóṷ vóṷna, ha hóṷnap
vígeznénk a színahordással.
amonnan ~ hsz Népnyelvi alakjai:
amonnen, amonnét. Arról a másik, ill. az
előbbivel ellentétes helyről, irányból.
amonnen: → amonnan
amonnét: → amonnen
ampasz ampassz fn Legömbölyített
fémdarab, amelyet felmelegítve a cipőre
szorítanak, hogy a bőr tartós és fényes
legyen.
ampolna ~ fn A mennyezetről lecsüngő lámpatartó, plafonrózsa.
ampolnabojt ~ fn → Paszományosmesterségben: a plafonrózsa bojtja.
amúgy ~ hsz Egyébként. Amúgy jóṷl
vagyok. Összetételben: → imigy-amúgy.
ananászbarack ~ fn Enyhén hosszúkás alakú, hamvas héjú, sárgás, kocsányánál sárgászöldes színű → barack.
ananászszőlő ananászszőÝlőÝ fn Zamatos ízű fehér borszőlő. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
áncig-váncig áncik-váncik, ~ isz Német, ill. zsidó beszédet utánzó szó.

ablakfia
áncik-váncik: → áncig-vánvig
áncvájra: → ájncvájra
andoratea ~ fn Népi gyógyszernév:
Herba marubii. A pemetefű virágjából
főzött teát a nemkívánt terhesség megszakítására, az elvetélés elősegítésére
használták. L. még: gyógynövény, népi
gyógyászat
András ~ tn Névcsúfolóban: András,
töki, monya hangyás. L. még: névcsúfolók−kiéneklők
András-nap ~ fn November 30.
Gazdaregula: Nem jóṷ az ~i malac, mert
még hosszú tél van tavaszig: a november
végi malacokból nem válnak jó hízók. L.
még: disznóhizlalás
*András-templom: → Nagytemplom
ándung ~ fn 1. Kedv, hangulat. Van
hozzá ~om. 2. Férfira vonatkoztatva: nemi vágy. 3. Vkinek vmiről való sejtelme,
fogalma.
angin ~ fn Párnatok.
angob ~ fn → Fazekasmesterségben:
földfesték.
angol ~ fn/mn Μinden nem magyarfajta szarvasmarha közös neve.
Angol: → disznó
angol begyes: → angol begyes galamb
angol begyes galamb ~: Mondják
angol begyesnek is. Nagy testű, tarka
tollú, szép tartású, peckesen lépkedő,
nem szapora → galambfajta. Repülni
csak kisebb távolságra tud. A múlt század első felében több cívis porta, ill.
tanya kedvelt madara volt.
angol kaplis cipő: → angol varrott
cipő
angolkeringő: → tánciskola
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angolperje ~ fn Nevének változata:
angol perjefű. Egy fűféle. L. még: perje
angol perjefű: → angol perje
angolszabó angolszabóṷ fn Megrendelésre dolgozó → szabó. Szövetből készülő ruházatot: öltönyt, nadrágot, zakót,
kosztümöt, kabátot készít.
angol varrott cipő angol varrott
cipőÝ: Másik neve: angol kaplis cipőÝ.
A felső részen egyenesen, nem spiccben
elvágott → kaplival díszített → cipő.
ángy ~ fn Becézett alakváltozatai:
ángyi, ángyika, ángyóṷ. 1. Vkinek idősebb asszonyrokona, különösen testvérbátyjának a felesége, → sógornő. 2. A
családba v. közeli rokonságba tartozó
vér szerinti férfirokon felesége. − Tiltakozás, kétkedés, tagadás kifejezésére:
Ángyod térgye! Szólás: Ángyomnak
szóṷllok, menyem is ércsen rúlla: úgy figyelmeztet v. dorgál vkit, hogy a neki
szánt szavakat egy másik jelenlevőhöz (,
családtaghoz) intézi.
angyal ~ fn – A/ Népi hiedelemvilágunkban viszonylag kevés, az egyházi
tanítástól eltérő elképzelés fűződik hozzá. Valószínűleg egyházi eredetűek az
~lal való fenyegetések, példálózások stb.
Egy hiedelem a → kenyérsütéshez is fűződik (→ angyalheverés/angyalfekvés).
– B/ Cívis nyelvi frazémákban: Ha a jányok fütyülnek, az ~ok rínak − így figyelmeztették a lányokat arra, hogy nekik nem illő fütyülni, fütyörészni. Főként gyerekre mondják: Ojan, mint egy
~: nagyon jóságos, szelíd. Az ~át láttya:
a) álmában mosolygó kisgyerekre mondják. b) akkor mondják, ha vki minden
látható ok nélkül elneveti magát. Kisza-
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kadt az ~ok dunyhája: esik a hó. Enyhébb káromkodásban szerepel a → rézangyal: Azt a fűzfán fütyülőÝ rézangyalát!
angyalbögyörő angyalbögyörőÝ fn
Más nevei: krumplinudli, nudli, burgonyametélt. A → cívis konyha tésztaféle
étele. Készítése: A krumplit megmossák,
egészben megfőzik, meghámozzák, öszszetörik. Tojást ütnek bele, és annyi
lisztet tesznek hozzá, amennyit felvesz.
A gyúródeszkán meggyúrják, egy keveset elcsípnek belőle, megsodoríntják v.
hosszút nyújtanak belőle, és elvagdalják.
Sós vízben megfőzik, zsírban pirított
morzsával behintik. Melegen fogyasztják.
angyalcsinálás: → magzatelhajtás
angyalcsináló angyalcsinálóṷ fn Tiltott → magzatelhajtást végző nő, rendszerint → bába. Ha kezeltje meghalt, súlyos büntetést kapott, engedélyét örökre
megvonták tőle. L. még: tudákos
angyalfekvés: → angyalheverés
Angyalháza ~ tn A → Hortobágy része, a 16. és 17. századi határgyarapítással került Debrecen tulajdonába. A várostól 1700-ban Hajdúszoboszló szerezte
meg zálogos legelőnek. Híres csárdája
(volt) a Fekete Sas.
angyalheverés angyalheverís fn Másik neve: angyalfekvís. Kenyértésztában
kelés közben keletkezett üreg, lyuk, ill.
megvágott kenyérben levő üreg.
ángyi: → ángy
ángyika: → ángy
ángyó: → ángy
ángyomasszony ~ fn 1. Közelebbről
meg nem határozható, általában rokoni
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kapcsolatra utaló megnevezés, ill. megszólítás. 2. Idősebb testvér felesége, →
ángy.
ángyoz ~ i → Ángynak szólít.
ánizsmag ~ fn Gyógyszernév: Semen
anis. Az ~ból főzött teát a gyermekek
hasfájásának gyógyítására használják, de
süteményt, ill. pálinkát is ízesítenek
vele. L. még: népi gyógyászat
anlégolás ~ fn → Kőműveseknél: az
alapozás kitűzése.
annaárpa ~ fn Egy → árpafajta. A
két világháború közötti időben termesztették.
*Anna-kapu: → Gatyaület
annak előtte annak előÝtte: Korábban, ezt megelőzően. Nem kíszülőÝdtünk
rá, mert annak előÝtte mán disznóṷt
vágtunk.
annó annóṷ hsz Hajdan, nagyon régen.
anterna ~ fn Antenna.
Antikrisztus Ántikrisztus tn Az Újszövetségben a magát Krisztusnak hirdető, Istennek ellenszegülő személy. Neve
leginkább szitkozódásban, káromkodásban fordul elő: Az Ántikrisztussát neki!
ántivilág ~ fn A régi idők. Ez még az
~búl valóṷ.
anya ~ fn Más nevei: ídesanya, ídes;
becézett formában: anyuka, ill. főként
egyes szám első személyű birt. szraggal:
kedvesanyám. Az ~ elé az édes jelző a
19. században terjedt el. Az a nő, akinek
gyermeke van, ill. az én viszonylatában,
aki világra hozta. – A/ A cívis családban
a gyermekes feleség, ~ szerepe meghatározó volt. A kisgyerekek vallásos szellemben történő nevelése, jó modorra,
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illemre tanítása főként őrá (és a családdal együtt élő nagyszülőkre) hárult. Különösen lánya(i) nevelésére fordított
nagy gondot. Éberen ügyelt lánya(i) erkölcsi életére. Ha néha nyári vasárnap
délutánokon el is engedte serdülőkorú
lánygyermekét a barátnékkal sétálni,
nem mulasztotta el a szigorú figyelmeztetést sem: Idejibe hazagyere! Ha nem
látod az ajtóṷkilincset, haza se gyere! A
lányos ~ jó korán elkezdte lányának a
stafírungját készítgetni, gyűjtögetni.
Megtakarított háztartási pénzéből vásárolgatott egy-egy tetszetős darabot, de
téli estéken maga is horgolt, hímzett
szorgalmasan. A mezei munkában kevésbé vett részt, gazdasszonyként a háznak és baromfiudvarnak a gondja, a család élelmezése, a sütés−főzés−takarítás−
mosás stb. nyugodott a vállán (cívis
gazdasszony). – B/ A szó utótagként
több összetételben van jelen: keresztanya, mostohaanya, nagyanya, dédanya,
ükanya. Az ősanya déd- v. ük~, a szépanya vmelyik dédszülő anyja v. nagyanyja. Főleg szitkozódásban szerepel az
öreganya: Az öreganyád térgye! A méhészetből ismert fogalom az álanya és a
tartalékanya. Előtagként is gyakori, pl.
anyafalka, anyagulya, anyafa, anyadió,
anyanád, anyarozs, anyagyökér, anyaszéna, anyalucerna, anyakovász, anyatészta, anyazsír, anyaszél, anyaföld stb.
– C/ Sok frazémában fordul elő. Szidalom: Vesztél vóṷna az ~dba! Káromkodás: Az annya Istenit! A teremtísit az
~´dnak! Tréfás, durva válasz: Az ~´d
kínnya!: nem értek veled egyet. Tréfás
ráripakodás gyerekre: Püff, az ~´d szen-
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csígit! Csúfolás: Jaj, ~´m, rám nízett a
kokas! Azt a gyereket csúfolják így, aki
minden kicsiség miatt sírva fakad, és az
anyjához szalad. Szóláshasonlat: Ojan,
mint az ~´m teje: jó borra, pálinkára
mondják. Úgy áll a szeme, mintha vasvillával vettík vóṷna el az annya alóṷl:
dühösen villog. Szólás: Te vagy az, akivel ~´d a többi gyereket ijesztette: mondják tréfásan a csúnya v. csúnyának tartott
gyereknek. Annya jánya − mondják arra
a lányra, aki természetében, külsejében
az anyjára ütött. Az önállótlan fiú Az
annya szoknyáján ül. A felserdült lány
Kiállaná már az annya kinnyát, azaz már
férjhez mehetne, szülhetne. Maga szopta
az annyát: erőteljes, jól megtermett emberről, ill. vaskos, durva, esetlen tárgyról
mondják. Ez mán maga szopta az anynyát!: ez már vmi! Nem hagyta az annya
seggibe a nyelvit: sokat és gyorsan beszél, ill. idősebbekkel tiszteletlenül beszél. Ez is ott vóṷt az annya lakadalmán
− mondják tréfásan arról a csecsemőről,
aki nem sokkal az esküvő után születik.
Az ~´mba se vóṷt ijen jóṷ móṷdom: nagyon jó dolgom van. Egy ~, száz apa:
nem tudni, hogy ki az apja. Ezt is magyar ~ szülte: derék, becsületes, bátor
ember. Közmondásokban: Keserves ~´nak, potrohos gyermeke, nem eszik, nem
iszik, egye meg a fene!: (gúny) a) az
ügyetlen, alkalmatlan ~´nak fejletlen,
elkényeztetett gyermeke van. b) az ilyen
gyermek nem érdemli meg, hogy éljen.
Más változatban: Potrohos ~´nak keserves gyermeke. Régi párválasztási tanács
legényeknek: Nízd meg az annyát, vedd
el a jányát!: amilyen most az ~, olyan
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lesz később a lánya. Népdalból lett közmondás: Ídes vóṷt az ~´m teje, keserű/
panaszos a más kenyere. Níma gyereknek annya se érti a szavát: meg kell
mondanunk, amit akarunk, másképp
nem segíthetnek rajtunk. Tapasztalás a
bölcsessíg annya: ismereteinknek az
élettapasztalat az alapja. 2. A feleség
megszólítása a férj részéről. 3. (rég) Az
atyamester felesége. 4. Anyaállat: pl.
anyabürge ’anyajuh’, anyadisznó ’koca’; méhanya ’méhkirálynő’. 5. Déli
irány. Anyárúl jön az esőÝ: délről jön az
eső. 6. Nyugati irány. Anyárul jön az
esőÝ: nyugat felől jön az eső. 7. Szőlőtőke, amelyről szaporítás céljából veszszőt húznak le. Anyárúl húz: szőlőt úgy
szaporít, hogy a tőkéről a mellette levő
üres helyre lehúz egy vesszőt, és ebből
nevel szomszéd tőkét mindaddig az ~
tőkén hagyva, amíg meg nem erősödik;
dönt, homlít. 8. A dohány legértékesebb
levei (→ anyadohány). L. még: a fogalmak szócikkeit is!
anyaálca ~ fn A méhcsaládban később az anyaméh feladatát ellátó álca. L.
még: méhészet
anyaállat ~ fn 1. A nőstényállat,
amelynek már kicsinye van. 2. Idősebb
nőstény vad.
anyabölcső anyabőÝcsőÝ fn A méhcsalád által új anya nevelésére épített
gyűszű alakú képződmény. L. még: méhészet
anyabürge: → anyajuh
anyacsere ~ fn → Méhészetben az
elöregedett méhanya kicserélése egy fiatalra.
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anyadió anyadióṷ fn Elültetett →
dió, amelyből a hajtás kinő.
anyadisznó: → anyakoca
anyadohány ~ fn A középső, legértékesebb → dohánylevelek.
anyafa ~ fn Oltással szaporított gyümölcsfa. Különösen meggynél vóṷt a
magnemes, ezt nem kelletett óṷtani, mert
a magrúl kelt is ugyanojan jóṷ vóṷt,
mint az ~. L. még: gyümölcstermesztés
anyafalka ~ fn Anyajuhokból álló →
nyáj. Nem volt benne sem kos, sem kisbárány.
anyafalkás ~ fn Az anyajuhokat őrző
→ juhász, a juhászok között rangban a
→ bacsó után következő ember.
anyaföld anyafőÝd fn Termőtalaj, a
talaj felső rétege.
anyafű: → anyaszéna
anyafűkaszálás ~ fn Az → anyaszéna lekaszálása.
anyag ~ fn 1. → Fazekasmesterségben: lepedő nagyságú zsákvászon,
amelyhez az agyag finomításának első
mozzanataként az összegyúrt agyagdarabot hozzácsapják. 2. Összetételben
gyakori: a szőrméseknél van a cseranyag, cseresanyag, festőanyag, pikírozóanyag, kárpitosoknál a tömőanyag,
mészárosoknál a kidobóanyag, szesziparban az aromaanyag. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
anyagláda ~ fn → Paszományosmesterségben: hosszú, keskeny láda,
amelyben a felhasználandó nyersanyagot
tárolják.
anyagulya anyaguja fn Tehenekből
és rúgott borjakból, vagyis elválasztott
borjakból álló → gulya. Ilyen ~ volt a
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Hortobágyon a halasközi, a Pente-zugi
és a sároséri gulya.
anyagulyás anyagujás fn Az →
anyagulyát őrző → gulyás.
anyagyökér ~ fn Növény, pl. szőlőtő, fenyőfa, répa vastag főgyökere.
anyahagyott ~ mn Az anyjától elhagyott.
anyahagyott csírke ~: A kotlós szárnyai alól már kikerült, nagyobb → csirke. L. még: baromfitartás
anyaháló anyahálóṷ fn Más nevei:
öreghálóṷ, nagyhálóṷ, húzóṷhálóṷ, kerítőÝhálóṷ. A kerítőhalászat eszközeként: két szárnyból és egy farészből álló
nagy → háló. Folyóvízi szerszám, 3−8
halász kezeli. Ladikról vetik be, a kijáró
végét − miután a hálót félkörívben vízbe
vetették − ugyanarra a partra hozzák
vissza, és kezdik a kiszedését. A halászat
végeztével több darabra bontják, így
könnyebb a szárítása. L. még: halászat a
hortobágyi vizeken
anyaház ~ fn A méhkirálynő fészke
a kasban.
anyajel ~ fn Anyajegy.
anyajuh anyaju fn Másik neve:
anyabürge. 1. Nőstényjuh, amelynek bárányai vannak. 2. Tenyésztésre alkalmas
nőstény juh. L. még: juhtartás
anyajuhállomány anyajuállomány
fn Az anyajuhok összessége. L. még:
juhtartás
anyajuhász ~ fn 1. Több gazdának
egy nyájba, falkába gyűjtött jószágát
őrző → juhász. 2. Anyajuhokat őrző juhász.
anyajuhnyáj anyajunyáj fn → Anyajuhokból álló → nyáj. L. még: juhtartás
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anyakaptár ~ fn 1. Méhkas, amelyben az anyaméh tanyázik. 2. Méhkas,
ahol a méhek kitelelnek, hogy belőle
tavasszal rajt eresszenek. L. még: méhészet
anyakaró anyakaróṷ fn Szőlőszaporításkor az anyának nevezett tőke mellé
vert karó.
anyakecske ~ fn A → kecske ivarérett, ill. már → gidákat ellő nősténye.
anyakirálynő: → anyaméh
anyakoca ~ fn Másik neve: anyadisznóṷ. → Koca, amelynek malacai
vannak.
anyakovász ~ fn Más nevei: morzsóṷka, morzsóṷkakovász. A → kovászból v. a megdagasztott kenyértésztából a
következő sütéshez kivett, megszárított
kovász, ill. az ebből készített kenyérélesztő. Régen a cívis gazdasszony nagy
kétfülű fazékban ~t csinált, és egész
héten ebből → kovászolt. A kovászbul
vett ki az ember egy marikkal, tett hozzá
még lisztet, el kellett morzsálni, meg lett
szárítva. Ezt lehetett kísőÝbb használni,
ez vóṷt az ~. Az → élesztő fokozatosan
kiszorította. L. még: kenyérsütés
anyakönyvi szolga anyakönyvi szóṷga: (rég) Az anyakönyvi hivatal dolgozója, hivatalsegéd.
anyalevél ~ fn 1. Szennalevél és a
belőle főzött hashajtó tea. 2. Felső →
dohánylevél. L. még: gyógynövény, népi
gyógyászat
anyalucerna ~ fn Első kaszálású →
lucerna. A lucernánál nincs sarjú, csak ~
meg második meg harmadik kaszálás.
anyámasszony ~ fn 1. Régies →
megszólításként: anya. Szólás: Anyám-
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asszony katonája: gyáva férfi v. fiúgyermek. 2. Megszólításként: anyós.
anyaméh anyamí fn (rég) Más nevei:
míanya, míkirájnőÝ, anyakirájnőÝ. A
méhcsalád egyetlen kifejlett, petét rakó
nősténye. Szabadban való párzása a →
nászrepülés.
anyaméhszegfű anyamíszegfű fn
Népi gyógyszernév: Fructus antophilli.
L. még: népi gyógyászat
anyanád ~ fn Második évében levő
nád, amelynek már virágja van.
anyányi ~, annyányi mn Kifejlett,
anya nagyságú 〈lány v. nőstény állat, pl.
borjú, liba〉.
anyapulyka anyapujka fn A → pulyka nősténye. Annyit mondott az anyapujka, hogy pitty, oszt ezerfele szaladtak.
anyarács ~ fn Kaptárban a fészek és
a mézkamra között található rács, amelyen a dolgozók átférnek, az anya azonban nem, így nincs fiasítás.
anyarozs ~ fn Népi nevei: bábafog,
bábafogas. Claviceps purpurea. Élősködő tömlősgomba a rozs kalászában. Az
~ból a szülőnőknek gyógyszert készítettek. L. még: vetéstől az aratásig
anyásít ~ i Anyátlan méhcsaládot
anyával ellát. L. még: méhészet
anyásítás ~ fn Anyátlan méhcsalád
méhanyával való ellátása. L. még: méhészet
anyaszél ~ fn 1. Déli → szél. 2. Nyugati → szél.
anyaszéna anyaszína fn Másik neve:
anyafű. Első kaszálású → széna.
anyaszült ~ mn Anyától született
〈ember〉.
anyatehén: → tehén
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anyatej ~ fn 1. Szoptató anya emlőjének → teje. 2. Fias emlősállat teje.
anyatészta anyatíszta fn A kenyértésztának a következő sütéshez kelesztőül eltett része. L. még: kenyérsütés
anyátlanít ~ i Méhész az anyás méhcsaládtól elveszi az anyát. L. még: méhészet
anyatoll ~ fn A fiatal baromfi (csirke, liba) első tolla.
anyatő anyatű fn → Tengeri töve. Az
anyatövön még nőÝtt két kissebb, azt
fióṷkoltuk.
anyaváltás ~ fn → Méhészetben az
öreg v. beteg méhanya kicserélése egészséges, fiatal anyára.
anyazsír ~ fn Fagyasztott → zsír,
amelyet a friss zsírhoz kevernek, hogy
jobban megkeményedjék.
ánye: → ejnye
anyja annya fn A feleség → megszólítása a férj részéről. A férj általában
akkor szólította így a feleségét, ha már
idősebbek voltak, és több gyermekük
volt.
anyjányi: → anyányi
anyjok: → anyjuk
anyjuk annyuk fn → Megszólításként és megnevezésként: annyukom,
annyokom: feleség(em).
annyiból annyibúl hsz A tekintetben.
Én is hibás vagyok annyibúl, hogy roszszul mondtam neki.
anyó anyóṷ fn Idős asszony, néni. L.
még: nagyanyó
anyók anyóṷk fn Másik neve: apóṷk.
→ Rézművesmesterségben: az öntőszekrényen lévő kis csapok, amelyekkel a két
felet összeerősítik.
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anyós anyóṷs fn A házastárs anyja.
Közmondás: Az anyóṷs akkor/úgy jóṷ,
ha porhanyóṷs: (durva) csak a halott ~ a
jó ~.
anyuka ~ fn Az → anyós megszólítása a meny v. a vő részéről.
apa ~ fn – A/ 1. Az a férfi, akinek
gyermeke van. → Megszólításának általános formája apám, ídesapám, régiesen
apámuram. Főként E/1. sz-ű birt.
szraggal: → kedvesapám. Az édes jelző
a 19. század folyamán lett az ~ szó előtt
általános. A hagyományos paraszti társadalomban az ~ és a gyermek viszonya
a gyermek munkára nevelésének megkezdéséig nem volt jelentős. Bár az újszülöttet hagyományőrző vidékeken az ~
fogadja be kisebb szertartás keretében a
családba, a kisgyermeket elsősorban az
anyja, nagyanyja vigyázza, neveli. Az
~´t tisztelet és megbecsülés veszi körül,
sza- va parancs. A leánygyermek és az ~
viszonya gyakorlatilag jelentéktelen, de
a fiúgyermeket értelmesebb korától az ~
v. a nagy~ fokozatosan beletanítja a
paraszti munkába, együtt dolgoznak.
Egyes vidékeken az ~ kéri a fia számára
a menyasszonyt, a lányok férjhezmenetelébe ritkán szól bele. Ha a megházasodott fiú tovább is a szüleivel marad,
amíg az apja munkaképes, alárendelt viszonyban van vele, feleségével és gyermekeivel együtt. Összetételekben is
megtalálható: → nagyapa, öregapa,
szépapa. – B/ Frazémákban is előfordul.
Káromkodás: Az ~´d (Úr)istenit! Tréfás
káromkodás: Az ~´d is tehenet vett a
vásárba. Enyhébb káromkodás: Az ~´d
szentyit! Tréfás szidás kisgyereknek: Az
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~´d kiskésit! Rosszalkodó gyermeknek
mondott fenyegetés: Úgy feltaslizlak,
hogy nem tudod, merre van az ~´d szőÝlőÝje: úgy felpofozlak, hogy mindent elfelejtesz! Szóláshasonlat: Ez a gyerek
ojan, mintha az apja a száján köpte vóṷn
ki: apjára ütött. Úgy níz rám, mintha én
vóṷnék az apja gyilkosa: haragosan néz.
Szólás: ÜtőÝdött, mert még lökhetett az
apja eggyet rajta: gyermek, felnőtt nem
egészen épeszű. Megkapta az apja jussát: fiúgyermeket jól elverte az apja.
Apád, anyád idejöjjön!: pénzt megköpködve: ennél több pénzem legyen! Belead ~it, anyait: a sikerért mindent megtesz. Nem vóṷt az ~´d üveges: akkor
mondják, ha vki az ember elé áll, és nem
láthat miatta. Törvénytelen gyermekre
mondják: Nincs az apja fejfáján. Az apját agyonütötte a szita. Közmondás: Ne
tanisd ~´dat gyereket csinálni!: ne légy
okosabb ~dnál v. az öregebbnél! Amijen
az apja, ojan a fia: csak dicséretkor:
mindkettő becsületes, derék ember. 2.
Szélirány, ill. égtáj jelölésére: Apjárúl
gyön az esőÝ: északról jön az eső. L.
még: cívis család
*Apa: → Hortobágy
apáca ~ fn Fiatal nőstény juh, amelyet még nem pároztattak. − Szólás:
Megfeji az ~´k tehenét!: 〈férfi〉 vizel.
apácaliba ~ fn Más nevei: veres nyakú liba, bütykös ásóṷliba. A hortobágyi
vízivilág ritka madara. L. még: Hortobágy állatvilága
apácazsír ~ fn Népi gyógyszernév:
Ungeuntum ophtalmicum. L. még: népi
gyógyászat
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apad ~ i Abbahagy, mérséklődik.
Rázni kelletett a vasalóṷt, nehogy ~ni
kezgyen a láng. − Adatolt igekötős alakjai: → elapad, leapad, megapad.
apadorium ~ fn Másik elnevezése:
deákflastrom. Mindkettő népi gyógyszernév: Emplastrum diachylon compositum. Diachylon-tapasz, (seb)tapasz,
ólomtapasz. L. még: népi gyógyászat
Apafa ~ tn Debrecen egyik legrégibb
erdeje, nevét már 1347-ben említik. A
várostól északkeleti irányban a → Nagycsere és a → Nagyerdő, ill. → Pallag
között fekszik. Bár területe a II. Józsefkori felmérések szerint csak 313 hold,
ennek ellenére Debrecen egyik legértékesebb erdeje volt, innen vágták az épület- és szerszámfák nagy részét. A Nagyerdővel együtt mint a város lakói által
ősi jogon használt és örök tulajdonul
megszerzett erdő sohasem volt önálló
puszta. Az erdő faállománya makkról
nőtt tölgyes. − Neve az egyik honfoglaló
nemzetségnek, a Guth-Keled nemzetség
Apa nevű ágának emlékét őrzi (apa
+falva). Egyes források Apafája néven
említik.
*Apafája: → Apafa
Apafája utca: → utcák−utcanevek
Apafi gőzmalom: → Apafi malom
Apafi malom ~ tn Említették/Említik
Apafi gőzmalom, telephelyéről Apafi utcai malom, legutóbbi tulajdonosáról
Trnka-malom (Trenka-malom) néven is.
Gőzmalom és ipartelep volt. A telep a →
malomfejlődés minden szakaszán keresztülment. Előbb lóval hajtott → szárazmalom volt, később szélmalom, majd
gőzmalom lett. Az 1940-es évek elején
napi teljesítménye 21q búza, 100q rozs
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volt. 24 munkást foglalkoztatott. L. még:
malom
Apafi utcai malom: → Apafi malom
apámuram ~ fn 1. Tiszteletteljes →
megszólításként: → apa. 2. Megszólításként: após. L. még: uram
aparitor: → apparitor
*Apaszentmiklós: → Hortobágy
apaszt ~ i 1. Tehén (ellés előtt) kevesebb tejet ad. 2. Méhcsalád a súlyából
természetes módon veszít. L. még: elapaszt
apatárs ~ fn A két → nász közötti
viszony.
áperte: → ápertén
ápertén áppertén, ápertin hsz Alakváltozata: áperte. Mondást jelentő igék
mellett: őszintén, egyenesen, kertelés
nélkül. Áperte/Ápertin megmondtam neki.
ápertin: → ápertén
apja ~ fn Gyermekes férfi megnevezése, → megszólítása gyermeke, felesége, ill. menye, veje részéről. Oda átjárt
~ dóṷgozni.
apjok: → apjuk
apjuk apjok fn → Megszólításként és
megnevezésként a feleség részéről: férj;
~om(apjokom).
apók: → anyók
áporodik ~ i Régies alakváltozata:
áporog. 1. Étel kezd romlottá, állottá,
büdössé válni. 2. Leves elhülőben van. −
Igekötővel: → eláporodik, megáporodik.
áporog: → áporodik
após apóṷs fn A házastárs apja. L.
még: cívis család
apparitor aparitor fn A Kollégiumban a bentlakó tanulók közt a felvigyázó
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felsős diák. Ő végezte/végzi a reggeli
ébresztést, és jelentette/jelenti a hiányzókat.
apparitorléc aparitorléc fn Hosszú
léc, erre jegyezte föl az → apparitor a
hiányzókat.
apparitorság aparitorság fn Az →
apparitor tisztsége.
áppertén: → ápertén
applikálás ~ fn Α rátét felvarrása a
→ szűrre.
applikációs szűr applikációṷs szűr:
Rátétes → szűr.
aprícstej: → aprított tej
április ~ fn Az év negyedik hónapja,
30 napos. A népi kalendáriumban Szent
György hava. Az ismert cívis gazdaregula szerint: Ha ~ nem segít a májusnak,
akkor nem bízhatunk a jóṷ esztendőÝbe,
vagyis az ~i kedvező időjárás megalapozza a jó gazdasági évet. Április elsején
a fiatalok/gyerekek ~t járatnak vkivel.
Ha sikerül, ezzel a versikével csúfolják:
Április bolongya, felmászott a toronyba.
Megkérdezte, hány óṷra. Fél tizenkettőÝ,
vigyen el a mentőÝ! Frazémákban is
szerepel. Április bolongya: ~ elsején
megtréfált ember. Áprilist járat valakivel: ~ elsején megtréfál vkit. L. még:
gyermekjátékok
aprít ~ i Ellenséget kaszabol, üt-vág.
L. még: megaprít, összeaprít
aprított-té: → aprított-tej
aprított-tej aprított-té: Másik neve:
aprícsté. → Tej beleaprított kenyérrel.
aprócseléd apróṷcseléd fn Fiúgyerek
kb. 5 éves korig. Az én kis apróṷcselédem.
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aprócska apróṷcska fn Nagyon kicsi.
apród apróṷd fn (rég) A céhes időkben: inas. L. még: tímármesterség
apródesztendő apróṷdesztendőÝ fn
Gubacsapóknál, tímároknál stb.: az
inaskodás évei.
apródonként apróṷdonkint hsz Apránként.
aprófás tanya apróṷfás tanya: Őszszel, kukoricatörés idején a szántóföldön
kukoricaszár-kévékből készített ideiglenes kunyhó az élelem és a ruhaféle tartására.
aprófürtű guba apróṷfürtű guba:
Módosabb legények viseleteként rövid
szőrű, piros posztóval szegett guba.
aprójószág: → aprómarha
apró káposzta apróṷ káposzta: Savanyított vágott káposzta, → hordós
káposzta. Az alföldi ember főleg →
pergelt káposztaként fogyasztotta, de
levesen is elkészítették. Erre a célra kövér nyuljával v. még kövérebb állával
rakták össze és főzték meg. Ha egyéb
nem volt, avas szalonnát v. szalonnabőrt
raktak bele. Ha nagyon savanyú volt,
főzés előtt kifacsarták, úgy rakták a hússal össze, vizet is töltöttek rá. Ha nem
volt túl savanyú, a levét töltötték rá.
Mikor megfőtt, piros → rántást tettek
bele, azzal is főzték. Nehéz, zsíros étel.
Az ~t csíkkal is főzték (→ csíkos káposzta). L. még: cívis konyha
aprókása apróṷkása fn Más nevei:
gersli, gerslikása, árpakása. Hántolt,
legömbölyített szemű → árpa.
aprókásaleves apróṷkásaleves fn A
→ cívis konyha egyik étele, → apróká-
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sából készült → leves. Marhahússal főzik. Előbb a kását jól megáztatják, hogy
a lisztje menjen le, azután a húslébe teszik, és megfőzik. Régen → halotti torra
főzték.
aprólék apróṷlík fn 1. Baromfi. Reggel kieresztettem az apróṷlíkot. 2. Kisebb termetű háziállat. 3. Ételféle: hús,
zöldség. 4. Levágott szárnyas, juh és
sertés végtagja és ehető belső szervei. Pl.
a baromfi feje, lába, nyaka, szárnyahegye, mája, szíve, zúzája. 5. Értéktelen,
visszamaradt hulladék, pl. szösz.
aprólékleves apróṷlíkleves fn Baromfi végtagjaiból és belső részeiből
főzött húsleves. L. még: leves
aprólékos kása: → rucahúsos kása
aprómag apróṷmag fn A gabonafélék (búza, árpa, rozs) összefoglaló neve.
aprómarha apróṷmarha fn Másik
neve: apróṷjóṷszág. Baromfi. Leginkább a tanyán élők nevezték így. L. még:
baromfitartás
aprópecsenye apróṷpecsenye fn
Köznyelvi nevén: → pörkölt. A régi →
cívis konyha egyik ízletes étele. Készítése: A szalonnát, vöröshagymát kockára
vágják, jól megsütik, zsírban színes, de
nem erős paprikát sütnek, és az apróra
vágott borjúhúst, vesét, tüdőt, szívet,
májat beleteszik, kevés vizet öntenek rá,
sót is tesznek a levébe. Mielőtt megfőne,
több fej hagymát felkarikáznak, és ráteszik, megfőzik. Hajdan a jó zsíros ~´t
parázson ették, az első világháború után
krumplival is szaporították. Ezt a tanyaiak beletették, a városiak sós vízben külön főzték meg. Köleskását, felvert ga-
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luskát is főzhettek hozzá. Aprópecsenyének legjobb borsosan a → bélszínrongyosa, de lapockából is jó. Elkészíthetik ~´nek a disznóhúst, a vadnyúl, a
(vad)liba és a (vad)kacsa húsát, sőt a főtt
marhahúst is. L. még: gulyásos hús
aprópénz apróṷpíz fn − Szólás: Kifizettík apróṷpízzel: röviden elbántak vele.
aprós apróṷs mn Apró, kicsi. Főként
termesztett növényre, gyümölcsre mondják, ha nem termette ki magát.
apróság apróṷság fn Kisgyermek(ek).
aprósütemény apróṷsütemíny fn
Többféle sütemény, pl. linzer, keksz, sós
sütemény összefoglaló neve. L. még: cívis konyha
aprószemű-szilva apróṷszemű-szilva
fn Aszalásra igen jó korai → szilvafajta.
aprószentek apróṷszentek fn 1. Aprószentek napja december 28. A → karácsony ünnepköréhez kapcsolódó emlékünnep, a Krisztusért mártírhalált halt
betlehemi kisdedek szenvedéseit jelképezi. „Aprószent” minden fiúcsecsemő,
akiket Heródes király a gyermek Krisztus keresésekor megöletett. 2. A családban levő kisgyermekek kedveskedő
megjelölése.
aprószeres apróṷszeres fn A kőműves mellett segédkező, téglahordó fiú v.
lány.
aprószösz apróṷszösz fn Rövid szálú, alja szösz. A kender tilolásakor a
kender aprólékja.
aprószőrű guba apróṷszőÝrű guba:
Aprófürtű → guba.
aprótörek: → pelyva
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apuka ~ fn Az → após → megszólítása a meny v. vő részéről.
ár1~ fn − Szólás: Árába van: drága.
Más változatban: Ára van annak. Ennek
megadod az ~át: ezért még megbüntetnek. Bodóṷné is mást beszíl, mikor a bor
~át kírik: mondják, ha vki a neki kellemetlen témáról el akarja terelni a figyelmet.
ár2 ~ fn Bőr lyukasztására való nyeles szerszám. Fajtái: bindolóár, gömbölyű ár, lyukasztóár, sásélű ár, sléferár,
szegzőár, szíjvarró ár, szúróár/sásélű
szúróár, tőrár/tőrökár. L. még: mézeskalácsos; a fogalmak szócikkeit is!
arab: → lótenyésztés
arabszín ~ I. fn Pirostarka. II. mn
Arabszínű, pirostarka színű.
Arad ~ tn − Szóláshasonlat: Marad,
mint ~: lemarad. A frazéma forrását Vörösmartynál kereshetjük. A jó bor (1845)
című versében így ír: „Éljen! Ki hátra
nem marad! Virulj fel, ifjú szép Arad!”
De elképzelhető, hogy egy már meglevő
„Arad el nem marad” szállóigére tett
célzást a költő.
aranka ~ fn Főként lucernában termő
→ gyomnövény.
arany ~ fn/mn Nemesfém. A folyóból kimosott ~ a → sárarany. A → paszományosoknál használt kevésbé oxidálódó, finom ezüstfonal a → fehérarany. − Frazémákban is gyakori. Megszólítás: Aranyom, rubintom, gyöngyöm!: drága kincsem! Szóláshasonlat:
Tiszta a búza, mint az ~: jó minőségű.
Fínylik, mint az ~: nagyon fénylik. Szólás: Ojan szerencsés, hogyha szart fog a
markába, az is arannyá válik benne:
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arról mondják, aki bármibe fog, szerencséje lesz. Ojan szerencsétlen, hogyha
~at fog a markába, az is szarrá válik
benne: arról mondják, aki bármibe fog,
kudarc éri. Nem mind ~, ami fínylik,
szegínyhez a szegíny illik: nem minden
értékes, ami annak látszik. Közmondás:
Ki korán kél, ~at lél: korán kelni hasznos dolog. Az ~bul is cseppen el: vigasztalás, ha vkit kár, veszteség ér. Hallgatni
~, beszílni ezüst: sokszor hasznosabb
hallgatni, mint beszélni.
aranyalma ~ fn Sárga színű, befőttnek való apró → alma.
Arany Bika: → gazdabál
aranycsiriz ~ fn A cipészek nullás
lisztből készített ragasztója. L. még: cipészmesterség
aranyér ~ fn A végbélnyílás körüli
visszerek tágulásos, gyulladásos betegsége. Népi gyógymódja: A fodormentából teát főztek, és ezzel mosogatták a
popsit. L. még: népi gyógyászat
aranyérfolyás aranyérfojás fn Az →
aranyér váladékkal járó betegsége. L.
még: népi betegségnevek
aranyeső aranyesőÝ fn Sárgás színű,
vékony babfajta. L. még: paszuly
aranyfonál ~ fn → Paszományosok
által használt igen vékony, aranyszínű
fémszál.
aranyfűz ~ fn Kosárkötésre hasznát
→ fűz. L. még: vesszőfonás
aranygaluska ~ fn Apróra szaggatott, dióban, cukorban megforgatott, rétegesen összerakott és megsütött kelt
tészta. Készítése: Az → aranygaluskasütőnek az oldalát vastagon megszórják
minden soron dióval, a galuskát kiszag-
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gatják kanállal, majd meghentergetik
dióban, és összerakják mazsolával. −
Egy másik leírás szerint úgy készítik,
mint a fánktésztát. Lisztes nyújtótáblára
töltik, egy szalagot elvágnak belőle.
Lisztes táblán elvágják, belemártják a
zsírba, diót, mandulát, mazsolát szórnak
rá cukrosan. → Kasztrolyba teszik, megsütik. Mikor kiborítják, szétesik. L. még:
cívis konyha
aranygaluska-sütő aranygaluska-sütőÝ fn Olyan sütőedény, amelyben az →
aranygaluskát sütik. L. még: cívis konyha
aranygyűrű ~ fn Aranyból készült
→ gyűrű. Szólás: Nem esik le az ~ az
ujjadrúl: annak mondják, aki húzódozik
a munkától.
aranyistápfű ~ fn Solidago virga
aurea. Vízhajtó hatása miatt a növény
virágzatát és leveleit teának megfőzve a
→ népi gyógyászat vízibetegség, vesebántalom gyógyítására használta. Az erdőszéleken, vizesárkokban, bozótosokban előforduló növényt → pákászok
gyűjtötték és árulták. L. még: gyógynövények
Arany János utca: → utcák–utcanevek
„Aranykalászos gazda”: → gazdaképzés
aránylag ~ hsz Arányosan, egyformán.
aranyműves: → ötvösmesterség.
arányos ~, erányos mn 1. Derék, jóravaló. 2. Tisztességes, becsületes.
aranyos málinkó: → málinkó
*aranyozó: Képkeretek aranyozásával foglalkozhatott.
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aranypármen: → pármenalma
aranypármin: → pármenalma
aranypaszomány ~ fn → Paszományosmesterségben: ruhát díszítő aranyozott zsinór.
aranypeták: → peták
aranyszőrű aranyszőÝrű mn Világos
szőrű 〈állat〉.
aranyszőrű bárány aranyszőÝrű
bárány: Mesebeli → bárány.
aranytüdő aranytüdőÝ fn Gúnyos,
tréfás → megszólítás: lelkem.
Ararát hegye: → Pallag
arasz ~ fn Összetétellel: nagyarasz.
A széttárt hüvelykujj és kisujj közötti
távolság, vagyis a kifeszített férfitenyér
hossza a kisujj hegyétől a hüvelykujj
hegyéig, kb. 22−26 cm. A → bakarasz:
a) a hüvelyk- és a mutatóujj szétfeszítésével mért távolság. b) a hüvelykujj és a
negyedik ujj közötti távolság.
arat ~ i Régi szóval: takar. Érett szemes terményt levág. L. még: aratás
aratás ~ fn − A/ A megérett szálasgabona levágása. A magyar földműves legnagyobb, sokszor szinte elviselhetetlen nyári hőségben kora hajnaltól
késő estig tartó munkájára a debreceni
cívis gazda a múlt század elején még
főként a takarás szót használta. A gabonaneműek ~a a búza ~ával kezdődik, az
árpáéval, majd a rozséval folytatódik, és
a zabéval fejeződik be. Úgy tartják, hogy
június közepén (Vid napján) szakad meg
a búza töve (Az ílet felszakad), ettől
kezdve már nem növekszik a kalászban
a szem, csak érik. A búza ~a viaszéréssel
veszi kezdetét, amikor már roppan a
búzaszem, nem tejes, hanem acélos, már
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nehezen lehet kézzel szétnyomni, a kalász színe aranysárgává kezd válni. Debrecenben „apáról fiúra szálló szokás”
volt, hogy az ~t június 20. körül, csütörtöki napon kezdték, más napokon csak
ritkán. (A régi hagyomány szerint az ~
kezdete Péter-Pálkor, június 29-én v.
vmivel később volt.) Ha szükséges volt,
akkor az első vasárnap is arattak, hogy a
következő vasárnapig lehetőleg be is
fejezzék a munkát. A hajdani sarlós ~t a
20. század elejére fokozatosan felváltó
kaszás ~ több mozdulat pontos összehangolásából álló munkafolyamat volt,
amely többféle munkamódot tett lehetővé. Legkorábbi változata a nyomtatáshoz
kötődik. A kaszások a gabonát rendre
vágták, és a földre terítették. Nem kötötték kévébe, nem rakták keresztbe, hanem
villával v. gereblyével kisebb csomókba
(csirke, petrence), majd nagyobb egységekbe (vontató, boglya) rakták, és azután
szállították a szérűre nyomtatni. A cséplőgép megjelenése előtt ez a forma volt
szokásban. A rendre vágó kévéző ~nál
kézzel, sarlóval, marokszedő horoggal,
ill. villával v. gereblyével kévékbe gyűjtötték, és bekötve keresztekbe rakták a
learatott gabonát. A 19−20. század fordulójától a magyar parasztság körében,
így a cívis gazdáknál is az ún. rávágó
kévéző ~ váltotta fel a korábbi ~i módokat. Ennek lényege, hogy a kaszás úgy
sújt, hogy a kaszára szerelt csapó segítségével a gabona nem a tarlóra, hanem
az előtte álló sorra dűl. Az így keletkezett terítéket a kaszás után haladó marékszedő – aki rendszerint nő volt –
puszta kézzel v. rongyba csavart kézzel,
sarlóval v. kampóval (gagucs) marékba
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gyűjtötte, és a búza-, ill. rozsszálból
(vagyis a maga gazzábúl), ritkábban
szalmából a reggeli harmaton előre megfont, megsodort kötélbe helyezte. Egy
marék kb. annyi levágott gabona,
amennyit egy felnőtt ember lehajolva kinyújtott karjával testéhez szorítva fel tud
emelni. Hozzájuk csatlakozott egy kévekötő, aki puszta kézzel v. kévekötöző
fával megcsavarta a kötélbe gondosan
belehelyezett markokat. A kévét rendszerint 2−3 marokból kötötték (búzakéve). A kévekötő igyekezett minél előbb
bekötni a kévét, nehogy a markokat elfújja a szél. (A kötelet egyszerűen megcsavarta a kévén, v. alá is dugta a végén.) A társuláshoz gyakran kötélteregető is tartozott, általában egy fiatal fiú, aki
a kötözőnek is segített. (Ha párban dolgoztak, általában a kaszás kötötte be a
kévét. Ha harmadik személy is – rendszerint férfi – dolgozott velük, az ő dolga volt a kévébe kötés.) Ha egy nagyobb
területet learattak, akkor a tarlót az ún.
tarlógereblyével/nagygereblyével, később a tehetősebb gazdáknál ló vontatta
kaparógéppel felkaparták. Az egy vonalba gyűjtött kaparékot szintén összeszedték, és kévébe kötötték. A napi
munka utolsó fázisaként a learatott és
kévékbe kötött gabonát keresztekbe rakták (keresztelés). Erre rendszerint este,
vacsora után kerítettek sort, de ha eső,
vihar készülődött, mindent félretettek, és
ezt a munkát végezték el leghamarabb.
(Ha a tanyától távolabb dolgoztak, a
vacsorára csak este 9, fél 10 tájban a
keresztrakás után került sor.) Legelőbb a
búzát kezdték kaszával aratni, legtovább
a rozsot és a zabot aratták sarlóval. − B/
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Az ~ frazémáknak is tárgya: Tiszta a
búza, mint az arany: a) 〈búzatábla〉
gyomtalan. b) búzamagvak közt nincs
konkoly. Úgy áll a búza, mint a kűfal:
egyenesen áll, nincs megdőlve. Aki jóṷ
magot vet, jóṷ ~t vár. Aki nem vet, az
nem is arat. – C/ Az ~nak a gazdatársadalomban betöltött fontos szerepére a
fogalomhoz kapcsolódó szókincs gazdagságából is következtethetünk. A teljesség igénye nélkül (ábécérendben):
arató, aratóbál/aratómulatság, aratóbanda, aratógazda, aratógép, aratókorsó, aratókoszorú, aratórész, aratóünnep
stb. A cívis gazdatársadalom ~sal kapcsolatos szokásainak, ismereteinek részletező leírását Balassa Iván A debreceni
cívis földművelésének munkamenete és
műszókincse (32−36) című munkájában
olvashatjuk. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
arató aratóṷ fn Régi szóval: takaróṷ. 1. A gabona aratását végző személy, kaszás. 2. Az aratást végző munkások (Tsz-ban): kaszás, marokszedő,
kévekötő. – A/ A búzatermelésre történt
berendezkedés következménye, hogy
legtöbb helyen a lakosság nem volt elég
a búza learatásához. Így olyan vidékről,
ahol nem volt gabonatermelés, v. később
volt az aratás, tömegesen jöttek a Nagyalföldre, így Debrecenbe is, hogy a téli
élelmet megkeressék. Elsősorban tótok
és oláhok, de Debrecen közvetlen környékéről is fogadtak fel ~kat (aratóbanda). Az ~k régebben minden 9−12. keresztet kapták. A takarórészt kicsóvázták, azaz csóvával jelölték meg. Később
nem keresztből részeltek, hanem az el-
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csépelt szemnek 1/9−1/12. részét kapták.
(Ez igazságosabb volt, mivel a keresztek
nem voltak egyformák.) A részen felül
még kommenciót is kaptak: rendszerint
főzeléket, lisztet, szalonnát. Sokszor a
gazda pízzel váltotta meg a konvenciót.
– B/ Az ~k élete: A debreceni határban a
nagy távolságok miatt ételt legföljebb
csak a város alatti kertekbe hordtak ki a
munkásoknak. A résziben dolgozó takaróknak ritkán adtak élelmet. Az ő reggeli
eledelük általában a lebbencs volt. Délben többnyire füstölt disznóhúst ettek,
ezt csak olykor élénkítették friss marhahússal v. baromfihússal. Kedvelt eledelük volt a sokáig elálló kanecetes is. Este
ismét lebbencs volt, esetleg egy kevés
tejjel pótolva. Az ~k a tanyában laktak,
és csak vasárnap mentek be a városba v.
haza. Nyitott kútból ittak, v. hordóban,
ill. lajttal vitték utánuk a vizet. A férfiak
öltözködését tarka összevisszaság jellemezte: fehér ingben és gatyában v. hoszszú szárú nadrágban, tarka ingben, ill.
félmeztelenül arattak. Fejükön rendszerint szalmakalap volt, sokan mezitláb
dolgoztak, v. szandált, régebben bocskort viseltek. (A bocskort elnyűtt csizmaszárból maguk készítették.) Régen a
gazda egy csapat embert fogadott fel,
későbbi időkben az ~k maguk alkottak
csapatot (2 kaszás, 2 marékszedő, 1 kévekötő). Az első világháború előtt aratópálinkát is kaptak, de sok baleset volt
miatta, ezért átmentileg megtiltották, később ismét terjedt az ivása. Az aratásban
(és a hordásban) általános volt a közeli
rokonok segítsége is. A segítő a gazda
kosztján dolgozott. L. még: a fogalmak
szócikkeit is!
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aratóbál aratóṷbál fn Másik neve:
aratóṷmulaccság. Az → aratás befejezését követő táncmulatság. Az ~ főleg az
uradalmakban volt szokásban. Vacsorával kapcsolták össze, általában PéterPálkor v. vasárnap este héttől reggelig
tartott.
aratóbanda aratóṷbanda fn − A/
Röviden: banda. A szemes gabona kézi
erővel történő betakarítására szegődött
aratómunkások csoportja, amely az aratógazda (bandagazda, bandavezér) vezetésével közösen dolgozott és keresett.
Nemcsak az uradalmak és nagygazdák,
de a 15−30 kat. holdas kisbirtokosok is
évről évre ugyanazokat az aratókat igyekeztek megfogadni. A debreceni határban a régibb időkben tót ’szlovák’és
oláh ’román’ ~´k is megfordultak. A nép
szokatlan színű rövid gubájukról szürke
gubásoknak nevezte őket v. mankótlan
oláhoknak, tekintet nélkül, hogy szlovákok v. tényleg románok voltak. (Kaszájukon nem volt kismankó.) Az ~k a 20.
század elejétől már elsősorban a környező falvakból verbuválódtak, így például
a feketeföldön, Nagyhegyesen, Ondódon
és Elepen a balmazújvárosiak, Halápon
az újlétaiak, vámospércsiek arattak.
Ohaton Nádudvarról, Tiszacsegéről, Tiszadorogmáról való emberek dolgoztak.
A szepesi birtokosok Hajdúszovátról,
Sárándról és Derecskéről, az ebesiek a
közeli Hajdúszoboszlóról fogadták fel az
~´t. Hajdúböszörmény, Hajdúsámson,
Hajdúhadház, Mikepércs lakói is jöttek
Debrecenbe aratni. Egy-egy ~ évtizedeken át együtt dolgozott, összeszokott
csapat volt, általában testvérek, más csa-
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ládtagok, rokonok alkották. Időnként
kisebb személycserék előfordultak a csoporton belül. Az aratómunkára társulók
száma a gazdaság nagyságától és munkaerejétől függött. A nagyobb gabonatermő területeken − így a debreceni határban is − a kettes v. hármas társulás
többszörösei voltak szokásban, pl. két
kaszás után két marokszedő és egy kévekötő. A kaszások kor v. munkabírás
szerinti sorrendben álltak a gabonatáblába. Elöl haladt az első kaszás, utána a
marokszedője, őket követte a második
kaszás a marokszedőjével, így követték
egymást párhuzamos rendet vágva. Az ~
leggyakoribb létszáma 5−6 fő, de a terület nagyságától és egyéb körülményektől
függően 8−10−12−16−24 fő is beállhatott egyszerre. Egy munkapárra naponként 1 kat. holdat számítottak, nyári
idényben egy pár 9−14 holdat takarított
be. Az aratás után az ~´k szegődtek el a
csépléshez is (cséplőbanda), így a nyár
folyamán megkeresték a család egész évi
kenyerét. – B/ Az ~ saját maga kenyerén
dolgozott. Reggelire szalonnát, zsíros
kenyeret ettek paprikával v uborkával.
Ebédet maguknak főztek az udvaron
bográcsban a kút mellett. Általában egytál ételt, főként slambucot. Vacsorára
lebbencset v. (kolbászos) paprikáskrumplit, esetleg a déli maradékot ették
meg. Uzsonnát a gazdától kaptak, túrós
kalácsot v. két kenyérszelet közé tett sós
szalonnát. Az uzsonnát a gazdasszony és
a gazda kivitte nekik a határba (, amit a
kévéken ülve fogyasztottak el). Reggeli
és uzsonna előtt egy kupica pálinka,
porciós pohárral is járt nekik (aratópálinka, uzsonnapálinka). Délidőben pi-
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hentek, délután két óráig mindenki díli
álmot aludt. A déli pihenő a napok megrövidülése miatt zabaratáskor már nem
járt. Vacsora után visszamentek a földre,
és keresztet raktak, a kereszteléssel 9 óra
tájban végeztek. A fárasztó nap végén a
tanyában a fiatalok még dalolgattak, sőt
énekszóra egyet-kettőt fordultak, táncoltak is. – C/ Az aratók jó időben, rövid
ideig tartó munkán semmiféle hajlékot
nem készítettek: otthonukhoz közel hazajártak aludni, de inkább a kereszt tövében szalmán a szabad ég alatt háltak.
Hűvös, esős, szeles időben húzódtak
csak be a tanyai csűrbe, pajtába, istállóba. – D/ A kézi aratók a 20. század első
évtizedeiben elterjedő aratógépre nagyon „haragudtak”, a keresetüket féltették tőle. Az 1920-as évek elején Debrecen határában az egyik nagybirtokon az
aratógépet éjszaka össze is törték, de néhány kisgazdánál is megrongálták. L.
még: a fogalmak szócikkeit is!
aratógazda aratóṷgazda fn Másik
neve: bandagazda. Az → aratóbanda
állandó vezetője. A jó munkás hírében
álló, ismert és megbízható ~ szedte össze
a csapatot, tárgyalt és társai nevében is
szerződött a gazdával. Ő vezette a munkát, felelős volt annak teljesítéséért, és
két társával mérte ki az aratórészt. Általában csoportjában ő volt az első kaszás,
munkájáért nem kapott többet társainál.
aratógép aratóṷgép fn Gabona aratására való gép. Az ~et 4 ló húzta. Fontos része a → kelepce, amely a búzát a
kaszáló részre hajtotta.
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aratókorsó aratóṷkorsóṷ fn Főként
→ aratáskor használt egyfülű vizeskorsó, cserépkorsó.
aratókoszorú aratóṷkoszorú fn Az
aratóünnepre kalászokból, mezei virágokból font koszorú.
aratómulatság: → aratóbál
aratópálinka aratóṷpájinka fn Kocsmában mért gyenge minőségű rozspálinka. Azok a gazdák vásárolták, akiknek
nem volt saját → pálinkájuk. Mások
sajátjukból, jó minőségű kisüstit adtak
az aratóknak. Szokásos adagja: reggeli
előtt egy porciós ’fél decis’ pohárral.
aratórész aratóṷrísz fn Régiesen:
takaróṷrísz. A learatott gabonából az
aratóknak munkabérként adott hányad.
Az aratást részesmunkában (→ részes)
végezték. Az ~t cséplés után terményben
kapták meg az aratók. A cívis gazdaságokban tág keretek között változott az ~
mennyisége: bő termés esetén a learatott
és kicsépelt búzából (terményből) minden 11. q volt az ~, rosszabb hozamnál
minden 8. q, ha nagyon gyenge volt a
termés, minden 5., 6. q. Mivel az →
aratóbanda (2 kaszás, 2 marékszedő és 1
kévekötő) rendszerint ugyanabból a családból volt, ilyen esetben az ~t már nem
osztották tovább, a család közös keresménye volt. Más esetben az ~t a bandagazda osztotta szét az aratóbanda tagjai
között. A fő munkát végzők egész, a
többiek ¾, 2/3, ill. ½ részt kaptak. Az
aratáskor kapott → aratópálinka, uzsonnapálinka és uzsonna nem számított az
~be, ez a gazdátúl járt becsületbűl. L.
még: részes munka
Arató utca: → Nagymacs
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aratóünnep aratóṷünnep fn Az aratás befejezése után a részesaratók búzakalászokból, mezei virágokból → aratókoszorút, ritkábban búzababát kötöttek,
és ünnepélyes menetben a gazda elé
vitték. A vendégség rendszerint tánccal
(→ aratóbál) fejeződött be.
árbocakác árbóṷcakác fn Egyenes
törzsű, kevés ágat növesztő → akácfa.
arc ~ fn 1. Népnyelvi változata: orca.
Más nevei: ábrázat, kíp; pofa. Testrésznév, a fejneknek az a része, amelyen a
szem, az orr és a száj van. 2. Száj, szájüreg. L. még: emberi test, pofás
arccaljászol: → szembejászol
arcorbánc ~ fn Az → arc orbáncos
betegsége. L. még: népi betegségnevek
arcrák ~ fn Népi neve: pofarák. Az
→ arc rákos megbetegedése. L. még:
népi betegségnevek
árenda ~ fn 1. Haszonbér(let). Kiaggya ~´ba: földet, házat stb. kiad haszonbérbe. 2. A haszonbérletért fizetendő díj, haszonbér. Árendába vesz: haszonbérbe vesz.
árendás ~ fn Újabb nevei: bírlőÝ,
haszonbírlőÝ. Azoknak az elnevezése,
akik egyénileg v. csoportosan ingatlant
béreltek. A török alól felszabadult Alföldön a 18. században általános gyakorlat volt, hogy az elpusztult v. elnéptelenedett falvak határait a szomszédos
helységek legeltetésre v. szántóművelésre bérbe vették a tulajdonostól, ezek az
ún pusztabérletek. Ilyen volt a debreceniek által bérelt → Hortobágy is. Leggyakrabban földet vettek bérbe, de ~ volt
a kocsmáros is, ha bérelte a kocsmát.
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árendás föld árendás főÝd: A tulajdonostól szerződés szerinti feltételekkel,
meghatározott időre bérbe vett föld.
Bérleti viszonyba léphettek egyesek, de
egy-egy település együttesen is. A bérlet
díja leggyakrabban meghatározott pénzösszeg (→ árenda) volt, ritkábban vmilyen munkajáradék, a termény bizonyos
hányada, ill. ezek sokféle kombinációja.
Az ~ birtoklója az → árendás.
árgyélus ~, árgyilus fn Csodálkozás,
bosszúság kifejezésére: Az ~át!
árgyilus: → árgyélus
áristom ~ fn (rég) 1. Tömlöc, börtön,
zárka. A pandurok ~ba zárták, aki lopott.
2. Katonai zárka, ahova a katonát néhány napra bezárták. 3. Szóösszetétellel:
kaszárnyaáristom. Katonaságnál: rövid
szabadságvesztés.
árkon-berken ~ hsz Árkon-bokron
át.
árkus ~ fn (rég) 1. Összetétellel: árkuspapír. Ívpapír. 2. Jelzőként: egy ív
(nyi) 〈papír〉.
Árkus ~ tn A → Hortobágy pusztát
északnyugat−délkelet irányban átszelő
16 km hosszú vízfolyás, csatorna. Hajdan több víz volt benne. Ma száraz fűvel
borított medrének jó részében állandó
vízállásnak nyoma is alig látható. Az
ohati erdőtől délre kezdődik, és kb. 5,5
km szakasznyi szabályos medre emberi
kéz alkotása lehet. A források szerint
1716-ban ásták ki, de valójában ez a
mederszakasz későbbi kiásás. A legrégebbit a 13. században az ohati grófok
ásathatták az itteni mocsárvilág lecsapolására. A puszta közepén a Vörösvizű-kút
előtt már természetes alakja van, nagy
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kanyarulatait korlátok közé szorították.
Zámot keresztülkanyarogva felveszi az
útjába eső vízereket, a nádudvari határon
egyesül a Sáros-érrel, majd a → Hortobágy folyóba torkollik.
*Árkus: → Hortobágy
árkuspapír: → árkus
Árkus-parti-járás: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
*Árkustelke: → Hortobágy
ármádia ~ fn (rég) Had(sereg).
árnyallik ~ i Sötétedik.
árnyék árnyík fn Szókapcsolatban:
Árnyíkba ül: ~os helyre ül. Árnyíknak
fordul: a napnak háttal megy. Szóláshasonlat: Ojan, mint az árnyík: beteges
külsejű. Ojan gyenge, mint az árnyík:
nagyon gyenge, közel van a halálához.
Szólás: Nem ijed meg a maga árnyíkátul: bátor. Az árnyíkátul is fíl: nagyon
gyáva. Csak árnyíka önmagának: nagyon lesoványodott. Közmondás: Jóṷ a
vín fa árnyíkába ülni: hasznos az idősek
tanácsát meghallgatni, megfogadni. Árnyíkáír becsülik a vín fát: az öregeket tapasztalataik miatt tiszteljük. L. még:
nyúlárnyék
árnyékszék árnyíkszék fn Másik neve: budi; kihalóban levő elnevezései:
klozet, reterát. Erre is használatos a köznyelvi vécé szó, helyi ejtése: véce. Gödör fölé épített illemhely. A cívis porta
hátulsó részen, az istálló háta mögött
volt. Igényesebb helyeken fehér deszkából volt az üllője, az oldala téglából v.
vályogból készült. Nagy gondot fordítottak rá: oldalát fehérre meszelték, ülőkéjét, fedelét, padlózatát súrolták, gödrét
mészlével fertőtlenítették. Az egyenlő
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méretűre hajtogatott újságpapír az ülőkére v. a fogantyúval ellátott kerek deszkafedőre, a budifedőre, ill. a szálöltéssel
kivarrt papírtartóba került. A papírt szegényebb v. igénytelenebb helyeken a
tengericsutka és más alkalmi megoldás
helyettesítette. A gödör kiürítését a →
buditakarító végezte. Már a múlt század
elején is előfordult a cíviseknél ún. lehúzós vécé, ennek a helye azonban a kapu
közelében, a szomszéd falától megengedett távolságra volt, és rá volt kötve a
vízvezetékre, a csatornára. Egy ilyen ma
is látható a Szív utca 7. szám alatt Nagy
Jenő tanító úr portáján. − Tréfás szólásokban is előfordul. Az ~ belső oldalára
írt versikék leginkább huncut suhancoktól származtak: Az árnyíkszék nem törvényszék. Itt a bíróṷra nincs szüksíg. A
vígrehajtóṷ nem foglalhat. Aki leül, rögtön szarhat: a rigmus a két „intézmény”
alapvető különbségeit sorolja fel. Egy
figyelmeztetés: Igyál kíket, szarjál zőÝdet, csak le ne szard az árnyíkszéket!
Tréfás szitok: Roggyík rád a budi! Akit
becsaptak, lóvátettek, arra gúnyosan ma
is mondják: Becsapták, mint szél a rozzant budiajtóṷt. L. még: latrina
árok ~ fn 1. Varratárok a cipő talpán.
2. Kosárfonásban: a vesszők között keletkezett mélyedés. Szóláshasonlat: Spekulál, mint Hatvani az ~ba: gondolkozik,
töpreng; töri a fejét vmin. Közmondás:
Döglött kutyának ~ a heje: családtalanul
elhalt agglegény sorsára utaló mondás.
L. még: szitóárok
árokír ~ fn (tréf) Emberi ürülék.
*Ároktelke: → Nagycsere
*Árok utca: →*utcaszer
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árpa ~ fn 1. Hordeum. Fontos gabona-, takarmány- és ipari növény. Részei:
szára, árpakalász, szem, árpaszálka,
árpatarló. Aratásakor kévébe kötik (árpakéve), a kévéket keresztbe rakják (árpakereszt), és asztagba (árpaasztag)
hordják, elcsépelés után visszamarad az
árpaszalma és a törek, pelyva. A szemtermést nagy faládában (árpásszuszék),
ill. zsákokban tárolják. A honi hagyományoknak megfelelően a cívis gazdaságok is elsősorban őszi ~fajtákat termesztettek, de ismerték a tavaszárpát is.
Takarmányul lovaknak és sertéseknek
adják leginkább. Rövid tenyészideje és
kis vízigénye van. Az ~ a búzával egyidős kultúrnövény, igen nagy fajtaváltozatosságot mutat: a cívis gazdaságok a
két-, ill. négysoros ~´t termesztették
(árpakalász). Legismertebb fajtája az
annaárpa. Termesztése és fogyasztása
(kása és kenyér alakjában) a 19. századig
hazánk más vidékeihez hasonlóan a debreceni határban is jelentékeny volt. 2. A
népi gyógyászat betegségneve a szemhéj
megduzzadásának jelölésére. Másik népi
neve: termís. A cívisek körében is ismert
(egyik) „gyógymódja” a ráolvasással
összekapcsolt bekerítés. Ennek helyi
szövege: Árpa, ~, lekaszállak, fejír lú
seggibe hánylak. Közben a mutatóujjat a
szemen körbe-körbe kell mozgatni.
Gyakorlatias, tapasztalatra épülő gyógymódja szerint a szemen kialakulóban
levő ~ visszafejlődik, ha fokhagymával
megdörzsölik. Gyógyítására a kamillaborogatás is jó. L. még: árpafőzet; a fogalmak szócikkeit is!
árpaasztag ~ fn Árpakévékből rakott
→ asztag, kazal.
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árpádgomb ~ fn → Paszományosok
által készített lapos tetejű, hasogatott
díszgomb.
Árpád-halmi-hodály: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
Árpád-halom: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
Árpád tér ~ tn Korábbi népi nevei:
Csicsogóṷ, Koplalóṷ, Töksor. Régi hivatalos neve: Szarvaspiac. Jelenlegi hivatalos nevét 1896-ban kapta. A tér a Csapó
utca vége és a Kassai út kezdete között
van, innen indul ki a Kút utca, Nyíl utca,
Homok utca, Sarló utca és a Rakovszky
utca. L. még: Csicsogó
árpafőzet árpafőÝzet fn Árpából főzéssel készített kivonat.
árpakalász ~ fn Az → árpa feje.
Van (Volt) kétsoros és négysoros, vagyis
a 2 oldalán, ill. 4 oldalán vannak a szemek. Újabban van → hatsoros árpa is.
árpakása: → aprókása
árpakenyér árpakenyír fn → Árpa
lisztjéből sütött → kenyér.
árpakereszt ~ fn Árpakévékből rakott kalangya.
árpakéve árpakíve fn Három marokból kötött árpacsomó.
árpalóger árpalóṷger fn A → lógernek az a része, ahol az → árpaasztagok
vannak.
árparépa árparípa fn 1. Népi gyógyszernév: Herba heliantheus. 2. → csicsóka. L. még: népi gyógyászat
árpáskörte ~, árpáskörti fn Szószerkezettel: árpávalírőÝ-körte. Az → árpával egy időben érő régi, nyári → körtefajta. Június derekán terem.
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árpásszuszék árpásszuszik fn Nagy
faláda, amelyben → árpát tartanak.
árpaszálka ~ fn Az → árpa kalászából kinyúló, hosszú szálka.
árpaszalma ~ fn A kicsépelt → árpa
szára. L. még: szalma
árpatarló árpatallóṷ fn 1. Az a föld,
amelyről az → árpát levágták. Ha felszántották, uborkát v. kölest vetettek bele. 2. A levágott árpának a földből kiálló
szárai.
árpávalérő-körte: → árpáskörte
arra ~ hsz Arra valóṷ nízvíst: ami
azt illeti. Arra valóṷ nízve: így, ilyenformán.
arra való nézvést: → arra
arra való nézve: → arra
arrébb ~ hsz Arrább.
arrunnét arrúnnét hsz Onnan, abból
az irányból. Arrúnnét jön az esőÝ.
árt1 ~ i Károsan hat, bajt okoz. A zivatar sokat ~tott a búzának, megkunyhóṷsította. Szólás: A légynek se ~: szelíd. A harag ~ a szípsígnek: mondják a
mérgelődőnek, főleg lánynak. Főként
gyógyszerre mondják: Ha nem használ,
nem is ~.
árt2 ~ i Valamibe ártya magát: vmibe
beleavatkozik. Ne ársd magad a más
dóṷgába! Igekötővel: → beleárt.
ártán: → ártány
ártány ~, ártán fn Herélt → disznó.
ártatlan ~ mn Ártatlan kípet vág:
szendeséget mutat.
ártézi ~ mn Artézi.
ártézi kút ~: Fúrott → kút, amelynek
vízét természetes nyomás hajtja fel. A
múlt század első évtizedeiben a Hortobágy területén több ~ fúrására került sor.
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Bőséges vizet szolgáltatnak, de egyes
vélemények szerint nagy számuk veszélyezteti a puszta természetes vízkészletét.
áruhenger ~ fn A szövőszék két
hengere közül az, amelyikre a kész szövet feltekeredik.
árul ~ i Árúja magát: nő festi magát.
Igekötővel: → kiárul.
árulkodás árúkodás fn − Szólás:
Árúkodás majomszokás: árulkodni csúnya dolog.
árulkodó árúkodóṷ in Árulkodó gyerek csúfolása: Árúkodóṷ Judás, kipukkant a tojás.
áruló árulóṷ fn Kis faasztal, amelyre
a → vásáron az árut kirakják.
árulóágas árulóṷágas fn (rég) Állványféle, amelyre a vásárban a szíjgyártók termékeiket kirakják.
árulóhely árulóṷhej fn A piacon a
gubák árulására kijelölt hely.
árulóponyva árulóṷponyva fn (rég)
Erős, vízálló anyagból készült pokróc,
amelyre vásárokon az árut kirakják. L.
még: ponyva
árulószín árulóṷszín fn (rég) Tímároknál, gubacsapóknál: fából épített padlás nélküli árulóhely.
árva ~ mn/fn 1. Akinek egyik v.
mindkét szülője meghalt, ~ gyermek. Az
~ az egyház révén került az → árvaházba, vagyonát az ~ház gondnoka kezelte.
A vagyon hasznából a költségeit levonták, a többi a bankban kamatozott. A
nagykorúságot elérve a vagyont átadták,
utána már ő gondoskodott saját magáról.
Az ~házi évek alatt a fiatal megismerkedett a gazdálkodással, v. szakmát tanult,
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az arra alkalmasak pedig magasabb iskolát végeztek. A → Református Kollégiumban bentlakók voltak, hogy nyugodt
körülmények között tanulhassanak. Sokan diplomát szereztek, jogászok, papok
lettek, v. más értelmiségi pályára kerültek. A taníttatás költségeit az egyház az
~ vagyonából fedezte, de a szegények
taníttatását az egyház magára vállalta.
(Az egyháznak hatalmas vagyona volt,
pl. egy darabban 100−150 holdja, több
helyen is, mert akinek nem maradt senkije, az egyházra hagyta a tulajdonát.) A
társadalom számára hasznos polgárokat,
jó magyarokat neveltek az ~´kból. A
tehetősebb cívisek gyakran vendégül
látták a kollégiumi szegény ~´kat ünnepi
asztaluknál. A kitaníttatott szegény
~´nak később sem kellett visszafizetnie a
taníttatás költségét. − Szólás: Verje meg
az Isten, aki az ~´t bántya!: legyen átkozott az az ember, aki gonoszul viselkedik
az ~´kkal! Közmondás: Az ~´t még az ág
is húzza: minden baj az ~´t éri. 2. Anya
nélküli méhcsalád. 3. Elhagyatott, gyámoltalan. Árva lílek. 4. Egyetlen. Egy ~
szóṷt se se szóṷlt. L. még: árvaház,
gyámság
árvabőre árvabűri, árvabűre fn A
juhtartás műszavaként: a bőr kötőszöveti
rétege.
árvabűri: → árvabőre
árvacsalán ~, árvacsalánt fn 1. Lamium. Csalánszerű, de nem csípős levelű → gyomnövény. 2. Ballota nigra.
Peszterce. 3. Glechoma. Repkény.
árvaderce ~ fn Népi gyógyszernév:
Pulvis pediculorum. L. még: népi gyógyászat
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árvafaszú ~ mn Ügyetlen, gyámoltalan 〈férfi〉.
árvaganéj árvagané fn Röviden: gané. Szarvasmarha, juh v. más állat legelőn elhullajtott trágyája, amelyet megszárítottak, összegyűjtöttek, fedél alatt v.
a pásztorkunyhó mögött hosszú kazalba
rakva elraktároztak, esetleg az eső ellen
nyers tehéntrágyával be is tapasztottak,
és (téli) tüzelőanyagnak használtak (→
tűzrevaló). Az ~jal való tüzelés a hortobágyi pásztorszállásokon, a Hortobágy
környéki településeken egyaránt szokásban volt. (Az ~ fölösleget a környező
falvak szegény lakosai gyűjtötték össze,
szedték zsákba.) A hortobágyi pásztorok, pásztorfeleségek a megszáradt ~t
használták főzéshez, tüzeléshez. Erre
utal a következő humoros beszédrészlet
is: Szeggyél egy kis szart, fiam, főÝzzünk
apádnak egy kis jóṷt! − Az ~nak tűzrevalóként történő hasznosítása sok kárt
okozott, soványította a legelőt, mert eltüntette az amúgy is kevés trágyát a legelőről.
árvaház ~ fn Árva gyermekek nevelésére létesített intézet.
árvahodik ~ i Elárvul, árvaságra jut.
Igekötővel: → elárvahodik.
árvahús ~ fn 1. Lábikra. 2. Nyúzáskor a bőr vékonyabb részén maradt kevés húsréteg. Feldolgozáskor le kell vakarni.
árválkodik ~ i Egyedül van.
árvas ~ fn Az → ár különböző alakú,
fémből készült része, amellyel a bőrt
lyukasztják.
árvaszék ~ fn (rég) Árvák (és gondnokság alá helyezett személyek) ügyeit
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intéző elsőfokú gyámhatóság. Későbbi
megfelelője a → gyámhivatal/gyámügy.
árvatőke árvatőÝke fn Szőlőtőke,
amelyet nem az anyának nevezett tőkéről gyökereztetnek, hanem vesszőből növesztenek.
árvatölgy: → árvatölgyfa
árvatölgyfa árvatőÝgyfa fn Másik
neve: árvatőÝgy. Erdőben nőtt, makkról
hajtott szívós, rugalmas tölgyfa.
árvatölgyfabot árvatőÝgyfabot fn A
pásztorok árvatölgyből készített, trágyalében érlelt bunkósbotja. L. még: pásztorbot
árvavessző árvavesszőÝ fn Szőlőtőkéről szaporítás céljára lemetszett veszsző. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
árverés árverís fn Nyilvános és hivatalos eljárás, amellyel különböző vagyontárgyakat adnak el a legnagyobb
vételárat kínáló vevőknek. Debrecenben
hajdan dobolással történt az ~. Az ~sel
megbízott hivatalos személy kikiáltotta
az árat, majd: Senki többet előÝször,
másoccor, harmaccor szavakkal fejezte
be a műveletet. Az ~en befolyt összegből először az adóhivatalt elégítették ki.
arzola ~ fn Arzénes permetezőszer.
L. még: gyümölcstermesztés
ásít ~ i − Szólás: Ojat ~ott, hogy
majd bekapott: (gúny) takaratlan szájjal
~ott.
áskálódik áskálóṷdik i Intrikál. Áskálóṷdik ellene.
áslóg: → ájnslág
ásó ásóṷ fn Kézi talajművelő eszköz.
A vasból készült ~k a nyélre (ásónyél)
az ásóköpűvel vannak felerősítve, és a
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talp kímélése, vmint a munka könnyebb
végzése céljából gyakran a nyélre és a
pengére támaszkodó vaspánttal (ásórugó) vannak ellátva (füles ásó, fületlen
ásó). Az ekés földművelés elterjedése
óta a cívis gazdaságokban is elsősorban
a veteményes és virágos kertek talajjavító eszköze, de speciális változatainak a
különböző földmunkáknál, pl. árokásásban (lapátásó), ill. fakitermelésnél (bokorásó, fatőásó) fontos szerepe van.
Egyik típusa a fazekasok kéziszerszáma
(agyagásó). Az országos belvízrendezés
(csatornaásás, töltéskészítés stb.) idején
a 19. század második felétől az ~ a délalföldi kubikosok körében mint hasznos
talajkitermelő szerszám jutott szerephez.
L. még: bárányjegy; a fogalmak szócikkeit is!
ásófű ásóṷfű fn Vajfű [!]. A vajfű
több puha(szárú) növény összefoglaló
megnevezése. Az ÚMTsz szerint a keserűgyökér, gyapjas penészvirág, mezei
fátyolvirág, a mezei zsurló, ill. egy
gyomnövényfajta és egy gyógynövényfajta neve.
ásóköpű ásóṷköpű fn Az → ásó cső
alakú része, amelybe a nyelet erősítik.
ásólapát ásóṷlapát fn Ásó formájú,
gömbölyű orrú vaslapát. L. még: lapát
ásónyél ásóṷnyél fn Az → ásó gömbölyű fából készített hosszú nyele.
ásónyom ásóṷnyom fn Ásóhosszúságnyi mélység.
ásórugó ásóṷrugóṷ fn Az → ásón
levő, fordított L alakú vas, amelyre a
lábat ráhelyezve, az ásót a földbe nyomják.
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Ásott-halom: → hortobágyi őshalmok
ásóz ásóṷz i Ás.
áspiskígyó áspiskígyóṷ fn Mérgeskígyó, vipera. Szóláshasonlat: Ojan,
mint az áspiskígyóṷ: álnok, gonosz, veszekedős 〈vénasszony〉.
ástok ~ fn Más nevei: tengejágy,
tengejtok. A → szekér tengelyét teljesen
v. részben körülvevő, fából készült burkolat.
aszaj ~ fn 1. A → szűr két irányba
kihajtott első felének, az elejnek a középső, hímzett része. 2. A szűr hónalja
alatti betoldás. L. még: pálha
aszal ~ i Gyümölcs (szilva, körte,
alma stb.) kemencében v. aszalóban történő szárítása. Az ~nivalót nagy tepsikben kenyérsütés után rakták be a kemencébe. Szólás: Elmehecc Nyárittyenbe jeget ~ni: elmehetsz világgá, senki se törődik veled. L. még: megaszal
aszalás ~ fn A munkafolyamat neve.
A debreceni és környékbeli nép a nyersen el nem fogyasztott gyümölcsöt megaszalta v. lekvárnak kifőzte (→ lekvárfőzés). Aszaltak almát, körtét, magvaváló szilvát, cseresznyét, meggyet, sőt ribizlit és vadalmát is. Az almát, körtét
felhasogatták, magházát kivágták, és vékonyan egy-egy vesszőből font kerek v.
téglalap alakú szárítóra (→ aszalókosár)
tették. Kenyérsütés után ezeket betolták
a még forró kemencébe, és ott voltak,
amíg a kemence ki nem hült. Az ~ történhetett erre a célra épített → aszalóban
is. A ribizlit kocsányosan aszalták meg,
amikor megaszalódott, tenyerük között
megdörzsölták, és a kocsánya le- hullott,
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ezzel kitisztították. A vadalmát nem
magvalták ki, csak kettéhasították.
aszalék aszalík fn Aszalt gyümölcs:
alma, körte, szilva vegyesen.
aszaló aszalóṷ fn 1. Gyümölcsaszaló
házikó, egyik típusa a → szilvaaszaló.
2. → Gubásmesterségben: a tüzelőfának
a katlan előtt levő szárítója.
aszalódik aszalóṷdik i 1. Gyümölcs,
zöldség stb. melegtől ráncossá zsugorodik. 2. Lekvár a víztartalom csökkenésével összeszárad.
aszalókosár aszalóṷkosár fn Lapos
vesszőkosár, amelyen a gyümölcsöt →
aszalják.
aszalós aszalóṷs fn Az → aszalás
munkáját végző személy.
*Aszalós: → Hortobágy
aszaltszilva-leves ~ fn A → cívis
konyha egyik → levese, aszalt szilvából
készítik. Készülhet friss disznónyelvével, gégével, szívvel is. Amikor a disznónyelv, szív, gége megfő, beleteszik a
jól megmosott aszalt szilvát, egy kevés
rántást, és készre főzik.
aszalvány ~ fn 1. Aszalt gyümölcs:
alma, körte, cseresznye, meggy, ribizli.
A cívisek önállóan és levesként, leves
adalékaként is fogyasztották. 2. (rég)
Angolkór. L. még: bélaszalvány
aszaly aszaj fn A → szűr oldalának
középső, hímzett része.
aszályos aszájos mn Szárazság miatt
összeaszott 〈gabonaszem〉.
aszat acat, aszot fn Más változatai:
aszotka, oszotkóṷ. Ritkább megnevezése: nyershegyes. Bogáncsszerű, tüskés,
szántóföldi → gyomnövény. Szóláshasonlat: Ojan, mint az aszot, nem lehet ki-
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írtani: vmi értéktelen dolog elpusztíthatatlan.
aszatka: → aszat
aszatkakóró aszotkakóṷróṷ fn Alakváltozata: aszatkóṷróṷ. Az → aszat
megszáradt szára.
aszatkó: → aszat
aszatkóró: → aszatkakóró
aszatol acatol i → Aszatot irt.
aszatolás: → gyomirtás
aszatoló acatolóṷ, aszattolóṷ, aszottolóṷ, aszotolóṷ fn 1. Mondják acatolóṷbotnak is. Kb. 1 m hosszú bot végére
erősített éles vaslemez v. kaszadarab,
amellyel tavasszal a vetésből az aszatot,
konkolyt stb. kiszúrják, kigyomlálják. A
kiirtott gyomot ott hagyják, ott szárad
meg. 2. Aszatot irtó, gyomláló személy,
különösen gyerek v. asszony.
aszatolóbot: → aszatoló
aszatos acatos, aszottas fn → Aszattal benőtt terület.
aszkária ~ fn Orosz húsbirka.
aszkór aszkóṷr fn (rég) A testet sorvasztó betegség, pl. tüdővész. L. még:
népi betegségnevek
ászok ~ fn 1. A kamrában, pincében
a téglákra fektetett vastag deszka, ill.
gerenda v. lóca, amelyre zsákokat, (boros)hordókat v. mást raknak. A hordóṷ
két vastag gerendán, ászkon állt a pincében. 2. Gyümölcs tárolására használt
polc. Ászkon van a láda, póṷcon. 3.
Kamra v. magtár része.
ászokfa ~ fn → Ászoknak használt
gerenda.
ászokhordó ászokhordóṷ fn → Bor
tárolására szolgáló fahordó.
aszondom ~ i Azt mondom.
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aszongya ~ i Mások szavainak idézésére, ill. töltelékszóként: azt mondja.
aszot: → aszat
aszottas1 ~ mn Száraz. Hoztam az ~
borsóṷbúl egy villával.
aszottas2: → aszatos
asszony ~ fn – A/ Módosabb és idősebb nőre vonatkoztatott változata: aszszonyság; fiatal életkorú elnevezése:
asszonyka. Férjes állapotú nő, aki házasságban él v. élt (özvegy~, elvált ~). Az
~i állapot jegyeit a lakodalmi szertartás
(lakodalom) alatt ünnepélyes keretek
között kapja a menyasszony, haját felkontyolják, erre főkötőt helyeznek. Az ~
elnevezés csak annak a nőnek jogos, aki
mellett ott él v. élt a férje v. élettársa.
Asszonynak tekintik a hosszabb ideig
vadházasságban élő nőt is. A férj a feleségét az én asszonyomnak emlegeti, te
asszonynak szólítja. A szó vmikori megtisztelő, rangot kifejező, az úr szóval
egyenértékű voltát a cívis nyelv egyes
megszólításai is megőrizték, pl. anyámasszony, ángyomasszony. A patriarchális magyar parasztcsaládban az ~ok
helyzete általában sokkal hátrányosabb
volt, mint a férfiaké. A cívis társadalomban azonban mint a család egységének,
jóhírének, anyagi jólétének letéteményesei − kevés ellenpéldától eltekintve −
mindig megkapták az őket megillető
tiszteletet, megbecsülést és szeretetet.
Oka volt en- nek az is, hogy a (legtöbb)
cívis ~ nem törekedett a szerepköréből
kilépni, „megelégedett” a hagyományos
~i szereppel: „csupán” jó feleség, gondos családanya akart lenni. Erre készítette fel a cívis lányokat a polgári iskola, de
még inkább a református leánykör, ahol
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szabás-varrást, főzést és más hasznos
dolgokat tanultak. – B/ Az asszonnyal
kapcsolatos frazémák (szólások, közmondások stb.) egy része így nem a
mindennapi valóságot tükrözik, hanem a
férfi és nő közötti örök ellentét, ill. más
viszonyok tréfás v. éppen gúnyos megfogalmazásainak tekinthetők: a) Hajbóṷk, csimbóṷk, köszönny ~odnak! − így
szól a dajka tréfás mondókája, amikor a
csecsemőt karjában tartva ringatja. Tréfás kérdés-felelet formájú epikus proverbium: Mit mondott a kabai ~? Felelet:
Igyunk eggyet, komámasszony! Nízze
meg az ember, lássa meg az ~!: méltatlankodás v. csodálkozással vegyes boszszankodás kifejezésére, ill. szidásként v.
rendreutasításként mondják. b) Az ~
rátermettségét fejezi ki az Asszony a
talpán, olyan ~ra mondják, aki megállja
a helyét, mindenhez ért. Az ősi cívis
regula szerint A rendes ~ szombaton süt,
hétfűn mos. Asszony gongya − tartották a
régi cívis férfiak a ház körüli teendőkről.
Ennél a háznál is az ~ horgya/viseli a
kalapot, vagyis az ~ az úr a háznál.
Dóṷgos/Seríny ~nak rest a jánya, rest
~nak dóṷgos a jánya: ti. a dolgos anya
mindent maga szeret csinálni, így mellette ellustul a lánya, de a rest anya korán munkára szoktatja a lányát. c) Az ~
mint a család jó hírének őrzője: Az ~nak
szíles a kötőÝje, sok mindent eltakar: a
család belső viszályait a jó feleség nem
viszi a nyilvánosság elé, hanem titkolja.
A jóṷ ~ a ház koronája: a szorgalmas,
megbízható feleség mindennél többet ér.
Ahon az ~ nyerges, ott a fírfi nyertes:
szerencsés az a férj, akinek dolgos ~a
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van. A fra- zéma talán összefügg a köznyelvi rátették a nyerget ’nagyon megdolgoztatták’ szólással. d) A frazéma
kifejezheti a férfinak az ~ iránti vonzalmát: Szíp ~ba kicsi hiba nem nagy kár:
lényegtelen hiba észrevevésekor, elnézést kérően mondják. Megenném a szíp
~ főÝztyit: megéheztem. e) Kifejezheti a
házasélettel, az asszonnyal kapcsolatos
bizalmatlanságot: A Mikor házasodsz? –
kérdésre a gőgös cívis legény elutasítóan
akár így is válaszolhatott: Asszonyt
nyűgnek, házat tűznek, vagyis nem érdemes megnősülni, mert csak gondot
jelent, miként házat építeni sem, mert az
meg leéghet. Viselve válik meg az ~:
csak idővel derül ki, hogy jó feleség
válik-e a menyecskéből. f) Megfogalmazza az ~i természet negatív megítélését: Három ~ egy vásár. Más változatban: Két ~ hetivásár, három ~ zsigvásár/országos vásár: az ~ok szeretnek és
tudnak hangoskodni. Az ~nak szájába a
karja: az ~nak a szó a fegyvere. g) A
férfi ’férj’ fizikai fölényét: Az ~t az elsőÝ
ingibe kell megverni: mindjárt az esküvő
utáni héten. Az ~t a szája szokta megverni: a veszekedős, szájaskodó ~t a férje
veréssel bünteti. A feleség kiszolgáltatott
helyzetére utaló elavult felfogás szerint:
A píz olvasva, az ~ verve jóṷ. A csapodár férfiak szerint azonban Az ~ olvasva,
a píz verve jóṷ. h) Az ~i, házastársi hűséggel kapcsolatos felfogást: Asszonynak
meg a lúnak sose kell hinni: mindkettő
megbízhatatlan. Könnyebb száz bolhát
megőrizni, mint egy ~t: nagyon nehéz a
kikapós ~t hűségre kényszeríteni. Amék
~t fílteni kell, azt megette a fene, vagyis

ablakfia
amelyik ~ hűtlen, csapodár, arra hiába
féltékeny a férj. i) A szerelemmel, házasélettel kapcsolatosak: Én is vóṷtam
valaha szíp ~ok kocsisa: nekem is volt
hajdan jó sorom, ill. engem is kedveltek
a nők. A cívisek szerint a későn kelő
férfinak Ráfeküdt az ~ a gatyá(já)ra. Az
első gyereknek meg a második ~nak
aranyos a seggi − mondják gúnyosan
ma is, ti. mindkettőt dédelgetik, óvják.
Elíg, ha a sipkámat az ~hoz vágom:
mondja tréfás dicsekvéssel a férj könynyen teherbe eső feleségéről. A cívis
„ősmondás” szerint Az ~nak három
szüksíges: bű píz, kellemetes fírfi, száraz
fa. j) A család nehéz sorsának a kifejezése: Szegíny ~ vízzel főÝz, marhaganéval
tüzel. k) A férjhezmenéssel van kapcsolatban: Akarmijen öreg ~, ha fírhe megy,
csak meny~: a későn férjhez menő nő
számára is új élet kezdődik. Gúnyos
rigmusféle: Száraz kóṷróṷ virágzik, a
vín ~ bogárzik: idős nő szerelmes. − C/
Az ~ szó a cívis népnyelvben igen sok
összetételnek alkotja az utótagját. Nem
egy közülük megszólításként is használatos. Rokoni kapcsolatra utal a már említett anyámasszonyon és ángyomasszonyon kívül a húgomasszony, az öcsémasszony, a komaasszony és alakváltozatai: komámasszony, komjaasszony, a menyeasszony, a napamasszony, nászaszszony, az újabb sógorasszony. Állandó(bb) v. csupán alkalmi foglalkozás,
elfoglaltság jelölője a bábaasszony, bejáróasszony, belesasszony, főzőasszony,
javasasszony, jósasszony, kenőasszony/
kenős asszony, látóasszony, sütőasszony,
szakácsasszony, tudósasszony, ill. a
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herélőasszony, kérőasszony, kiadóaszszony, kommendálóasszony, a kötőaszszony/kötözőasszony, siratóasszony/virrasztóasszony. Életkorra, társadalmi
helyzetre utaló fogalmak az ifiasszony,
kisasszony, papkisasszony, mesteraszszony, nagyasszony, öregasszony/vénasszony. Jelentése miatt figyelmet érdemel a rézasszony összetétel, a nagyhangú, mindenbe beleszóló nőt jelölték vele.
− D/ Paraszti (cívis) ~típusok: jó ~: rendes, tiszta, családjáról gondoskodik,
rendben tartja őket; mindig tudja, hol
vannak a gyerekek; rossz ~: gyermekei
nincsenek rendben tartva, maga is koszos, magával, családjával nem törődik;
szótalan ~: visszahúzza magát ’visszahúzódó’, ha nem olyan társaságba kerül,
mint az övé; pénzért veszik tőle a szót;
magánakvaló ~: fösvény, akkor se adna
senkinek, ha dögivel lenne a pénze; sokbeszédű ~: mindenkiért, mindenki helyett beszél, mindenki elől elmondja a
mondanivalót, szóṷszártya; a huncut ~
gúnyos megnevezése: lópárja. L. még:
feleség; a fogalmak szócikkeit is!
asszonyavatás: Az az általánosan elterjedt régi szokás, hogy a lakodalmat
követő vasárnap reggel az új pár ünnepélyesen felöltözve elment a templomba. A
templomban az új asszony ettől kezdve
már a fiatal asszonyok között volt, v.
férje családjának padjában foglalt helyet.
asszonybál ~ fn Asszonyoknak rendezett táncmulatság, → bál. Debrecenben nem volt, de egyes környező falvakban tartottak ~t.
asszonyguba ~ fn Nők számára készített, a férfiakénál rendszerint rövidebb
→ guba. L. még: cívis női viselet
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asszonyka ~ fn 1. Fiatalasszony 2.
Kis termetű → asszony.
asszonykínozó asszonykínozóṷ fn →
Fésűsmesterségben: a fésűk fényesítésére használt, egyik oldalán posztóval bevont félméteres lécdarab.
asszonymunka ~ fn Asszonynak való könnyebb munka. L. még: nemek szerinti munkamegosztás
asszonynép asszonyníp fn Képzővel:
asszonynípsíg. Nők összessége v. kisebb-nagyobb csoportja.
asszonynépség: → asszonynép
asszonyos ~ mn Asszonyokat maga
mellett meg nem tűrő 〈tehén〉.
asszonypárta ~ fn Olyan → párta,
amely barna, szürke, sötét színű, csak
csipkéből állt és selyemből, gyöngyök
nem voltak rajta. Nagyon idős asszonynak fekete színű ~´ja volt.
asszonypolitika ~ fn Asszonyi furfang, ravaszság.
asszonyrész asszonyrísz fn → Tímármeterségben a cserhántásra megvásárolt
erdőrész.
asszonyság ~ fn Módosabb, idősebb
férjezett nő címe, → megszólítása.
asszonyszarta ~ mn Szikes (legelő)részre vonatkozó megjelölés.
asszonyszőtte asszonyszőÝtte, aszszonyszűtte I. mn Házi szövésű 〈vászon〉.
II. fn Házi szövésű vászon.
asszonyszőtte gatya asszonyszűtte
gatya: Házi szövésű vászonból készített
→ gatya. A hortobágyi gulyások ~´t
viseltek.
asszonyszőtte zsák asszonyszűtte
zsák: Házi szövésű → zsák.
asszonyszűtte: → asszonyszőtte
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aszt: → azután
asztag ~ fn – A/ Learatott gabona
(búza, árpa, rozs) kévéiből rakott szabályos, magas nagy halmaz, ill. ilyen
mennyiségű kalászos termény, pl. két ~
búza. Az ~rakás (asztagolás) célja, hogy
gyakran csak néhány hét múlva bekövetkező cséplésig a szálas gabonát a
romlástól megóvja. A benne tárolt kalászos jellege szerint volt búzaasztag, gabonaasztag ’rozsasztag’ és árpaasztag. –
B/ A cívis gazda ~jai alkalmas tárolóépítmények híján a szabadban, a tanyaudvar erre legalkalmasabb részén, a szérűn álltak. Helyét (asztagfenék) az asztagrakó előzőleg kilépte, és a sarkainál
(széleinél) megjelölte, majd szérűnyesővel gondosan felnyesték, esetleg kapával
megtoszogatták, elgereblyézték, felsöpörték, hogy a talaj egyenletes, tiszta és
kemény legyen. A rossz időjárásra gondolva több helyen közvetlenül hordás
előtt az ~ fenekét még szalmával is felszórták, olykor 50−60 cm vastagon is.
Hordáskor a szekerekről hosszú nyelű
kétágú vasvillával adogatták a kévéket.
Az ~hoz felhasznált első kéve a bújtató,
ez egy kisebb kéve, amely az ~ közepére
került. A kévét a fejénél felhajtották,
visszahajtották, hogy ne érjen a talajra.
A következő kévét úgy helyezték rá,
hogy annak a kalászai − miként a keresztekben is −, már fölülre kerüljenek, ne a
talajra. Az asztagrakó (munkáját a villás
segítette) ahogyan rakta az ~ot, közben
mindig bélelte, egészen a megfelelő magasságig. Ha nagyon magasra emelték az
~ot, 2 gerendát dugtak az oldalába, és
arra deszkát fektettek. Az így kialakított
lépcsőről (álló) v. létráról adogatták
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feljebb a kévéket. Ha már elég magas
volt a fala, végül az ~ közepét is bebélelték. A kévéknek torzsával, seggével kifelé kellett lenniük, és sréhen ’ferdén’
hogy az eső a kéve tövének irányába,
kifelé csepegjík, kifelé csurogjon. Végül
az ~ot befedték, behajazták/lehajaz- ták,
hasonlóan, mint amikor az épületet cseréppel befedik. Az asztaghajazat, hajazat elkészítése kalászukkal lefelé mutató kévékkel történt. Legfelül az egészet
kihúzott gabonaszálakból csavart kötelekkel rögzítették, beszegték, és esetleg
szalmával is befedték, hogy ne érje víz,
hogy a vihar ne tudjon kárt tenni az
~ban. Alakja, külső formája szerint a
cívis gazdák körében az ~nak két fő változata volt ismeretes. Kerek ~: ebbe kerültek azok a búzakeresztek, amelyeket
legkésőbb arattak, és utoljára csépeltek
el, belőlük lett a következő évi vetőmag.
Hosszú ~: hossza olykor elérte a 15−20
m-t is, ezt az étkezésre, ill. eladásra
szánt búzának a kévéiből rakták. A gazdának a tiszte volt, hogy lentről irányítsa
az ~rakót, hogyan rakja a kévéket a külső részen, leginkább arra ügyelve, hogy
az ~ fala szabályos legyen, ne legyen
ferde. A formásan rakott ~ keresztmetszete a lábánál és a tetejénél keskenyebb,
mint a derekánál. A tűzvédelmi előirás
megkövetelte, hogy az ~(ok) mellett
nagy hordókban víz (kapitányvíz) és
csáklya is álljon. Ennek elmulasztása
büntetést vont maga után. A szérűn az
~oknak egymástól bizonyos távolságra
kellett elhelyezkedniük, de arra is figyelmet fordítottak, hogy az egyes ~ok
elcsépelése, a cséplőgép beállítása minél
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könnyebb legyen. L. még: a fogalmak
szócikkeit is!
asztagfenék asztagfenek fn Az →
asztag alapzata.
asztaghaja: → asztaghajazat
asztaghajazat ~ fn Alakváltozatai:
asztaghaja, hajazat. Az → asztag háztető v. csúcsos formára illesztett teteje,
elkészítése kalászukkal lefelé mutató
kévékkel történik.
asztagolás ~ fn → Asztagrakás.
asztagos ~ fn Az a munkás, aki az
asztagról a → cséplőgépre dobálja a
kévéket. − A → cséplés kezdetekor a →
bandagazda így adta ki a tréfás, durva
utasítást: Asztagra ~, dobra ítetőÝ, faszra kívevágóṷ!: ti. a kévevágó rendszerint
fiatal(abb) nő volt.
asztagrakó asztagrakóṷ fn Az →
asztagot építő, rakó munkás.
asztal ~ fn 1. – A/ Elsődlegesen étkezésre használt, lapból és lábazatból
álló állvány igen sok formai és funkcióbeli vál- tozattal. Az ~t eredetileg csak
ünnepeken terítették le (asztalabrosz), és
csu- pán ekkor ettek róla. A cívis családoknál is sokáig az volt a szokás, hogy
csak férfiak ülhettek mellé, a nők álltak;
a gyermek az ~hoz nem is közelíthetett,
és hívás nélkül a vendég sem. Később
ennek szigora enyhült, de az ~nál sokáig
szigorú ülésrend érvényesült, a házigazda ült a főhelyen, jobbján a legidősebb
fiúval v. a megbecsült vendéggel. Az
utóbbi időkig a családi étkezések szép
szokása (volt) a fennhangon mondott
asztali áldás. Családi összejövetelek
(névnapozás, disznótor stb.) fontos kelléke ma is a nagyméretű nagyasztal és a
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kihúzóasztal/kihúzható asztal, amely a
felső lapja alá tolt részek kihúzásával
meghosszabbítható. Az ~ speciális változatai az alacsony asztalszék/evőszék
közepén kerek kivágással, a gyerekek
étkezésére szolgáló, kisebb méretű gyalogasztal, a gomolya és sajt készítésekor
használt gomolyaasztal, sajtnyomóasztal. Disznóöléskor a hús feldarabolására
való a boncolóasztal, ill. a funkcióban és
formában is hasonló húsvágódeszka és
húsvágótőke. Kisipari felhasználási köre,
ill. ilyen célra kialakított változatai is
jelentősek: különböző szakmák munkaasztala a szabászasztal v. szabóasztal, a
festékasztal a szíjgyártók munkaasztala,
a kerékgyártók gyalupadjának másik
neve gyaluasztal. A vendéglátóipar szókincsében fordul elő a kockaasztal,
szervízasztal és szűzasztal. Alaki hasonlósága miatt bizonyos tűzhelyeknek asztalkonyha/asztalspór a (cívis) népnyelvi
elnevezése. – B/ Szólás: Asztal alá itta
magát: úgy berúgott, hogy leesett a
székről. Hogy kerül a csizsma az ~ra?:
hogy jön ez ide? Asztalra csap: határozott fellépéssel rendet teremt. Hiába
húzzák a fejit az ~ra, ű meg az ~ alá
mindenáron: hiába akarnak neki jót,
nem lehet rajta segíteni. 2. A cséplőgép
teteje, ahol az etető és a kévévágó munkás, rendszerint lány áll. 3. Az aratógép
része. 4. A fazekaskorong fedőlapja. L.
még: asztalfia, asztalnemű; a fogalmak
szócikkeit is!
asztalabrosz ~ fn Asztalterítő. Volt
négy-, hat- és tizenkét személyes ~.
asztalfia ~ fn Asztalfiók. Szóláshasonlat: Úgy jár a szeme, mint az ~:
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nyugtalanul pillantgat ide-oda. Járjon a
szemed, mint az ~!: ne légy nyugodt!
asztalfőnök asztalfőÝnök fn Az étkezés rendjéért felelős diák a Kollégiumban.
asztalfutó asztalfutóṷ fn Az abroszra
tett keskenyebb asztalterítő.
asztali áldás ~: A család étkezésekor
az asztalnál mondott rövid ima. Az ~t
egyes helyeken az apa, másutt a legidősebb gyerekkel kezdve minden nap a
következő legidősebb gyerek mondta.
Ismert szövege étkezés előtt: Jövel/Jöjj
el, Jézus, légy vendégünk! Áldd meg,
amit adtál nékünk! Ámen. Étkezés után:
Aki ételt, italt adott, annak neve legyen
áldott! Ámen. L. még: cívis vallásosság
asztali sodrókerék asztali sodróṷkerék: → Paszományosoknál kb. 30 cm
magas két áttételes fogaskerekű, egyhorgú, asztalra csavarható kéziszerszám.
asztali szőlő asztali szőÝlőÝ: Csemegeszőlő. L. még: szőlő
asztalkendő asztalkendőÝ fn Másik
neve: szalvéta. Étkezéskor a száj és a
kéz törlésére használt kendő. Egyik fajtája a → ruhaszalvéta.
asztalkonyha ~ fn Másik neve: asztalspóṷr. Torony nélküli, asztalhoz hasonló konyhai tűzhely, takaréktűzhely.
asztalnemű ~ fn Az asztalterítők és
asztalkendők összessége.
*asztaloscéh: Az asztalosok 1647ben kapcsolódtak be szervezett formában a város ipari életébe, ekkor kaptak
céhszabályzatot. Az asztalosok készítették a cívis háztartás legszükségesebb bútorait: ládás asztalt, ládát, széket, ill. a
koporsót és a luxuscikknek számító os-

ablakfia
táblát ’intarziás sakktábla’. Feltehetőleg
egyéb bútordarabok, így az → almárium, → komód, fotel, ülőgarnitúra és
természetesen az → ágy is az ő munkájuk révén került a cívis házakba. Az
egyre gazdagodó debreceni cívis társadalom, különösen a 18. századtól a lakás
és a lakáshoz tartozó luxusbútorok tekintetében is igényesebbé vált, ez az asztalosipar fellendülését, a céhes asztalosság
visszaszorulását eredményezte.
asztalspór: → asztalkonyha
asztalszék ~ fn Mondják evőÝszéknek is. Közös étkezéshez használt kisméretű, alacsony (kb. 60 cm magas),
négyszögletes, négylábú asztal, amelynek közepén kerek kivágás, lyuk van a
vasfazék (bogrács) v. a tál számára.
Rendszerint leterítetlenül használták,
székruha is csak ritkán volt rajta. Mellé
→ gyalogszékre, esetleg rögzített →
ülőlócára, fatönkre v. a puszta földre,
esetleg a gúnyájukra ültek. Nem volt állandó helye, az evés végeztével félreállították. A Hortobágyon és a debreceni
tanyavilágban nyári időszakban arrúl ettek. Korábban minden tanyában megtalálható volt.
asztragán: → asztrakán
asztrahán: → asztrakán
asztrakán asztragán fn Köznyelvi
alakja: asztrahán. Karakul juh ellés után
rögtön leölt kisbárányának bőre és apró
fürtű prémje.
asztrakánbunda asztragánbunda fn
→ Asztrakánból készült → bunda.
asztrakánsipka asztragánsipka fn →
Asztrakánból készült → sipka.
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aszúsodik ~ i Aszottra érik, aszúvá
válik. Itt a szőÝlőÝ nem aszúsodik, csak
Tokaj vidékén.
aszúszem ~ fn Megtöppedt → szőlőszem.
aszúszőlő aszúszőÝlőÝ fn Aszalódottra érett → szőlő. Tokaj hegyalján van a
furmint meg a hárslevelű aszúszőÝlőÝ.
Mint a mazsola, összeaszalóṷdik a fürtön, szemenkint szüretelik.
át ~ hsz Odaát.
átabotába ~ hsz Felületesen.
átal: → által
átall ~ i Restell vmit.
átalló átallóṷ fn Vállon átvethető
kendőféle. L. még: vállkendő
átalvető átalvetőÝ fn Köznyelvi alakja: általvető. 1. Élelmiszer v. egyéb teher
hordására alkalmas eszköz. Több fajtája
volt/van: a) Vállon hordott tarisznyaféle,
teherhordó zsák. Ponyvaszerű vóṷt, víkony kötél, vállára vette benne a terhet.
b) Állat (v. ember) hátán átvetve hordott
kettős (vászon) tarisznya v. átkötözött
zsák. Mindkét változat a szegényebbek
teherhordó alkalmatossága volt. c) Bőrtáskaszerű eleségtartó, a nyergen tették
keresztül. Az egyik táska a nyereg egyik
oldalán, a másik a nyereg másik oldalán
volt áttéve. A csipkés szegéllyel díszített
táskákat egy 40 cm széles, 35 cm hosszú
díszes széles bőr fogta össze, ezt a nyergen tették át. Fedelükön 3−3 tulipándíszítés is helyet kaphatott. Az egyik táskába tették vászonzacskóban a sült húst
(töltött húst, fokhagymás pecsenyét),
kolbászt, szalonnát, a másikba a kenyeret, pogácsát, majd mind a 2 bőrfedelet
ráhajtották. Főként a jómódú lovasember
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(gazda, lóhátas iparos) → tarisznyája
volt. 2. Α → szűr része. L. még: iszák
átbrehol ~ i 1. → Mézeskalácsos javító anyagot dolgoz bele a tésztába. 2.
Mézeskalácsos tésztát átgyúr.
átbucskázik ~ i Átbukfencezik.
átbújik ~, átbúvik i Vmilyen akadályon lehajolva átmegy.
átbúvik: → átbújik
átcsap ~ i 1. A másik oldalra átüt. 2.
→ Gubásmesterségben: a mellék egyik
→ körömpőfogról a másikra átcsúszik. 3.
(Szőrme)bunda egyik oldala átlóg a másik oldal elé.
átcsúsztat ~ i → Szőrmés a különböző hosszúságú szőrmét összevarrja.
átcsúsztatás ~ fn → Szőrméseknél: a
különböző hosszúságú szőrmék összevarrása.
átcsűröl ~ i Áttölt.
átdagaszt ~i → Kenyérsütéskor kenyértésztát a tészta megkelése után újra
átgyúr.
átdarál ~ i → Szilvát darálóval kis
darabokra vág.
átdigicsel ~ i → Pálinkafőzésnél a
főzetet egyik tartályból a másikba áthajtja, áthúzza.
átdobol ~ i Méhrajt a kas veregetésével egy másik kasba kerget. A két kast
szembefordítják, az üres kerül felülre, és
az alsó enyhe ütögetésével a méheket
átterelik az üres kasba. L. még: méhészet
átdobolás ~ fn Méheknek másik kasba való áthajtása. L. még: méhészet
átdolgoz átdóṷgoz i Kamrának v.
más helyiségnek a földpadlóját vizes
sárral felfrissíti, majd újra letapasztja.
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átéget átíget i Átígeti magát: → rézművesmesterségben
az
öntőhomok
szennyeződése hő hatására elég, így kis
üreg képződik a tárgyon.
átejt ~ i Lisztet sütés előtt átszitál.
átérik ~ i → Szalonna fogyasztásra
alkalmassá, jóízűvé válik, mivel a só
kellő mértékben átjárta; megérik.
átfejt ~ i Más igével: áthúz. → Bort
lefejt. Áthúzom/Átfejtem a bort egy másik hordóṷba Két karácsony között (karácsony és újév között) és napos időben
célszerű ~eni a bort, mert akkor kristályosabb, csillogóbb lesz.
átfejtés átfejtís fn Más megnevezéssel: áthúzás. A → bor lefejtése.
átfekvő mag átfekvőÝ mag: Olyan
mag, amelynek a kikeléséhez 2 v. több
év szükséges.
átfésül átfűsül i Szőrmét megfésül. L.
még: szőrmekikészítés
átfolyónyílás átfojóṷnyílás fn A →
lekvár összekeveredését elősegítő rések
a → keverőlapáton, ahol a lekvár átfolyhat keverés közben.
átfüggesztés átfüggesztís fn → Méhészetben: a fiasításos keret áthelyezése
egy másik családhoz v. családon belül.
Az ~t a megfelelő időben kell elvégezni.
átfűz ~ i Kosárfonó vesszőt vmin átbújtat. L. még: vesszőfonás
átgór átgóṷr i Átdobál, áthajigál.
átgyúr ~ i → Fazekasmesterségben:
az → agyag gyúrással történő megdolgozása, amelynek során kiszűrik belőle a
szennyező anyagokat.
áthajint ~ i Áthajít, átdob vmit. Pl. a
→ kártojást a háztetőn keresztül gyakran
~ották a szomszédba.
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áthajt ~ i → Fazekas az agyagőrlőgépen két henger között átengedi az
agyagot.
áthallik ~ i Áthallatszik.
áthidal ~ i → Méhészetben: a kereteket összeépíti.
áthurcolkodik ~ i Átköltözködik.
áthúz ~ i 1. → átfejt. 2. Folyadékot,
szeszt egyik helyről (pl. tartályból) a
másikra átvezet, eljuttat vmin keresztül.
áthúzás: → átfejtés
atka ~ fn Pókok osztályába tartozó
apró kártevő, egyik fajtája a → gubacsatka.
átkap ~ i 1. Tűz átcsap vhova. 2.
Szokásává válik, hogy gyakran átjár
vhova.
átkütyül ~ i Kosárba tett gyapjút folyóvízben kavargatva, rázogatva átmos.
L. még: gyapjúmunka
átlábol ~ i Nehézségeken túljut.
atlac ~ fn → Paszományosoknál:
bojtnak való.
atlasz ~ fn → Paszományosoknál: a
bortniban szegődísz.
atlaszszövés atlaszszövís fn → Paszományosoknál: olyan szövésfajta, ahol
a minta kissé kidomborodik.
átlép átlíp i A cívisektől is ismert hiedelem szerint kisgyermeket nem szabad
~ni, mert nem nő tovább. Ha mégis megteszik, akkor hátrafelé újból át kell lépni.
L. még: cívis hiedelemvilág
átlóg átlóṷg i → Szőrmebunda egyik
oldala a másik elé lóg.
átméret átmíret fn Átmérő, keresztmetszet.
átnyersül ~ i Átnedvesedik. Át van a
főÝd nyersülve.
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átok ~ fn 1. Vad indulatból, bosszúból mondott rossz kívánság, hogy vmi
csapás, baj, szerencsétlenség érjen vkit.
Szólás: Megfogta az ~: megfogant a reá
mondott ~. 2. Baj. A szőÝlőÝ legnagyobb
átka, ha sok benne a gyomnövíny. L.
még: káromkodás
átólcettig átulcettig hsz Elejétől a
végéig.
átolvas ~ i Újra megszámol vmit.
átölt átőÝt i A befűzött fonalat a tűvel az anyagon áthúzza. Át- és visszaőÝt:
→ gubásmesterségben: körbekötöz.
átöltés átőÝtís fn A befűzött fonálnak
tűvel történő áthúzása az anyagon. ÁtőÝtíssel varr.
átömlőnyílás átömlőÝnyílás fn Átfolyónyílás.
átpötyögtet ~ i Lekvárt lassan újrafőz. L. még: lekvárfőzés
átpuhít átpuhit i A megszáradt, megkeményedett szőrmésbőrt puhává teszi.
L. még: szőrmekikészítés
átpuhítás átpuhitás fn A megszáradt,
megkeményedett szőrmésbőr puhává
tevése.
átpuhul ~ i Az a jelenség, amikor a
szőrmésbőr mindenütt puhává válik.
átrakás ~ fn → Szőrmekikészítésnél
a hibás v. hiányos rész javítása a bőr
másik oldalából.
atralapu ~ fn Folia farfara/Tussilago
farfara. Fészkes virágú, tavasszal sárgán
virító, nagy levelű → gyógynövény;
martilapu.
atrec, atresz: → adresz
átszab ~ i Méhész egy v. több lépet
nagyobb keretbe helyez, hogy a méhek
kitöltsék a keret üres részeit, ill. hogy a
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lépdarabokból egységes léptáblát építsenek. L. még: méhészet
átszítat ~ i Nedvességgel, folyadékkal átitat vmit.
átszolgál átszóṷgál i Vmilyen tárgy,
ajtó, ablak stb. elhelyezkedésénél fogva átnyílik, átvezet vhová
átszúr ~ i Kosárfonó egyik vesszőt a
másikon átdugja. L. még: vesszőfonás
átteleltet ~ i Jószágot egész télen
etet.
áttelepít ~ i Méhcsaládot más méretű
méhlakásba helyez át. L. még: méhészet
áttelepítés áttelepítís fn Méhcsalád
más méretű kaptárba történő áthelyezése. L. még: méhészet
Attila tér: → Debrecen közlekedése,
Wesselényi utca
attól attúl hsz Hasonlításban: annál.
attólon fogva attúlon fogva: Attól
kezdve.
áttör ~ i Ételneműt lyukacsos eszközön átnyom. Szitán törjük át a ledarált
hájat.
áttört ~ in Lyukacsos hímzéssel díszített 〈felsőruha〉.
áttört díszítés áttört díszítís: → Fazekasmesterségben: olyan díszítés, amelyet előre megszerkesztett, előrajzolt
tervek alapján metszenek ki az edény
falából.
áttört szövés áttört szövís: → Paszományosmesterségben: kreppszövés.
átüt ~ i Átvág, áttör.
átvág ~ i (Szőrme)bunda egyik oldala átlóg a másik elé.
átvágásos erjesztés átvágásos erjesztís: Az erjesztésnek az a fajtája, amikor egy erjedésnek indult cefréből önte-
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nek hozzá az erjedésre váró gyümölcshöz. L. még: pálinkafőzés
átvált ~ i Megváltoztat.
átvesz ~ i Csipkeveréskor a két pár
orsó belső párjait kicseréli úgy, hogy a
jobbat alulról, a balt pedig felülről.
átvet ~ i Átdob. Átveti a motollát:
gubásmester a mellék szálai közt átteszi
a motollát, amelyen a fonál van, hogy
egy sorral több legyen a gubaposztó.
átvetős átvetőÝs fn Néptánc egyik figurája, ahol a legény a lányt egyik kézről a másikra átdobja, átveti.
atya ~ fn Idős ember.
atyafi ~ fn 1. Rokon. Közmondásban
is: Távolrúl (Távojrúl) jóṷ szeretni az
~t: a) az a jó, ha a rokonok nem élnek a
közelünkben, mert akkor nem kell kisegíteni őket. b) ha sokat együtt vagyunk a
rokonokkal, gyakran veszekedésre kerül
sor. 2. Parasztember.
atyafiság: → rokonság
atyafitagadó atyafitagadóṷ fn Rázós
utakon igen kényelmetlen kétkerekű,
lőcsös, rugózatlan → talyiga, talyigaszekér. Nevére kétféle tréfás magyarázat
ismeretes: a) Az ~ra csak ketten tudnak
felülni, ezért a felkérezkedőt, mégha
atyafiságban vannak is, el kell utasítani.
b) Akit erre a kényelmetlen járműre
egyszer felvesznek, és megrázatják, az
inkább megtagadja a talyiga tulajdonosával az atyafiságot, semhogy még egyszer összerázassa magát. L. még: féderes
talyiga
Atya Isten: → Isten
atyamester ~ fn (rég) 1. Az inas
gyakorlati vizsgáztatását végző szakember; szabadítómester. Atyamester uram:

ablakfia
a gubás- stb. mester megszólítása, címe.
2. Céhes világban: a legények társaságának elnöke.
atyámuram ~ fn Idős, tiszteletben
álló ember → megszólítása. L. még:
uram
Atyaságos jó Isten: → Isten
Atya Úristen ~ tn − Erős felindulást
kifejező káromkodás: (Hogy) az a jóṷságos, mennybeballagóṷ ~ szakíccsa rád
az eget! L. még: Isten
atyus ~ fn A feleség részéről → megszólításként: férj.
atyuska fn Atyuskám:a feleség részéről → megszólításként: férjem.
audiencia óṷdencia fn Kérdezés, kérés.
auf: → gróf
aufhibli óṷfhibli fn A szétlökős →
sátor elejét tartó rúd.
aufzacc óṷfzacc fn (rég) Talpas
üvegtál.
augusztus agusztus fn A népi kalendárium szerint Kisasszony hava. Az év
nyolcadik hónapja, 31 napos hónap.
Kiemelkedő napja ~ 20-a → István király ünnepe, azaz Szent Istvánnak, az
államalapító királynak az ünnepe, az új
kenyér ünnepe. − A mezőgazdaságban a
→ zab aratásával befejeződött az →
aratás több hétig tartó kemény munkája.
A zabkeresztekre szálló gólyák jelezték
a gazdálkodóknak, hogy hamarosan vége
a nyárnak. A határban dolgozóknak már
nem járt a → déli álom, hiszen rövidebbek lettek a nappalok. Aratás után a →
hordás, cséplés, (régen: nyomtatás), később a szénabehordás teendői kötötték le
a gazdálkodók erejét. A szőlőben a ~ 20-
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ig befejezték/befejezik a munkálatokat.
A kertészek alvóra, tele- lőre szemzik a
gyümölcsfákat. A hónap közepén gyülekeznek, csapatokba verőd- nek a gólyák,
de csak szeptember közepén indulnak el
vándorútjukra Dél-Afrikába.
augusztus 20.: → István király ünnepe
aut, aután: → azután
autó óṷtóṷ fn Régibb neve: óṷtomobil/óṷtamobil. Személyautó.
automobil: → autó
avanzsíroz ~ i Előlép, avanzsál.
avar ~ fn Összetétellel: avarfű. A →
külterjes állattartás legrégibb természetes takarmánya, le nem kaszált, megszáradt fű a legelőn. Kifejezésben: Avarba
csap: jószágot a téli erdőre kihajt.
avarfű: → avar
avaros ~ mn Apró elszáradt ágakkal,
gazzal vegyes 〈legelő〉.
avas ~ I. mn 1. Régi, romlásnak indult 〈termék, növényi anyag〉. 2. Madáron, állaton az újonnan növő tollal, szőrrel szemben a régi. II. fn 1. Avas szalonna. Aggyík egy kis ~t, a cigányok
kérték így az ~ szalonnát, füstölt húst. 2.
Dúrja az ~t: pl. kutya vedlik.
avasodik ~ i 1. Szalonna avassá válik. 2. Íztelenné válik. 3. Szőrmésbőr a
helytelen tárolás miatt megromlik.
avasodás ~ fn 1. Avassá válás. 2. Íztelenné válás. 3. A szőrmésbőrnek a
helytelen tárolás miatt bekövetkező romlása.
avat ~ i Pl. posztót folyadékba márt,
áztat, hogy a kiszabás után már ne zsugorodjon.
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avatás ~ fn Pl. posztó folyadákba
mártásának, áztatásának művelete.
avégre avígre hsz Avégett.
avul ~ 1. Ruhanemű ócskává, kopottá
válik. 2. Szalonna avas lesz. L. még:
megavul
avult ~ mn Ruhanemű régi, kopott,
elnyűtt.
avval ~ ragos nm v. hsz Avval tartya:
azt tartja, úgy véli, gondolja.
ázalék ázalík fn Főzeléknek való hüvelyes.
Azazhogyné: → cívis ragadványnevek
azér: → azért
azért azír, azírt, azér nm/hsz/ksz
azidőtájt azidőÝtájt hsz Akkor.
ázik~ i → Fazekasmesterségben: az
agyag vízzel permeteződik. L. még: általázik
azír: → azért
aziránt ~ hsz Arrafelé. Ott van az a
nagy fa, ~ kell menni.
azírt: → azért
ázó ázóṷ fn 1. → Tímároknál a meszes bőrt szítató, szőrmosó kád, áztató.
2. → áztatólé.
azonfelül azonfejűl hsz Azonkívül, és
még ráadásul.
azonmódon azonmóṷdon hsz Éppen
úgy, azonnyomban.
azonszerint ~ hsz Ugyanúgy. Azonszerint csinálom, ahogy a másik van.
ázónyomókő ázóṷnyomóṷkű fn →
Tímármesterségben a vízbe áztatott bőrt
lenyomó nagy kődarab.
ázott tengeri ~: Felhasználás előtt
vízben áztatott → tengeri.
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aztán hát osztán hát ksz És, és akkor. Osztán hát, fogjál nekem egy bíkát!
L. még: azután
áztat ~ i 1. Tisztítás, puhítás végett a
vízben v. más folyadékban tart vmit. 2.
→ Fazekasmester az egy nap alatt felhasználandó agyagot vízzel öntözi. 3.
Gyaláz, szapul, megszól vkit.
áztatás ~ fn 1. A feldolgozandó
anyag vízbe helyezése ázás céljából. 2.
→ Fazekasmesterségben: a feldolgozandó agyag vízzel öntözése. 3. Gyalázás.
áztatólap áztatóṷlap fn → Fazekasmesterségben: az agyag áztatására szolgáló falap.
áztatólé áztatóṷlé fn Röviden: ázóṷ.
Mosáskor a mosnivaló beáztatására készített lúgos víz.
áztatóskád áztatóṷskád fn Kb. 1000
l űrtartalmú fenyőfa v. tölgyfa kád. L.
még: tímármesterség
áztatóteknő áztatóteknőÝ, áztatóṷtekenőÝ fn Szennyes ruhanemű beáztatására használt → mosóteknő.
azut: → azután
azután ~, aszt, aut, aután, azut, oszt,
osztán, óṷt, ótán, óṷtán, ót oszt hsz/ksz
Töltelékelemként halmozva: aztán.
azsag ~ fn 1. Kb. 2 m hosszú vékony,
köpűs vasrúd, amellyel a kemencéből a
megsült perecet kiszedik. 2. Sütőlapát.
azsúr ~ fn → Csipkeverésnél szálhúzással és hímzéssel készült szegélydísz.
azsúroz ~ i Asztalneműt stb. →
azsúrral díszít.

B

bá ~ fn L. bű2
bab: → paszuly
báb ~ fn 1. Másik neve: baba. Játékbaba. Bábbal jáccik: babázik. Főleg
kisgyermekre mondott dicséret: Ojan
szíp, mint a festett ~: piros, egészséges.
2. Pólyást ábrázoló, fából készült mézeskalácsos öntőforma. 3. Pólyás alakú
mézeskalács, → mézesbáb.
baba ~ fn 1. Alakváltozata: báb. Játék~. 2. Rongyból készült kötés az elvágott ujjon 3. → Csecsemő, kis~. Szólás:
Rági ~´nak, nyeli magának: az önző
dajka, pesztra a szájában megrágott ételt
nem a kisbabának adja, hanem ő maga
eszi meg. 4. Baba alakú mézeskalácsos
faforma. 5. Baba alakú mézeskalács, pl.
→ lédigbaba. 6. Csak személyragozva: vkinek a szeretője, kedvese. Szembe
~´m, ha szerecc, ha nem szerecc, elmehecc!: állj velem szembe, és úgy beszélj
hozzám! Népdalban is szerepel: Míg a
~´m a rácsos vaskapuját nyitogattya, Addig a kis pej lovam százszor is bemegy
rajta. 7. Babát csinál: gubásmester a tépett gyapjút pólyás ~ nagyságúra összecsavarja, hogy a fonáshoz a guzsalyra fel
lehessen tenni. 8. → földbaba. 9. →
búzababa.
bába1 ~ fn 1. Ritkábban összetétellel:
bábaasszony, tréfás neve: góṷjanéni, hivatalos elnevezése: szülésznő. – A/ A
szülést segítő, a gyermekágyas asszonyt
és az újszülöttet ápoló nő. Hajdan a ~
képesítés nélkül végezte munkáját, ún.
parasztbába/kontár bába, esetleg cédulás

bába volt, de a Debrecenben, ill. a debreceni tanyavilágban tevékenykedő ~´k a
19. század végétől már a Kenézy Gyula
által létrehozott Bábaképző Intézetben
(bábaképző/bábaképezde) tanultak, és
oklevelet kaptak (okleveles bába/tudákos
bába). Tudásuk egy részének birtokába
azonban ők is a tapasztalatok hagyományozása révén jutottak. A ~ általános
tennivalói a következők voltak: megvetette a gyermekágyas asszony ágyát,
előkészítette a szülés helyét és ahhoz
szükséges eszközöket, tárgyakat; a szülés után lemosta a gyermeket és a gyermekágyast. Ez utóbbi munkában a ~´nak
a gyermekágyas asszony anyja is segített. Közösen elvágták az újszülött köldökét, megmosták, befáslizták (köldökfásli/köldökkötő fásli/pupfásli), és pólyába tették, letették az anyja mellé, v. a
bölcsőbe helyezték. A cívis családokban,
bizonyára a családba fogadás kései maradványaként még a 20. század első
felében is szokás volt, hogy az újszülöttet az édesapának mutatták meg elsőként. Az újszülött fiút, ill. kislányt a ~ a
következő szavakkal adta át az apának:
Pont ojan ez a gyerek, mint az apja. Akkor is ezt mondta, ha a csecsemő egyáltalán nem hasonlított az apára. Míg az
anya meg nem erősödött − általában két
hétig −, a ~ naponta ment az anyát és az
újszülöttet gondozni, szennyeseiket kimosni. Ebben a munkában a compó/fürösztőasszony volt a segítségére. A csecsemőt, kisgyermeket erre a célra készí-

bába
tett fa fürösztőteknőben, kisfürösztőben,
a későbbi időkben esetleg kisebb méretű
pléhteknőben fürösztötték (fürösztővíz).
Ebben mosták ki a kicsi pelenkáját, fehérneműit: ingecskét, reklit is. – B/ A
~´nak a cívis hiedelemvilág gyakran tulajdonított boszorkányos szerepet: így a
gyógyítás képességét, de még inkább a
szemmelverést, a gyermekágyas anyának és az újszülöttnek a megrontását. Az
újszülöttet és édesanyját a mellőzött,
sértődött ~ is megronthatta (bábarontás).
Úgy tartották, azért nyűgös a csecsemő,
mert a ~ szemmel megverte. Ez ellen
úgy védekeztek, hogy a behúzott szoba-,
ill. házajtón kívülről a seprűt keresztbe
tették. – C/ A ~ korábbi fontos szerepéről közvetve a cívis nyelv frazémái is
vallanak: Ha megetted nálam nélkül, ne
jöjjön ki ~ nélkül! − ezt kívánják gúnyosan annak, aki vmilyen finom ételből
fösvénykedve nem ad a másiknak. Kifingotta a ~ a fogát: kisgyermeknek/
kisgyermekről mondják tréfásan, amikor
az első tejfogai, általában a metszőfogai
kihullanak. Kérdés formájában is: Tán
kifingotta a ~ a fogad? Szennyes, piszkos emberről mondják elítélően: Akkor
látott vizet utóṷjára, amikor a ~/
~asszony megmosta/megfürösztötte; más
változatban: Akkor fürdött utóṷjára, mikor a ~ megfürösztötte. A gyors beszédű,
ill. tiszteletlenül nyelvelő nőnek Jóṷl
felvágta a ~ a nyelvit. „Ha sok a parancsoló, nem megy a munka” örök igazságát így is kifejezhetjük: Sok ~ közt elvész
a gyerek. A ~ egykori fontos szerepére
utalnak az olyan népnyelvi metaforák is,
mint a bá- bafog, bábakakas, bábaseprű,
bábaszarka. 2. Gyermekjátékban az a
játékos, aki az elrejtett gyűrűt stb. keresi.
A játék mondókája: Jöhet a ~, megfőÝtt
a kása tizenkét óṷrára. L. még: bábáskodik, *Debreceni Öreg Asszonyok Társasága; a fogalmak szócikkeit is!
bába2: → méta
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bábaasszony: → bába
babafej ~ fn → Mézeskalácsos készítményen gyerekarcot ábrázoló ragasztott kép.
bábafog: → anyarozs
bábafogas: → anyarozs
bábakakas bábakokas fn Nemzőképesség nélküli → kakas. Külső jele,
hogy az ilyen kakasnak nem nő meg a
taréja. L. még: baromfitartás
bábaképezde: → bábaképző
bábaképző bábakípzőÝ fn Alakváltozata: bábakípezde. Hivatalos neve:
Álla- mi Bábaképző Intézet. Szülésznői
képesítést nyújtó intézet. Debrecenben
1896-tól volt hivatalos bábaképzés. A →
bábák tanulmányaikat 4 hónaptól 2 évig
terjedhető időtartamban a ~ben végezték, belőlük lettek az → okleveles bábák. 1902-től hivatalos tankönyvekből
tanultak. L. még: cédulás bába, parasztbába
bábalak ~ fn A → bába (tanyai) lakása. − A tanyavilágban tevékenykedő
bábáknak a két világháború között pl. a
Kádár-dűlőben a vasúti híd közelében is
volt házuk.
bábarontás ~ fn A cívisektől is ismert népi hiedelem szerint a csecsemő
azért nyűgös, mert a → bába szemmel
megverte. L. még: cívis hiedelemvilág
babarózsa babaróṷzsa fn Kora tavasszal nyíló, alacsony törzsű, fürtös
rózsaszín virágú rózsa.
babaruha ~ fn Régies alakváltozata:
bábruha. Játékbaba öltözete. Frazémában: Eltíptík a ~´t/bábruhát – mondják,
ha a jegyesek felbontották az eljegyzést.
bábaseprű ~ fn Faágak között keletkező képződmény; fagyöngy, fakín.
bábáskodik ~ i 1. Szülésnél segédkezik. 2. Szülésznőként működik.
bábaszarka ~ fn Tövisszúró gébics.
babázik ~ i Gyermeket szül. L. még:
megbabázik
babérkenőcs: → babérzsír

bába
babérzsír babírzsír fn Népi gyógyszernév: Oleum lauri, babérkenőcs. A
babér terméséből vonják ki a babérolajat, a belőle készült kenőcsöket külsőleg reumás panaszokra, rándulásokra,
zúzódásokra használják. L. még: népi
gyógyászat
bábing ~ fn → Méhészetben: a méh
kikelésekor a sejtben visszamaradó
anyag.
babirkál ~ i Babrál. L. még: elbabirkál
bableves ~ fn − Játékos, rímes frazéma: Ne nevess, mert kifut a ~!
babó babóṷ fn Rozs- v. búzavetésben tenyésző gyomnövény; vadbab, →
vadborsó. Termésének alakjáról kapta a
héjaköröm nevet.
bábó: → láb
bábolódik bábolóṷdik 1. Bíbelődik.
2. Kisgyerek babával játszik. 3. Körülményesen végez el vmit. L. még: elbábolódik
babona: → cívis hiedelemvilág
babonaság ~ fn Babonás hit. Szólás:
Babonaság boloncság: nem kell hinni a
babonákban.
babos ~ I. mn 1. Pettyes. 2. Kézimunka mintájának megnevezése. 3. Foltos. Babos pofájú: ilyen fejű állat 〈pl.
juh〉. Babos kípű: pofáján csomókban v.
szétszórtan apró foltos 〈juh〉. 4. Tarkás.
II. fn Pettyes, foltos szőrű állat (juh).
babós babóṷs mn Olyan 〈földtábla〉,
amelyben kisebb-nagyobb foltokban van
a → babó.
babos kendő babos kendőÝ: Pettyes
mintázatú → kendő. L. még: cívis női viselet
babos kötő babos kötőÝ: Pettyes
mintázatú → kötény. L. még: cívis női
viselet
babospej ~ mn/fn Lószínnév: kis, sötétebb foltokkal tarkázott → pej. L. még:
lótenyésztés
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babos szőrű deres babos szőÝrű deres: Tarkás szűrke színű 〈ló〉. L. még: lótenyésztés
babos vereses ~: Ló színének megjelölésére mondják. L. még: lótenyésztés
babos vereses tarka ~: Ló színének
megjelölésére mondják. L. még: lótenyésztés
bábozik ~ i 1. Játékbabával játszik.
2. Bábruhát varr.
babrás ~ mn Aprólékos, nagy türelmet igénylő 〈munka〉.
bábrendszerű zsinórgép: → zsinórgép
bábrongy ~ fn Szövethulladék,
amelyből a játékbabák számára ruha készíthető.
bábruha: → babaruha
bábsütő: → mézeskalácsos
bábtánc ~ fn Egyfajta polgári társastánc. L. még: tánc
bábtészta bábtíszta fn → Mézeskalácsosoknál a különféle bábok sütéséhez
használt tészta mint alapanyag.
babusgat ~ i Dédelget.
bácsi ~ fn Becézett alakja: bácsika.
Tréfás → megszólítás: Bácsi! Maga nem
mohácsi? L. még: édesbácsi
bácsika: → bácsi
bacsó: → számadó juhász
badár ~ mn Alakváltozata: badáros.
1. Csinos, kecses; nyalka, hetyke. 2.
Kackiás.
badáros: → badár
badárzik ~ i 1. Jó kedve van, tréfálkozik. 2. Közösül. L. még: nemi élet
bádé ~ mn (rég) 1. Ostobaságokat
beszélő 〈személy〉. 2. Hülye, → bolond.
bádog ~ fn 1. Vékony vaslemez,
pléh. Leginkább a konyhai használatra
szánt ivó-, ill. tárolóedény, kanál (bádogkanál) készül(t) belőle. Speciális fajtáját − különösen a 19. század végén és
20. század legelején − épületek tetejének
fedésére is használták (bádoglemez, bádogtető). 2. Ebből készült ivóedény,

bába
bögre. Jelzőként: egy ~ víz: annyi 〈víz〉,
amennyi egy ilyen edénybe belefér. 3.
Vízmerítő, víztartó v. egyéb dolgok tárolására is használatos edény. Idevehető a
6−8 l űrtartalmú, fülén szopókával ellátott csecsesbádog, a hasonló pléhbádog,
ill. a nagyméretű széles szájú ételesbádog. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
bádogfoldozó cigány bádogfóṷdozóṷ cigány: Bádogedények javításával
foglalkozó → cigány.
bádogkanál ~ fn A fakanalakat a 19.
század folyamán a vaslemezből préselt,
alakított erősebb kanalak szorították ki.
Az ilyen kanalat a pásztor, a napszámos,
a kisgazda nagyon szerette, mert könynyen lehetett vele főzni, enni, és könnyű
volt tisztán tartani. Több változata volt:
kisfejű, hosszú nyelű főzőkanál és nagyobb, öblösebb fejű, rövidebb nyelű
evőkanál, ill. teljesen lapos fejű, erős
nyelű → kásakavaró kanál. A bádogkanalat kovács készítette, gyakran díszítette. Tulajdonosa a kanalát megjegyezte,
nyelének szélét csipkézte, v. nyele lapját
pontozta. A vaskanalakat tisztára kellett
súrolni. A tanyán a kondás ezt hamar
elintézte, hamut tett a kanál fejére, egy
kevés vizet öntött rá, meztelen sarkát
beletette, és nyelénél fogva jobbra-balra
forgatta, amíg fényes nem lett, majd egy
szűrdarabbal tovább súrolta. A tanyai
rend szerint a kanálnak olyan fényesnek
kellett lennie, mint a tükör, hogy akár
megborotválkozhassanak benne. A bádogkanalat a napszámosok kívül a jobb
csizmaszárba dugva magukkal hordták.
Később legtöbben → szeredásban v.
zacskóban tartották, ill. derékszíjon v. a
gatya korcába dugva. Ilyenkor a szára
befelé, a feje fölfelé és kifelé állt.
bádoglemez ~ fn Vékony vaslemez.
bádogos ~ I. mn Fénytelen, üveges
〈szem〉. Aki haldoklott, annak vóṷt ~ a
szeme. II. fn Bádogból és sárgarézlemezből különféle eszközöket készítő
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kisiparos. Leginkább épületekre vékony
fémlemezből fedéseket, ereszcsatornákat, szellőzőket stb. készítettek. Az ipar
és háztartás számára bádogszerelvényeket, bádogberendezéseket készítettek
kézimunkával: hajlítással, korcolással
stb.
bádogruha ~ fn Tejesedény száját
lezáró konyharuha. Ezzel biztosította a
gazdasszony, hogy az edényből ne lötyögjön ki a tej.
bádogtető bádogtetőÝ fn Vékony
vaslemezből készített (ház)tető, pléhtető.
A cívis gazdák a tanyai épületeiket, leginkább a lakóházat fedték bádoggal.
bagadozik: → baggadozik
bagaria ~ fn Fiatal szarvasmarha jól
kikészített bőre; bolgárbőr, orosz cserzett bőr. Főként cipőt (→ bagariacipő)
és csizmát (bagariacsizma) készítettek
belőle. L. még: tímármesterség
bagariacipő bagariacipőÝ fn → Bagariából készített cipő.
bagariacsizma bagariacsizsma fn →
Bagariából készített csizma.
bagázsia ~ fn 1. Poggyász, csomag.
2. Útravaló élelem.
bagdán ~, bogdány fn 1. A → cívis
konyha egyik húsétele, töltött marha-, ill.
borjúhús. A → gazdabálok egyik kedvelt étele volt. 2. Az e célra legalkalmasabb friss marha-, ill. borjúhús.
bagdány: → bagdán
bágé ~ mn (rég) Szájtáti, nem teljesen épeszű, → bolond.
baggadoz/ik ~, bagadozik i 1. Akadozva beszél. 2. Hibásan, nehézkesen,
akadozva olvas. L. még: kibaggadoz/ik
baglyoskodik bagjoskodik i A házi
munkát éjszaka végzi. Sok asszonynak
vóṷt szokása, hogy íccaka bagjoskodott,
íccaka dóṷgozott.
bagó bagóṷ fn A pipadohány nedves,
büdös maradéka a pipában; pipamocsok.
Ezt a kellemetlen mellékterméket időnként a → pipaszurkáló segítségével eltá-
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volították a pipából, pipaszárból. A megrögzött pipások, különösen idős cselédemberek ezt is hasznosították, betettík
jobbrúl vagy balrúl az arcokba, rágcsálták, és arrúl köpködtek. Frazémákban az
’igen csekély érték(ű)’ jelentésben használják: Nem ír egy pofa bagóṷt: semmit
sem ér. Nem adnék írte egy pofa bagóṷt:
számomra teljesen értéktelen. Bagóṷír
adta el: olcsón adta el. Adná az még
bagóṷír is: adná még olcsóbban is. L.
még: bagózás
bagóhit bagóṷhit fn Másik neve:
bankahit. Vadházasság. Szólás: Bagóṷhiten/Bankahiten ílnek: vadházasságban
élnek. Más változatokban: Bankahitre
álltak egybe/össze. Bankahitre esküdtek.
A ~ összetett szó, előtagja a bagoly madárnévvel azonos, utótagjában a hit régi
’eskü’ jelentése szerepel. Az összetételekben a bagolynak becsmérlő értelme
szokott lenni (pl. bagolyhús ’pipamocsok’). Ez a használat bizonyára azzal
van kapcsolatban, hogy a régi népi felfogás szerint a bagoly − talán mert éjjeli
állat − megvetés tárgya. A ~ az eredetibb
és ma már a népnyelvben is ritkább bagolyhitből keletkezett. A bagoly szónak
Debrecenben nincs bagó alakváltozata.
L. még: házasság
bagólé bagóṷlé fn Az elszívott pipadohány nedve.
bagóleső bagóṷlesőÝ fn (gúny) →
Száj. Figyelmeztetés: Ne járjon a bagóṷlesőÝd!: (gúny) ne beszélj, hallgass!
Vál- tozata: Fogd be a bagóṷlesőÝd!
bagoly bagoj fn Kerek szemű, horgas
csőrű éjjeli ragadozó madár. Hangadásának igéje: huhog, huhogat. Debrecenben
külön névvel illetett fajtája a fehér színű
→ hóbagoly és a → huhubagoly ’uhubagoly’. A cívisektől is ismert népi hiedelem szerint, ha ~ v. → kuvik kiabál a
háznál, halált jelent. − Kisgyerek tréfás
rendreutasítása, megijesztése: Vigyázz,
mert elvisz a rézfaszú bagoj! Fiúgyere-
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kek egymást bosszantó mondókája: Bagoj, a seggibe szagojj! Szóláshasonlat:
Íjjel jár, mint a bagoj: sokat éjszakázó
ember. Változata: Ojan, mint az íjjeli
bagoj. Szólás: Isten bagja: ügyetlen,
mamlasz. Közmondás: Bagoj mongya
verébnek, hogy te nagy fejű/szemű:
olyan ember dorgál vkit, aki hibásabb,
mint akit dorgál. Neve hasonlósági névátvitelben is előfordul: → bagolypillangó, bagolyszemű, bagolytüdő.
bagolypillangó bagojpillangóṷ fn
Nagyméretű, szürkés színű éjjeli pillangó, nagy pettyekkel a szárnyán.
bagolyszemre bagojszemre hsz
Szemmérték szerint.
bagolyszemű bagojszemű mn Kidülledt szemű 〈ember〉.
bagolytüdő bagojtüdőÝ fn Aszalt
gyümölcsből (főleg almából és körtéből)
főzött eledel, → levesféle. Különösen
szilveszter estéjén, ill. nagypénteken főzik és fogyasztják. L. még: cívis konyha
bagózás bagóṷzás fn A dohányzás
egyik módja, a megperzselt, félig összeégett pipadohánynak, ill. a pipában, pipaszárban maradó büdös maradéknak, a
→ bagónak a rágása. A bagót hátsó fogukra nyomkodják, rágják, és nagyokat
sercintenek ’köpködnek’ róla. A ~ olyanok körében terjedt el nagyobb mértékben, ahol tilos volt a nyílt láng használata, ott ez volt a dohányzás megszokott
formája. A magyar parasztok nagyobb
számban sosem bagóztak. A cívis társadalomban is leginkább néhány szegényebb sorú idősebb ember, öreg pásztor,
öreg kanász élt vele.
bagózik bagóṷzik i → Bagót rágcsál.
bagzás ~ fn Kutya, macska, nyúl v.
más kisebb négylábú párzása.
bagzik ~ i 1. Kutya, macska, nyúl v.
más kisebb négylábú állat párzik. 2. Étel
romlani, megdermedni kezd. L. még:
megbagzik
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bágy ~ fn A hortobágyi pásztornép
nem tulajdonnévként, hanem köznévként
használta/használja. Jelentése: vízmeder,
hajlás, ahol azonnal összefut a víz; vízágy. Kevés vízrajzi objektumra vonatkoztatták. L. még: kadarcs
*Bágy: → Hortobágy
bágyadás ~ fn Rosszullét. ElőÝvette
a ~.
bágyadt ~ mn Beteges.
Bágy-lapos: → Hortobágy folyó
*Bágyszeg: → Hortobágy
baj ~ fn 1. Vesződséges rossz helyzet, állapot. 2. Gondot okozó eset. Megtörtínt a ~: lány teherbe esett. 3. Betegség, pl. nyavalyatörés ’epilepszia’. Rájött a ~a: epilepsziás rohama van. Öszszetett betegségnévben: → rosszbaj
’nyavalyatörés’ agyvelőbaj, gatyabaj
’vérbaj’, és itt említhető a betegségként
felfogott menstruáció havibaj elnevezése, ill. a vizeletbajos is. 4. Vesződséges
munka. Egy ~jal: egyúttal, egy füst alatt.
− Frazémákban is gyakori, pl. szitkozódás: A ~ jöjjík rád! Tréfás szidalom: Ha
te nem vóṷnál, ~ se vóṷna! Tréfás gúnyolódás: Ja, be nagy kár, ha meghal,
ha megmarad, az a ~!: egyik „változat”
sem jó. Fenyegetés: Ebbűl még hét ~
lessz! − vagyis nagy ~ lesz belőle. Majd
ellátom én a ~át!: jól megverem. A nem
épeszűnél Baj van az emeleten. Semmi
~a, csak a nyaka víres – mondják gúnyosan arra, aki/ami nagyon rossz állapotban van. Elláttya a ~át: jól elveri.
Kutya ~a: semmi ~a. Ez is ~nak lett:
gyerek, ha vmi kárt csinált, pl. leütött
egy értékes porcellánt. Közmondásban
is, pl. gyerekről, ill. fiatalról mondják:
Míg kicsi, kis ~, ha nagy, nagy ~. A ~
nem jár egyedül: a kellemetlenséget
újabbak követik. Vagy másként: A ~
nem áll meg háromig. Ott nincs ~, ahun
nem laknak: ahol emberek élnek, ott
gond is van. Bajba ismered meg a jóṷ
barátot: az igaz barát kitart mellet-
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ted. Több a ~, mint a vaj: több a rossz,
mint a jó ezen a világon. Több a jaj, mint
a ~: akkor mondják, ha panaszkodik vki,
noha nincs is igazán rossz helyzetben.
Nagy ~ az agy~: aki nem épeszű, annak
hiába beszél az ember. Kicsi hiba, nem
nagy ~: nem kell minden csekélységet
észrevenni.
bajdora ~ mn → Bolondos.
bajkó bajkóṷ fn → Paszománykészítéshez használt jó minőségű arany.
bájli: → bejgli
bajlódik bajlóṷdik i Vesződik, küszködik.
Bajmok kútja: → gulyakút, kút
bajmol ~ i Képzett alakban: bajmolóṷdik. 1. Bajlódik, vesződik vmivel,
vkivel. 2. Piszmog, pepecsel vmivel.
bajmolódik: → bajmol
bajnét ~ fn Régi katonai szúrófegyver, bajonett. Házilag → bontókést készítettek belőle.
bajnóca bajnóṷca fn Filipendula ulmaria. Legyezőfű. Nyirkos réteken, vizes élőhelyeken élő → gyógynövény. Leveleiből főzött teája jó vizelethajtó, vértisztító és lázcsillapító hatású. Influenza
ellen, hólyaghurutra, vesegyulladásra,
reuma ellen is jó.
Bajnók-fenék: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
Bajnok-halom: → hortobágyi őshalmok
Bajnók-halom: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
Bajnók-hegy: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
Bajnók-kút: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
Bajnók-laponyag: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
Bajnók-lapos: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
Bajnok utca: → utcák−utcanevek
bajol ~ i Bajlódik, vesződik vmivel,
vkivel.
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bajos ~ mn Vmely munka, tevékenység nehézségekkel járó, nehéz.
bajoskodik ~ i Bajlódik, vesződik.
bajusz ~, bajussz fn 1. – A/ A férfiak
alsó ajka fölött meghagyott szőrzet. A
19. században a helybeli katonaság Debrecenben is (újra) általánossá tette a divatját. Kedvelt volt a faggyúfélékkel
kezelt pörge, hegyes ~, amelynek végét
orsóval v. zsinórral gyűrűre, kunkorgóra
is pederték (magyar bajusz). A 20. század elején Kovács János ~viseletéről
kapta a Kunkoribajuszú ragadványnevet.
Az egyenes, nyírott ~ állta legtovább a
divat változásait, a 20. század első feléig
a cívis társadalomban is megmaradt. A
legényeknek kis pödrött ~uk, kackiás
~uk volt, idős(ebb) férfiak inkább lehajló
harcsabajuszt viseltek. Az igényes cívis
férfi, különösen fiatalember nagy gondot
fordított a ~ára. Tisztálkodás után borotvával, ollóval, kis bajuszfésűjével gondosan megfésülte, megigazgatta, lefekvéskor kis gumis szalaggal, bajuszkötővel lekötötte, társaságba készülve a tükör
előtt bajuszpedrővel ’bajuszpedrő kenőcs’ kipödörte (peder). − A szülők
serdülő fiukon nagy örömmel vették
észre, hogy kezd megbajuszosodni, ill.
már megbajuszosodott a gyerek (megbajuszosodik). A meglett férfit nevezték
bajuszos embernek is. A felnőtt férfiaknál a bőrbajusz, azaz a puci ’csupasz,
szőrzet nélküli’ száj nagy szégyen volt,
az ilyen ajkú férfit káptalanszájúnak,
még inkább bőrbajuszúnak, csúfolták. A
múlt század elején ragadványnév is volt:
Bőrbajuszú Budai Ferenc, Puci Balog. A
cívisek nem sokba nézték a ritka, néhány
szálból álló ~t sem, hatszálbajusznak,
viselőjét hatszálbajuszúnak titulálták.
Gúny tárgya volt a nem egyenletes színű
~ is, ragadványnévben: Tarkabajuszú
Burai Imre. A ~ egyik jellegzetes formá-
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jának a pásztorkodás szókincsében is
nyoma van: a juh egyik szarvállásának
hátrabajuszhegyes a neve. – B/ A ~ frazémákban is előfordul. Szólás: Összeakasztotta véle a ~át: összetűzött vele. Hogy vág a ~?: hogy vagy? Más változatban: Hogy vág a ~ egíssíg dóṷgába? Legény mondja ~át megpödörve:
Félre ~, csóṷkot kapsz! 2. Másik neve:
haj. Kukoricacső hegyén a csuhé alól
kibújó selymes szálak. 3. Szőlőkacs. 4.
Görögdinnye kacsa. 5. A gabonafélék
kalászán levő hegyes, érdes szálkák. 6.
Tímármesterségben az aláhúzáskor ejtett
gyűrődés. L. még: a fogalmak szócikkeit
is!
bajuszfésű bajuszfűsű fn Kisebb →
fésű, amellyel a → bajuszt fésülték.
bajuszkötő bajuszkötőÝ fn A → bajusz lekötésére, leszorítására való gumiszalag.
bajuszos ember ~: Meglett → férfiember.
bajuszpedrő bajuszpedrőÝ fn A →
bajusz hegyessé pedréséhez használt kenőcs.
bajussz: → bajusz
bak ~ fn 1. → bakkecske. 2. Kisebb
kérődzők hímje, pl. őzbak; a nyúl (baknyúl), a macska hímje. 3. Fűrész~. Népi
neve: kecske~. 4. Faállvány, amelyre kidolgozáskor v. ravatalozáskor a koporsót
helyezik. 5. Kötél, istráng végén a hurok
szemje. Bakot köt: kötél, istráng végén
hurkot köt. 6. Bakugrásnál az átugrott
személy testtartása. 7. Paszományosoknál a szövőszéknek az a része, ahol mellét a ~nak támasztva a szövőmester ül, és
megfonja a többféle figurás zsinórt.
Rendeltetésére utaló nevei: nyeregfonóbak, fonóbak. − A szó/fogalom fontosságát közvetve az is bizonyítja, hogy sok
összetételben, szószerkezetben szerepel:
bakarasz, bakgida, bakhát, bakköszörű,
bakkötés, bakszekér, bakugrás, keretbak;

bába
bakos fűrész, bakos kötél. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
baka ~ fn Más elnevezései: bakkancsos, bakkancsos katona; régi hivatalos
jellegű megnevezése: közbaka. Gyalogos
katona. A ~ a régi népi, katonai folklór
egyik gyakori szereplője volt. A huszár
lenézte a katonai hierarchiában legalul
levő ~´t, erre utal a 20. század elejéről
fennmaradt katonanóta részlete is: Mert
a ~ csiszeg-csoszog a városba, mint egy
gyümőÝcsárulóṷ kofa. A huszárnak meg
csörög a sarkantyúja. Egy pajzán versben is szerepel: Ídes, kedves Sári jányom! Jóṷl vigyázz magadra./Lakatot
títess a szőÝrös pinádra!/Ídes, kedves,
jóṷ anyám! Nincsen ojan zár./Kit a ~
kemíny fasza le nem toszigál. A gyalogos
katonát „dicsérő” vers részlete ugyancsak a 20. század elejéről: A bakkancsos
akkor csinos, mikor a bakkancsa rongyos, a lába kiníz a bakkancsábul, mint
a róṷzsa a bimbóṷjábul. L. még: bakasári, bakavegyes
bakacsin ~ fn Ravatal bevonására
használt (fekete) szövet. Szóláshasonlatban: Fekete, mint a ~: koromfekete. L.
még: temetkezés
bakafántos ~ mn Akadékoskodó, önfejű, makacs.
bakafántoskodik ~ i Akadékoskodik, makacskodik, önfejűen viselkedik.
Főleg szófogadatlan gyermekre mondják.
bakakorzó: → cselédkorzó
bakancs bakkancs, ~ fn Bokán felül
érő nehéz, fűzős lábbeli. L. még: cipészmesterség
bakancsos bakkancsos, ~ fn → Baka.
Szóláshasonlatban: Káromkodik, mint a
zőÝd ~: cifrán káromkodik. A zöld ~
valószínű jelentése: ’gyalogos katona,
baka’. A közös hadseregben (és később
is) nekik volt zöldesszürke posztóruházatuk.
bakancsos katona: → baka
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bakar: → bakator
bakarasz ~ fn Régi → hosszmérték:
1. A hüvelyk- és a mutatóujj szétfeszítésével mért távolság. 2. A hüvelykujj és a
negyedik ujj közötti távolság. 3. Kb. hét
ujjnyi távolság. − Ma leginkább egy
szólásból ismerjük. Kistermetű emberre
mondják gúnyosan: Annyi, mint egy ~.
bakasári ~ fn Katonákkal sétálgató
v. szerelmeskedő nő. L. még: kurva
bakator ~ fn Alakváltozata: bakar.
Apró szemű, fekete, ill. kékespiros, magyar → szőlő. Bizonytalan hozamú szőlőfajta, erre utal a rímes, ritmusos szólás
is: Bakar, akkor terem, ha akar. L. még:
szőlőtermesztés−szőlőművelés
bakavegyes ~ I. mn Vegyes, különféle. Csak ojan ~ ez a paszuj, van benne
tarka, libamáj vegyesen. II. fn 1. Marhahúsból, disznóhúsból és krumpliból
készített étel. 2. Együtt tálalt pogácsa,
perec és sajtosrúd. L. még: cívis konyha
bakfitty ~, bakfütty fn 1. Fiúk által
játszott gyermekjáték, amelynek fő eleme a bakugrás, azaz az egymás hátán
való átugrás, ill. az egymás hátára való
felugrás. 2. Lekicsinylésként: a beszélő
által nem ismert fiúgyermek. Fürge fatytyúnak, köjöknek mondták, ha nem ismertík, hogy ~. − A szó eredetileg talán a
bakkecske ugrándozására vonatkozhatott, v. a bukfenc népetimológiás változata. Az utótag esetleg azonos azzal a fitty
szavunkkal, amely ma csak a fittyet hány
és a nagy fittyre ’nagy hűhóval’ szókapcsolatokban él. L. még: gyermekjátékok
bakfütty: → bakfitty
bakhát ~ fn 1. Szőlő művelésekor a
tőke sorai között, a sorok irányával párhuzamos, kapálással létrehozott földhát,
földgerinc. Bakhátra húz: a szőlőművelés egyik műveleteként: szőlőt ~asan
kapál. 2. Szántóföldön a barázdák egymásra fordításából keletkezett domború
kiemelkedés, amelyet a → szántás során
kialakított keskeny földsáv két szélső

bába
barázdája határol. Bakhátra szánt: a fenti módon szánt. L. még: szőlőtermesztés
−szőlőművelés
bakhátas művelés bakhátas művelís:
Olyan szőlőművelés, amelynek eredményeként a tőkesorok között kapálással
létrehozott földkiemelkedések, → bakhátak keletkeznek. L. még: szőlőtermesztés −szőlőművelés
bakhátra szántás: → bogárhátra
szántás
bakhec ~ mn Gyenge elméjű, félkegyelmű, → bolond.
bakk ~ isz Ijesztésre használt szócska. Csukláskor a háta mögé kerülve bakk
szócskával megijesztik, és dobbantanak
is hozzá. Ettől el szokott állni a csuklás.
bakkancs: → bakancs
bakkecske ~ fn A → kecske hímje.
Szóláshasonlatban: Ugrál, mint a ~:
mondják arra, aki esetlenül v. pajkosan
ugrabugrál.
bakköszörű ~ fn Állványon álló →
köszörű.
bakkötés bakkötís fn Szarvasmarha,
ló megkötésére való kötésfajta.
bakma: → batka
baknyúl ~ fn Hím → nyúl.
bakó bakóṷ fn 1. Élelmiszer v. kisebb eszközök, tárgyak tartására és szállítására használt (vászon)tarisznya. 2. →
könyvesbakó. L. még: abrakosbakó, tarisznya
Bakó Bakóṷ tn − Szóláshasonlat: Betekint, mint Bakóṷ Gyulába: a) tovább
marad vhol, mint illenék. b) rövid ideig
marad vhol, vmely helységet felületesen
néz meg. Betér/Beállít, mint Bakóṷ Gyulába: a) eltéved. b) váratlanul, hívatlanul
megjelenik.
bakos: → bakos ostor
bakos fűrész bakos fűrísz: Nagyobb
méretű, → bakra szerelt hosszú fűrész.
Ezzel vágták a favágók a fát → kugliba.
Ha nem használták, a fűrészt a bak kampójára akasztották fel.
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bakos kötél ~: Kévekötésre használt,
búzaszálakból csavart → kötél. L. még:
aratás
bakos ostor ~: Röviden: bakos.
Hosszú gyeplőre fogott 4 ló hajtására
való, → suhogóval ellátott → ostor.
bakszekér ~ fn Emberi erővel vont
kétkerekű → talyiga, kordé.
bakta: → batka
bakter ~ fn 1. Éjjeliőr. 2. Vasúti pályaőr. 3. Sorompóőr.
bakterház ~ fn 1. Vasúti őrház. 2. A
sorompóőr háza.
baktertojás ~ fn Emberi ürülék. Főként kisgyereknek szóló tréfás, olykor
gúnyos elismerés: Eltanáltad, most mán
tiéd a ~!
bakugrás ~ fn 1. Csekély, rövid idő
alatt megtehető távolság. 2. Mozdulatutánzó játék. Az egyik fiú kezét a térdén
megtámasztva v. a földre téve a többiek
a hátát megérintve terpesztett lábbal
keresztülugranak rajta. L. még: gyermekjátékok
bakvér ~, bakvír fn Mondják gonoszvírnek is. Népi gyógyszernév: Sanguis
draconis. Ijedés ellen használt édeskés
ital. L. még: népi gyógyászat
bal ~ mn/fn − Szólás: Eggyik fülem
~, a másik meg nem hall: nem veszem
tudomásul. Bal lábbal kelt fel: rossz a
kedve. Bal felőÝl kapta a gyereket: házasságon kívül lett gyereke. Közmondás:
Nem tuggya a jobb kéz, mit cselekszik a
~: nincs összhang a tetteik között. A
hiedelem szerint, ha a ~ fülünk cseng, jó
hírt fogunk hallani v. dicsérnek, ha a
jobb, akkor rosszat v. gyaláznak.
bál1 ~ fn Általában nagyobb táncmulatság. Eljöttét különösen az első bálozó
lányok várták nagy izgalommal. A tehetős cívis parasztok évenkénti táncos
szórakozása volt a gazdabál v. nagygazdabál, amelyet méretéről nagybálnak is
mondtak. (A legtöbb ~i rendezvény ún.
bilétes bál, azaz belépődíjas ~ volt.) A

bába
Bikában és a város más ismert szórakozóhelyein (pl. a Koronában, Royalban)
farsangkor szinte minden nap volt ~,
ezekre már nem személyesen hívogattak,
hanem cirádás meghívókat nyomtattak
rajtuk a rendezők névsorával. A farsangi
időszak (bálszezon) ~ja volt a maskarabál/maskarásbál és a farsang utolsó ~i
rendezvénye, a farsangfarka. Farsangkor
rendezték a különböző társadalmi rétegek táncos összejöveteleit is, így pl. a
híres jogászbált, a gazdászbált, tanítóbált, a kereskedő fiatalok ~ját, a kefegyáriak álarcos, jelmezes ~ját, a nagy
polgári dalkörök ~ját, a munkás dalegylet ~ját, az izraelita hitközség zsidóbálját
és a szintén híres cigánybált. A céhes
iparosok híres ~ja volt a mesterbál és a
tímárbál, vmint a hentesbál és a csizmadiabál is. De volt ~ja a nőegyleteknek, a
Függetlenségi Pártnak, sőt a temetkezési
egyleteknek is. Nyáridőben főleg uradalmakban rendezték az aratás befejezéseként a vidám hangulatú aratóbált. A
szüreti bál a szőlőszüret hangos összejövetele volt. A batyusbálba az élelmet
főként a lányok, lányos anyák vitték. A
tanyai élet egyhangúságát oldották az ott
élő fiatalok különböző táncos alkalmai,
így a lányos háznál rendezett cécóbál,
spontán táncalkalom volt a gyepibál, a
dugott bál, a dübögőnek nevezett házi~,
az ünnepnapokon rendezett cuháré/cuherda; a citerabálon citerazenére táncoltak; a szegények vasárnapi táncos rendezvénye volt a csutribál, a városi cselédlányok és helyőrségi katonák szombat
esti táncos összejövetele volt a Rózsabokor vendéglőben a sáribál. Így nevezték
a háztartási alkalmazottaknak a Nyugati
utca 48. szám alatti táncteremben hetente tartott ~ját is. A környező falvakban
szokás volt a férjes asszonyoknak is ~t
rendezni, ez volt az asszonybál. A tánciskolába járó ifjaknak rendezték a záróbált. − A nagyobb ~i rendezvényeket
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szigorú keretek között bonyolították le.
A ~ rendezésével a bálfelügyelő, ill. a
bálgazdák voltak megbízva. Ez utóbbiak
a batyusbálon díszes báli kötőt viseltek.
Ha cigánybanda húzta a talpalávalót, a
zenészeket a cigányfogadók szerződtették, a gazdabálon a zenekarral a cigányvajda foglalkozott. − Szólás: Hogy áll a
~?: mi a helyzet? Felelet: Este beáll/kezdik, reggelig áll: nem úgy áll a dolog,
hanem másképpen. Áll a ~ odaát: veszekednek a szomszédban. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
bál2 ~ fn Bála. Egy ~ dohány, ha öszsze vóṷt egy bizonyos mennyisíg kötve.
Bálba köt: dohányt ~ába összeköt.
Bálám: → szamár
Balásházy János Mezőgazdasági
Szakközépiskola: → Pallag
báláz ~ i Idősektől hallható gyakoribb ejtése: báloz. A gabona szalmáját v.
a dohányt bálába köti, préseli, → bebálázza.
bálázás ~ fn Idősektől hallható gyakoribb ejtése: bálozás. Dohány bálába
kötése.
bálfa ~ fn A dohánybálák összeszorításához való négyszögletes rudak közül
egy.
bálfelügyelő bálfelügyelőÝ fn (rég)
A → bál rendezésével és a rend fenntartásával megbízott személy.
bálgazda ~ fn (rég) A → bált rendező legény, ill. a bált rendező legények
közül egy.
báli kötő báli kötőÝ: A legényeknek
a batyusbálon viselt díszes selyemköténye.
Bali Mihály Bali Miháj tn A népi
emlékezet szerint: Bali Miháj hóhér
vóṷt. Mindig oda ment, ahon akasztani
kelletett. A 20. század elején már nem
élt. Rosszkívánság: Bali Miháj kösse
meg a nyakkendőÝdet!: akasszanak fel!
L. még: hóhér

bába
Bálint-nap ~ fn − Szólás: Bálint-napot éreznek a macskák/verebek: természetüktől hajtva ~ (február 14.) környékén a macskák hangos nyávogással, a
verebek zajos csiripeléssel keresik a
párjukat, ill. párosodnak. L. még: február
bálintpiros: → törökbálint
bálintpiros alma: → törökbálint
bálital ~ fn Bálokon v. hasonló rendezvényeken fogyasztott különleges italok.
balkáni galamb ~: Köznyelvi neve:
balkáni gerle. Fehéres állú és torkú,
félgyűrűs nyakú gerle. Az 1940-es évektől a legtöbb tanyában volt. Városi lakásban kalitkában tartották.
balkáni gerle: → balkáni galamb
balkezes ~ mn Más nevei: balkörmös, balkörmű, körmös. Tolvaj, lopós. A
körmös vagy balkörmös, balkörmű, aki
meglátott valamit, oszt nem szerette
vóṷn otthagyni.
balkézre ~ hsz Bal kéz felől, balról,
balkézről. Balkézre házasodott: férfi házasságkötés nélkül él együtt egy nővel.
L. még: házasság
balkörmös: → balkezes
balkörmű ~ mn 1. Ló körmeire vonatkozó minősítő kifejezés. 2. → balkezes.
ballábú ~ mn Ügyetlen, ballábas.
ballagál ~ i Ráérősen megy, ballag.
ballagó ballagóṷ in. Lassan lépkedő
〈személy〉. Közmondás: Annyi a szaladóṷé, mint a ballagóṷé: egy a fizetség,
akár sietünk, akár nem. Oda ír a szaladóṷ, ahova a ballagóṷ: nem érdemes
mindig sietni, kapkodás nélkül is célhoz
érünk. L. még: mennybeballagó, vízenballagó
ballangó: → ördögszekér
ballon balon fn 40–50 literes gömbölyű tartály.
*Balmaz: → Hortobágy
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Balmazújvárosi út: → téglaégető,
Téglavető utca
balni ~ fn 1. Bála, köteg, szövethenger. 2. Lábbeli talpkitömése.
balnléder ~ fn Lábbeliben a ráma és
a talpbélés közötti üreget kitöltő bőrdarab, talpkitömés.
balog: → balos
Balogh-hodály: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
Balogh-kunyhó: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
baloldalas cakk: → cakk
balon: → ballon
balos ~ mn 1. Balra álló szarvú
〈jószág〉. 2. Nevének változata: balog.
Balkezes. 3. Félszeg, suta.
balos korong ~: Α korongnak az a
fajtája, amellyel a → fazekas a bal
csipője mellett dolgozik úgy, hogy a
korong tengelye a baloldalon helyezkedik el, és a fazekas a bal lábával hajtja.
báloz: → báláz
bálozás: → bálázás
bálozó bálozóṷ mn ElsőÝ bálozóṷ:
az a lány, aki először megy bálba. Őrá
mondták, hogy kidugták mán a kímínyen.
balszarvú ~ mn A → szarvasmarha
egyik szarvállása.
bálszezon ~ fn A bálozás időszaka,
báli szezon. L. még: bál1
balta ~ fn Másik megnevezése: kisfejsze. Rövid fanyélbe illesztett, kiszélesedő végén éles, fa v. más kemény dolog
aprítására stb. való kézi vasszerszám. A
cívis gazdaságban előforduló fajtái fő
rendeltetésük szerint: kisbalta, amellyel
gyújtóst vágnak és aprítanak; hasogatós
balta: a fa felhasogatására szolgáló fejsze népi neve; a tucskó ’tuskó’ kivágásához, a tucskózáshoz használják a nagybaltát; félkézbe való éles szerszám a
félkézbalta, amellyel disznóöléskor a
disznót fejbe vágták, elkábították, majd
lemosás, megtisztítás után mint húsos-

bába
baltát a leölt disznó szétszedéséhez,
csontozáshoz, az orja kettévágásához
használták; speciális szerszám a kondások bozótirtásra is alkalmas eszköze, a
fokosbalta. − Frazémákban is szerepel:
Úszik, mint a nyeletlen ~ /fejsze − mondják arra az emberre, aki élhetetlen, nem
tud boldogulni az életben. Veszett ~nak
/fejszének nyele fordul: kevéske megtérül a kárból. L. még: bárányjegy; a fogalmak szócikkeit is!
baltás ~ mn Juh, szarvasmarha megjelölésére használt → balta alakú → füljegy.
baltástánc ~ fn Baltával járt → pásztortánc.
bálvány ~ fn 1. → kapufélfa/kapubálvány. − Szóláshasonlatban: Ojan,
mint egy ~: mondják a nagytermetű
emberről 2. Borsajtó, mustsajtó. 3. Testes ember. 4. Régi ’szobor’ jelentésben
szerepel a → kőbálvány szóban. L. még:
emberi test
Bálvány: → ló
bálványfa ~ fn 1. Díszesen faragott
→ kapufélfa. 2. A → szőlőprés része.
balzsamfű: → kakukkfű
bambi ~ fn Az 1950-es, 60-as évek
kedvelt szénsavas üdítő itala.
bán ~ i Becses dolog vmi miatt elvész v. károsodik. Az ű píze bánnya.
Szóláshasonlat: Úgy bánnya, mint amék
kutya kilencet fialt: nagyon bánja. Közmondás: Nem ~ombúl lessz a ~om: óvatosságra intés: mielőtt könnyelműen
cselekednénk, gondoljunk a következményekre is.
bánat ~ fn − Szólás: FőÝdbe tette a
~: belehalt a ~ba. Szívire veszi a ~ot: a)
nagy ~ba esik. b) nem tudja magát túltenni a fájdalmán. Bánattya van a bornak: romlott, zavaros a bor. Közmondás:
KísőÝ ~ ebgondolat: a megtörténtek
miatt nem érdemes búslakodni.
bánatbeteg ~ fn Búskomor.
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bánátirizling ~ fn Fehér színű, tömött fürtű, bőtermő szőlőfajta. A század
elején a debreceni → szőlőskertekben is
volt. L. még: szőlő
bánatos ~ mn Gyászos 〈hangulat〉.
bánatpénz: → bánompénz
Bánat utca: → Pallag
bancsalodik: → bandzsalog
banda ~ fn 1. → aratóbanda. 2.
Össszetétellel: cigánybanda. Cigányzenekar. 3. Szórakoztató (falusi) zenészek,
pl. → rezesbanda. Itt említhető a hivatásos → katonabanda is. 4. Együvé tartozó személyek. 5. Népi gyógyszernév:
ördögbanda ’erdei páfrány’.
bandagazda ~ fn 1. Az aratóbanda
vezetője. 2. Részért v. időbérben dolgozó bérmunkások közös feladat elvégzésére vállalkozó kisebb-nagyobb csoportjának (banda, csapat) állandó vezetője.
Általában tekintélyes, tapasztalt, idősebb
férfi, aki társai nevében tárgyal, szerződik, a munkát felvállalja, a munkások és
munkaadók között a kapcsolatot tartja.
Vannak, akik előmunkásként dolgoznak,
így az aratóknál az aratógazda, az erdőmunkásoknál a karámgazda. Mások a
munkába állás után munkavezetővé válnak, irányítják a többiek munkáját, így a
cséplőbandát a cséplőgazda, a béreseket
a béresgazda, a gulyásokat a gulyásgazda (számadógazda), a tanya cselédeit a
tanyagazda, a pusztai gazdaságot a felügyelőgazda. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
Bandi: → ló
bandita ~ fn 1. Betyár. 2. Betörő.
bandukol ~ i Mendegél, lassan ballag.
bandzsa: → bandzsal
bandzsal ~ mn Alakváltozatai: bandzsa, bandzsali. → Kancsal. L. még:
szem
bandzsalgó bandzsalgóṷ in Elbámészkodó 〈személy〉.
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bandzsali ~ mn 1. → bandzsal. 2.
Bámészkodó, bárgyú, ügyetlen.
bandzsalít: → bandzsít
bandzsalodik: → bandzsalog
bandzsalog ~ i 1. Alakváltozata:
bandzsalodik (bancsalodik). Elbámul, elbámészkodik. 2. Bámészkodva andalog.
bandzsít ~ i Alakváltozata: bandzsalít. Kancsalít. L. még: kancsal
bangóvíz bangóṷvíz fn Olyan víz,
amelyet a növény az alá tett tálkából már
nem képes felszívni. Ilyenkor mondják,
hogy megzabál a növény, megsárgul a
levele, kipusztul.
bánik ~ i 1. Foglalatoskodik vki
vmivel. 2. Állatot rendszeresen ellát,
gondoz. A cívis gazda jótanácsa: Szípen
bánny a jóṷszággal, meghálája. 3. Mesterséget folytat. Az se igen ~ mán avval.
4. Szűkön ~ valamivel: takarékoskodik
vmivel. Közmondás: Ha valamivel szűkön bánnak, az bűvön elíg: a takarékosság megóv a nélkülözéstől.
Bánk ~ tn − A/ A várostól délkeletre, a közigazgatási határon belül fekvő
tanyai település, az → Erdőspusztákhoz
tartozik. Hajdan lakott hely, falu volt.
Neve 1325-ben tűnik fel Bank alakban, a
Bánkegyház név elnéptelenedett templomos falura mutat. Az alapjául szolgáló
személynév a magyar bán méltóságnév
származéka. Bánk egyes részeit debreceni polgárok már 1671-ben zálogba vették, a 18. század elejére csaknem az
egész Debrecennek a birtoka v. bérleménye lett. A középkori falu 1570 után
(egyes források szerint a 17. század végén) pusztulhatott el, templomának helye 1703-ban még megvolt. Középkori
templomának alapfalait később feltárták.
A 18. század második felének felmérései
szerint ~ területe 6600 hold, ebből erdő
4100 hold, 1935-ben akác- és tölgyerdeje a szántókkal, legelőkkel együtt 3600
hold. A település régi vízfolyásai a Sikéres és a Szárcsás voltak. – B/ A mai ~
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Debrecen kedvelt kiránduló- és pihenőhelye. Bemutatóháza és arborétuma
nemcsak a táj növény- és állatvilágával,
hanem a történelmi múlttal, a tanyai élet
emlékeivel is megismerteti a látogatót. −
Területén a rendszerváltozás előtt a Szabadság és az Egyetértés, majd a Bocskai
Tsz gazdálkodott. Földje ma magántulajdonban van. Rendszeres autóbuszjárat
köti össze a városközponttal és a környező településekkel. – C/ Belterületi
nevei: Fácán utca, Fogoly utca, Fürj
utca, Kati-folyó, Melinda utca, Szárcsa
utca, Tiborc utca. (Az utcanevek a névbokrosítás szép példái.) Külterületi nevei: Alsó-Szárcsás, Bánki-folyás, Bírólapos, Felső-Szárcsás, Kerek-Szárcsás,
Malomgát-folyás, Nagy-Szárcsás, Rakottyás, Templomrom, Vasút tisztája (és
sok tanyanév). L. még: utcák–utcanevek
banka: → búbosbanka
bankahit: → bagolyhit
bankaszar ~ fn A → búbosbanka
ürüléke.
*Bánkegyház: → Bánk
Bánki-folyás: → Bánk
bankli ~ fn A cipészek léccel szegélyezett alacsony munkaasztala.
bankó bankóṷ fn Papírpénz, bankjegy. Szólás: Nem adnám egy templom
bankóṷír: (tréf) sokért nem adnám. Dal
részlete: Száz forintos bankóṷ nincsen a
zsebembe. Azt mondta a róṷzsám: Hova
lett belőÝle? Ne haraguggy, róṷzsám!
Eszem azt a csóṷkos szádat. A banda ingyen se muzsikálhat. L. még: jancsibankó
bankóforint bankóṷforint fn Papírforint.
bankrott pankróṷt fn Vagyoni csőd.
bankrottol pankróṷtol i Anyagilag
csődbe jut.
*Bánk utca: → utcák−utcanevek
bánkúti búza ~: Világhírű magyar
őszi (és (tavaszi) búzafajta/búzafajták.
Baross László (1865−1938) nemesítette

bába
ki József főherceg birtokán az Arad megyei Bánkúton. 3 változata volt: a bánkúti 1201, 1014, 1205. Közülük leghíresebb a bánkúti 1201, amely 1933-ban a
kanadai búza-világkiállításon a világ
legjobb búzája címet is elnyerte. A ~´k
szeme acélos, egységesen nagy, magas
fajsúlyú, nem lisztes, fagyálló. Szára
magas, ha májusban jó eső érte, mint a
tenger, úgy hullámzott. Több mint negyed évszázadon keresztül hazánk búzavetés-területének nagy részén ~´t termesztettek. Ma már csak az idős cívisek
emlékeznek rá.
bánkúti lófogú tengeri bánkúti lúfogú tengeri: Szapora, de nehezen morzsolható, későn érő → tengeri.
bánomkelti ~ fn A → bor, pálinka
tréfás neve.
bánompénz bánompíz fn Másik neve: bánatpíz. Az a letétbe helyezendő
összeg, amelyet az ügyfél elveszít, ha az
ügylettől visszalép, előleg. A → cívis
jogszokások szerint, ha az üzletből nem
lett semmi, de a pénz megaludt egy éjszaka, akkor a ~ nem járt vissza. L. még:
eljegyzés
*Bánság utca: → utcák−utcanevek
bant ~ fn A pásztorkalap szalag alatti
része. L. még: kalap
banya1 ~ fn Csúf, gonosz vénaszszony.
banya2 ~ fn Fazekaskemence.
bánya ~ fn 1. Meleg vízű szabadban
lévő gyógyfürdő. Erre vonatkoznak a
szóláshasonlatok is: Ojan meleg van itt,
mint a ~´ba: nagyon befűtöttek. Meleg,
mint a ~: nagyon meleg. 2. Füllesztésre
összerakott dohánycsomó.
bányászik ~ i Alakváltozata: bányászkodik. Az orrában turkál.
bányászkodik: → bányászik
baptista ~ I. mn Tagjait felnőttkorukban keresztelő protestáns jellegű
〈vallás, egyház〉. II. fn Ilyen vallású
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személy. − A ~´knak városunkban 1892
óta van gyülekezetük.
barack ~ fn 1. Két fő fajtája a kajszibarack és az őszibarack/szőrösbarack. a)
A kajszi~ v. sárga~ népnyelvi elnevezései: kajszín~, kajszin. Narancssárga héjú
és húsú, édes csonthéjas magvaváló
gyümölcs és az ezt termő fa. A cívisek
kertjeiben is megtalálható, itt ismert
fajtái a → koraibarack és az enyhén
hosszúkás, hamvas héjú, sárgászöldes
színű → ananászbarack. Ez utóbbi zamatos íze, nagy cukortartalma miatt
nemcsak fogyasztásra, hanem lekvár főzésére is igen alkalmas. Az 1930-as évek
kedvelt ~fajtája, termőterülete a jó talajadottságokkal rendelkező → Epreskert
és Boldogfalvikert, másutt a fája nem élt
meg. b) Az őszi~ finoman bolyhos héjú,
mélyen barázdált magvú, zamatos húsú
csonthéjas gyümölcs és az ezt termő fa.
Az őszibarackot közvetlenül a honfoglalás után ismerhettük meg, de nagyarányú
telepítése csak az 1890-es években kezdődött a → filoxéra által kipusztított
budai szőlővidéken. Az őszi~ csemetét
egy kb. 1 x 1 m gödörbe ültetik el,
amelynek az aljára trágyát tesznek, arra
földet bőségesen. Lehet sudaras, azaz
már van oldalága, ill. vesszős, ennek
nincs oldalága. Mindkettőt 3−4 emeletre
alakítják ki. Napigényes növény, ezért
ha kétéves, elirtják, vagyis kivágják a
közepét, azaz kehely alakúra formálják,
hogy a nap sugarai be tudjanak jutni a
terméshez. A fa 3−4 éves korában már
jól terem, de ha túltermelik, akkor hamar
kipusztul. Miként a szőlőnél itt is váltócsapos metszést célszerű alkalmazni: az
ágakon 5 szemre v. többre meghagyják a
termővesszőt, a biztosítót pedig 2 szemre. A következő évben a letermelt ágakat
tőből levágják, a jól megnőtt jövőre való
ágakat 14 levélre visszavágják, visszapinszírozzák; ez munkaigényes, ezért
kevesen csinálják. Ha visszapinszíroz-
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zák, akkor az utolsó 5−6 rügy rakodik
be. Az őszi~ két csoportja a kisebb méretű, zöldes színű és kevésbé jó ízű →
magvaváló barack és a nem magvaváló,
de nagyon ízletes → duráncaibarack.
Magvaválófajta a külső héján szőrös →
szőrösbarack és a kopaszbarack, amelynek nincs a héján szőr. Az 1930-as
években az őszibarackfajták érési ideje
még a szőlőszüret idejére esett, napjainkban ez előrekerült a nyári meggyérés
időszakára. 2. Gyerek fejebubjának a kéz
bütykeivel történő tréfás megkoppintása.
L. még: gyümölcstermesztés, hangabarack, zöldbimbós
barackfa: → fa
Barackfás-kút: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
Barackos-kút: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
barackpálinka: → pálinka
barackszilva ~ fn Régi → szilvafajta. Már csak hallottak róla.
bárány ~ fn Összetétellel: birkabárány, becézett neve: bari. (Hangjának
utánzása: mee.) Egyéves v. annál fiatalabb juh. Hímje a kosbárány, nőivarú
párja a jerke/jerkebárány. 2−3 hónapos
koráig mindkét nemben: szopos bárány.
A két v. több testvérbárány a kettősbárány, ill. az ikres/ikres bárány/ikerbárány. A gazdától a juhásznak adott bárány neve prémiumbárány, az egyetlen
foggal élőé bárányfogas kis~. Mesei szereplő az aranyszőrű bárány, emberre
vonatkozó megjelölés a feketebárány. L.
még: juhtartás; a fogalmak szócikkeit is!
báránybőr sipka báránybűr sipka:
A juh gyapjas bőréből készített fejfedő.
A múlt évszázad elején a hortobágyi
pásztorok még házilag (is) készítettek
maguknak ~´t. Egyszeres bőrből, bélés
nélkül, általában fehér bőrből, nagyobb
méretben, hogy a fület is betakarja. Tetejét kerekre formázták. Később a szűcsipar hatására fekete báránybőrből is ké-
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szült. L. még: hortobágyi pásztorviselet,
süveg
bárányfalka ~ fn Bárányokból álló
→ nyáj.
bárányfejűfű: → kutyatej
bárányfelhős bárányfelhőÝs mn Változata: bárányfelleges. Tréfás csipkelődés: BárányfelhőÝs/Bárányfelleges az
ég, nem szarik a farkas a főÝdre. Hát
mire? A te fejedre!
bárányfelleg ~ fn Bárányfelhő.
bárányfelleges: → bárányfelhős
bárányfogas ~ mn Egy foggal bíró
〈kisbárány〉.
bárányfürt ~ fn 1. A gyapjú természetes fürtje. 2. Kiválogatott gyapjúfürt,
amelyet a fürtös guba posztójába szőttek.
bárányfürtös guba: → bárányguba
bárányguba ~ fn Szószerkezettel:
bárányszőÝrű guba, bárányfürtös guba.
3−4 hónapos bárány gyapjából készített
apró fürtű, díszes guba, a legerősebb
minőségű felsőkabátféle. Úgy készült,
hogy alapszövedékébe a bárány göndör
fürtjeit befogták, miután beakasztották a
szövőszéken a szálak közé. A vállrészbe
sűrűbben rakták a fürtöket, mert a gubának ott kellett a legmelegebbnek lennie,
és ott használódott el leghamarabb. A
gubaszékről levéve festették és derekazták. Az összederekazott és megfestett
gubavásznat összefércelték oly módon,
hogy a fürtös oldalát kívülre hagyták,
majd kallani vitték. Kallás után nem
fésülték, hanem néhányszor vízre csapták, akkor minden fürt kibomlott.
báránygyapjú: → gyapjú
báránygyomor ~ fn Kisbárány
gyomra, ebből készítették régebben a →
tejoltót. Úgy készült, hogy kimosták és
kiszárították a kisbárány gyomrát, telerakták sóval, majd abból egy kis darabot
beletettek a juhtejbe, így oltották be a
tejet. A végeredmény a juhsajt, a →
gomolya lett. Ez is → juhásztitok volt.
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bárányjegy ~ fn Kb. 3−4 cm méretű,
keményfából faragott páros jel, amely az
anyajuh, ill. bárányának felismerését,
összetartozását és számbavételét könnyíti meg. Elléskor a nagyobbik darabját az
anyajuhnak, a kisebbiket a báránynak a
nyakába kötik. A ~ek beletartoznak a
pásztorművészet körébe, hiszen hasonló
képekkel díszítették a pásztorok ostoruk
és botjuk nyelét is. Lükő Gábor gyűjtése
szerint a múlt század 30-as éveiben a
hortobágyi ~ek a következő tárgyakat
formázták (ábécérendben): ásó, balta,
bárd, bicska, céhes névjegyzék, cipő, cövek, csákány, csap, csizma, csoroszlya,
deszka, ekevas, evező, furkó, gomb, hegedű, húsvágóbárd, kacor, kalapács,
kanál, kapa, kásakavaró, kereszt, kőműveslapát, kulacs, makk, mángorló, olló,
pecsenyeforgató-villa, pergő, pisztoly,
sarkantyú, szapoly, tányér, tökgyalu, vakaró, véső. L. még: hortobágyi pásztorművészet, tulajdonjegy
bárányketrec ~ fn Ketrec a fejőakolban, ebben tartják a juhászok a kisbárányokat. L. még: juhtartás
bárányozás ~ fn Juhok ellési és
szoptatási ideje. L. még: juhtartás
báránypilis ~ fn A múlt század első
felében még a → cívis konyha egyik
inyenc étele volt. Nyersanyagát, a →
pilist a → bárány fejével árulták a debreceni piacon. A következő részekből
áll: a bárány szive, tüdeje, a nyakában
levő mirigy, a → cseplesz hája. A szivet,
tüdőt, mirigyet megfőzték, összevágták,
a májat nyersen vágták bele, a főtt tojást
összevágták, mint a töltött húsnak szokás, szalonnát kockáztak bele, egy nyers
tojást ütöttek rá, petrezselyemzöldjét,
hagymát, kevés borsot tettek bele. Becsavarták, bevarrták a csepleszbe, tepsiben zsírban megsütötték, feldarabolva
fogyasztották.
bárányszőrű guba: → bárányguba
bárányüröm: → fehérüröm
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barát ~ fn Az a személy, különösen
férfi (gyermek, ifjú), akit kölcsönös bizalom, ragaszkodás és szeretet köt hozzánk (jó barát). Elválaszthatatlan tőle a
barátság fogalma, amely két v. több
ember kölcsönös rokonszenven alapuló
kapcsolatát jelenti. A gyerekek ~i köre
főként a lakóhely és az iskola, ill. a tágabb rokonság köréből verbuválódott.
Serdülőkorban, legénykorban ez kiegészült/kiegészülhetett a szórakozások alkalmával megismert és megkedvelt társsal, később a katonacimborával, családalapítás után pedig az új, nem vérségi
rokonokkal, a → keresztkomával, sógorral. A nagylánykorba érő lányoknál a
gyermekkori ~nők mellé, ill. helyébe a
konfirmációs hitoktatás, közös templomozás alkalmai során, vmint a tánciskolában, leánykörben megismert és megszeretett → barátné, házasságkötés után
pedig az új, nem vérségi rokon (→ komaasszony, sógornő) léphetett. Az így
létrejött ~i csoport(ok) a gyerekkori
közös játékok, ifjúkori szórakozások
(udvarlás, bálozás, téli szánkózás stb.)
mellett a családtól v. közösségtől elvárt
feladatokat (pl. → tengerihántás, tollfosztás) kalákában is végezhették. − A ~,
~ság mint az egyik alapvető emberi kapcsolat több frazémának a tárgya. Ivócimborák mondása koccintáskor: Hóṷttig a baráccság: örökké tart a ~ság(unk).
Szóláshasonlat: Ojan, mint a papok baráccsága, hamar tart: nem tartós, nem
lehet rá építeni. Szólás: Mencs meg,
Uram, a ~omtúl, az ellensígemmel majd
elbánok magam is!: az ügyetlen jóakaró
az ellenségnél is több kárt okozhat. Közmondásban igen gyakori: Ritka
madár az igazi ~/baráccság: nehéz igazi
~ra találni. Bajban ismerszik meg a jóṷ
~: az igaz ~ nem hagy cserben, kitart
melletted. Szüksígbe ismered meg a jó
~ot: a nehéz helyzetben mutatkozik meg,
hogy kire számíthatunk. Embert baráty-
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tyárul, madarat tollárul lehet megismerni: mindenkire jellemző, hogy kivel
~kozik. Jobb egy jóṷ ~, mint száz rossz
atyafi: sok rossz rokonnal fölér egyetlen
igaz ~. A rossz ~ vízre visz, szomjan hoz
vissza: nem igaz ~ az, akinek nincs köszönet a segítségében. Gazdagnak sok a
baráttya: ha jól megy a sorunk, könnyű
~ot találni. Hóṷttnak hóṷtt a baráttya,
ílőÝnek ílőÝ: aki özvegyen maradt, keressen magának új házastársat, ne
eméssze magát az elhunyt miatt. Akinek
Isten/Krisztus a baráttya, könnyen idvezül: a befolyásos támogatók sokat érnek. Akinek pap a baráttya, az nem kárhozik el: akinek befolyásos prátfogója
van, azt nem érheti baj. Kutyának kutya
a baráttya: mindenki a magához hasonlóval ~kozik. Közmondásban szerepel a
borbarát ’ivócimbora’: Borbarát van, de
bajbarát nincs: sokan csak a jóban tartanak velünk, de a rosszban már nem.
Munkatársi kapcsolat kifejezője a fűrészbarát, jelentése: ’a favágó társa a
fűrész mellett’. L. még: barátnéskodik,
koma, sógor
barátfül: → derelye
barátfüle: → derelye
barátné ~ fn Barátnő.
barátnéskodik ~ i Barátnői egymásnak, barátnője van. Barátnéskodnak, sülve-főÝve együtt vannak.
barátréce ~ fn Vadkacsafajta. L.
még: Hortobágy állatvilága
barátság baráccság fn Ivócimborák
mondása koccintáskor: Hóṷttig a baráccság. L. még: barát
barázda ~, borozda fn 1. Ekével a
földbe vágott hosszú mélyedés. Egyik
fajtája a szétszántásnál keletkező →
középbarázda; az erdőtelepítés szakszava a → vetőbarázda. 2. Keskeny út a
szőlőskerten keresztül.
barázdabillegtető barázdabillegtetőÝ fn Barázdabillegető.
barázdára kapál: → kapálás
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barázdáskerék ~ fn Az → eketalyiga barázdában menő, nagyobbik kereke.
barázdol ~ 1. Igekötővel is: felbarázdol, megbarázdol. Felszántandó földön ekével az első barázdát (fel)szántja.
2. Juhász tilosban legeltet.
barázdolás ~ fn Az első ekenyom →
szántása.
Barca Dani ~ tn Kegyetlenkedő embernek mondják: Jóṷ vóṷnál ~nak.
Barca Dániel rettegett csendbiztos volt
Debrecenben a 19. század végén. Idős
adatközlőim annyit tudtak róla, hogy
öreg korában evés közben is elaludt.
bárcás ~ mn 1. Hatósági igazolványnyal ellátott 〈kurva〉. 2. → bárcás kurva.
bárcás kurva ~: Hatósági igazolvánnyal ellátott → kurva.
*Barcsaitelep: → utcák−utcanevek
bárd ~ fn Rövid nyelű, széles pengéjű faragó v. vágó szerszám (→ faragóbárd, húsvágó bárd, kisbárd). L. még:
bárányjegy, fejsze
bárdol ~ i 1. Csontos húst → bárddal
felaprít. 2. Rönköt szekercével v. baltával megmunkál.
bárdolás ~ fn Rönknek szekercével
v. baltával történő megmunkálása.
barettsapka ~ fn Ellenző nélküli lapos sapka. L. még: sipka
barhent: → parget
bárhon ~, bárhun hsz Bárhol.
bari: → juh, juhtartás
barka ~ fn → Tímármesterségben a
bőr színén a készítés folytán előállott kis
lencsealakú domborulat(ok). Barkát kap:
a bőr színén ~ képződik.
bárka ~ fn − Szólás: Ez még látta a
~´t: mondták vmi nagyon régi, ósdi
tárgyra, idős állatra.
barkács ~ fn Más nevei: barkácsember, barkácsos ember. Fúró-faragó,
ügyes kezű, sok mindenhez értő ember;
ezermester.
barkácsember: → barkács
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barkácsos ember: → barkács
barkaomlás ~ fn → Tímároknál a
ritka barkázatú bőr rogyása.
barkáz ~ i → Tímár a bőrt a húsos
részével lefelé az asztalra teríti, egy részét felgöngyölíti, és a → barkázófával
megmunkálja. Igekötővel: → felbarkáz.
barkázás ~ fn → Tímármesterségben
a bőrnek → barkázófával történő megmunkálása.
barkázófa barkázóṷfa fn Másik neve: fodorítóṷfa. A → tímármesterség
szerszámaként: téglalap alakú, 40−50 cm
hosszú, 10−12 cm széles vadkörtefából
készített falap. Az orrától 10−15 cm-re
nyelet, a karhoz való szorításra a hátsó
részéhez szíjövet erősítettek, az alsó
részére gyaluval keresztben ormó alakú
fogakat vágtak.
barkó barkóṷ fn Összetétellel: barkóṷbogár. Ormányosbogár, a → szőlő
egyik kártevője. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
barkóbogár: → barkó
barmol ~ i Igekötővel: megbarmol.
Vmit nem szakszerűen készít el, csak
nagyjából, jól-rosszul csinál meg, összetákol.
barna ~ I. mn 1. Rozslisztet is tartalmazó 〈liszt, kenyér〉. 2. A világossal
szemben sötét színű (pl. sötétszürke,
sötétkék, sötétzöld). Barnább szürke: ló
színének megjelölésére, a szürke egyik
árnyalataként; egyik árnyalata az →
őzbarna. II. fn 1. Barna hajú nő. Népdalból: Szebb a ~, mint a szőÝke. 2. Barnára sül: kenyér jól megsül. − Kifejezésben: Bírja, mert ~: jól bírja, elég erős
hozzá. A ~ talán a barom v. a marha
szépítése.
barnább szürke ~: Lószínnév, a →
szürke egyik árnyalata. L. még: lótenyésztés
barna kenyér barna kenyír: Rozslisztet is tartalmazó → kenyér.

113

babaruha

barnapej ~ mn Lószínnév, a → pej
egyik árnyalata. L. még: lótenyésztés
barnáspej ~ mn Lószínnév, a → pej
egyik árnyalata. L. még: lótenyésztés
barnaszőrű barnaszőÝrű mn Lószínnév. L. lótenyésztés
barnatészta barnatíszta fn Cukros,
mézes, fűszeres → tészta. L. még: blundeltészta
barnatörés barnatörís fn Bornak vas
hatására történő elszíneződése. A bor, ha
vasat ér, akkor ~t kap, zavaros színű
lesz. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
barnul ~ i Pl. sütemény barnává lesz.
Igekötővel: → bebarnul.
barom ~ fn 1. → Szarvasmarha. 2.
Durván viselkedő személy. 3. Ostoba
ember.
baromállás ~ fn Másik neve: gujaállás. A gulya pihenőhelye a legelőn, a
pásztorkunyhótól kissé távolabb. Helyét
gyakran változtatják. Közepén → dörgölődzőfa áll.
Barom-állás: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
Barom-állás-fenék: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
baromfi: → baromfitartás
baromfiól: → tyúkól
(a) baromfi betegségei és gyógyításuk: A házi baromfitartás része a szárnyasokat megtámadó betegségek (némelyikének) házilagos kezelése. A tetves
tyúkot a gazdasszony zsírral kente meg.
Egyesek pedig hamuba kevert matadorral dörzsölték be. A pípes tyúk nyelvét a
háziasszony úgy gyógyította, hogy a
pípet a körmével levette, az állat szájába
köpött, és a levett keményedést lenyelette a baromfival. A baromfi bőrén élősködik a szipoly, népi nevén tyúkpoloska.
Csúnya, apró fekete és szapora rovar, a
baromfi szárnya alatt és a combján telepszik meg, ott addig szívja az állatot,
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míg az el nem pusztul. Kezelésére ecetes
édes piros paprikával kell többször bekenni az érintett testrészeket. A baromfiól tisztán tartása is segít a gyógyításban, ill. a betegségek megelőzéséban. A
baromfi lábán meszesedés okozta rücskösödést házilag úgy orvosolták, hogy
egy kis finom olajjal néhányszor megkenték a helyét, ettől a recés redv lement
róla. A csenevész, satnya, szárnyát leeresztve tartó baromfi saturnus, lipántos,
az ilyen állat ellipántosodik. A beteges,
fosos baromfi liphec/liphenc, hasmenéses. A nem egészséges csirke szárnyasodik, azaz szárnyai elsatnyulnak, megnőnek. Mindhárom egyedi betegség, a háziasszony különösebb figyelmet nem
fordít rá. Van, amelyik baromfi kilábal
belőle, van, amelyik belepusztul. Különösen kiscsirkével fordul elő, hogy (látszólag) minden ok nélkül hirtelen felbukik. Nem volt általános a törések gyógyítása sem, de volt, aki a baromfi törött
lábát fapálcikák közé tette, az egészet
szalaggal körültekerte. Az utóbbi évtizedekben a hivatalos jellegű oltás segít a
szárnyasok egészségének megőrzésében.
L. még: a fogalmak szócikkeit is!
baromfitartás: − A/ A háziszárnyasok (→ tyúk, kacsa, liba, pulyka, páva,
gyöngytyúk, galamb) összefoglaló köznyelvi neve baromfi. A cívis nyelvben is
használt elnevezése még aprójószág,
aprómarha. Az utóbbit leginkább a tanyák baromfiállományára vonatkoztatták. Összességüket mondják majorságnak is. A ~ a háziszárnyasok tenyésztésén alapuló állattartási ágazat. A ~ a
cívis gazdaságokban is sokáig az ősi
hazai fajtákra alapozódott. Sárga, kendermagos (→ cirkás) és fehér színben
tenyésztették a parlagi magyar tyúkot.
Mája és finom húsa miatt külföldön is
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keresett termék volt a magyar parlagi
lúdból kitenyésztett magyar lúd. Nagyobb hozamú baromfifajták kitenyésztése a 19. század utolsó harmadától folyik. A régi fajták csaknem kiszorultak,
és velük a tartásmód hagyományos vonásai is eltűntek. A ~ ágai közül mindig
a tyúktartás volt a legfontosabb, pulykát,
gyöngytyúkot, pávát a cívisek ritkán
tartottak. A baromfi takarmányigénye a
hagyományos tartás mellett csekély volt,
a szárnyasok főként maguk keresték
táplálékukat. Őrizni, pásztorolni csak a
libát (→ libapásztor), pulykát szokták. A
baromfinevelés az asszonyok dolga volt.
Női munka volt a tojások összegyűjtése
és tárolása, a kotlósültetés, a keltetés
felügyelete, az állatok ellátása vízzel és
élelemmel, a baromfi betegségeinek orvoslása, a hizlalásra szánt kakasok ivartalanítása (→ kappanoz), a kacsa- és
lúdtömés (→ kézitömés), a lúd- és kacsatépés (→ tépés), az állatok termékeinek
árusítása is. A tojásért, tollért, élő v. leölt
baromfiért kapott pénzt az asszonyok
saját ruházkodásukra, eladó lányuk kelengyéjének előteremtésére, ill. a háztartás apróbb kiadásainak fedezésére fordították. A nagyobb méretű ~ haszna a
cívis parasztgazdaságban jelentős volt. A
tojás fontos alapanyaga a → cívis konyhának is, mert a cívisek sok gyúrt tésztával élnek. Voltak olyan jelentős parasztgazdaságok is, amelyek nagy tételben vittek piacra tyúktojást. A piacokon
az élőbaromfi- és tojáskereskedelmet a
kofaasszonyok (→ tyúkkofa) tartották a
kezükben. A nagykereskedelem a →
tyúkászok kezében volt. (A tollal tömött
dunna, párna a magas ágyon a tisztaszobában a vagyonosság kifejezője volt.) A
liba-, kacsatoll felvásárlásával a → tollas zsidók, ill. élelmes cigányasszonyok
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foglalkoztak. – B/ A ~ építményei: Sok
helyen a tanyákon v. a tanya körüli kis
erdőben a tyúkok; gyöngytyúkok, pávák
faágon húzódtak meg éjszakára. A Debrecen környéki tanyákon, ill. a → vákáncsosok lakóhelyén el volt terjedve a
→ tyúkverem és a tyúkház. A csirkéket
és eledelüket védelmező → csirkeborító,
a fedett tyúktojató, a keltetéshez használatos → tyúkültető kosárral, a kasok
formai változatossága a népi vesszőfonók ötletgazdagságát mutatja (→ vesszőfonás). Sok változata ismeretes a →
galambdúcoknak. – C/ A ~ cívis nyelvi
terminológiája is igen gazdag, különösen
sok hangutánzó és hangfestő szót tartalmaz. Hangutánzó eredetű: liba, csirke,
kotlós, réce, ruca. Gazdag szókincs alakult ki az egyes ba- romfifélék hívogatására, megnevezésére, hangjának utánzására is (→ állathívogatók). – D/ A ~sal
kapcsolatos hiedelmek és mágikus eljárások főként a szaporaságra, tojáshaszonra, a baromfi egészségére vonatkoznak. Ha kicsi tojást tojik a tyúk, kárt
jelent (→ kártojás). Előírások, tilalmak
szabályozzák az → ültetést. A cívis népi
hiedelem szerint, amikor a réten az első
tavaszi virág, a → gólyahír nyitott, nem
volt szabad bevinni a házba, mert a csirke belefullad a tojásba. A kakas kukorékolása vendéget, a tyúk kukorékolása
szerencsétlenséget jelent. (Az ilyen
tyúknak azonnal kitekerték a nyakát.) A
baromfi viselkedéséből jósolnak az időjárásra, pl. ha a tyúkok a porban fürdenek, eső lesz. Ha a tyúkok sokára ülnek
el, szintén esőt jelez. Ha a tyúkok hamar
beülnek, hideg lessz, ha sokáig kinn maradnak, akkor jóṷ időÝ lessz. – E/ A
baromfi egyes fajtái (főként a tyúk, liba,
kacsa, pulyka és kicsinyeik) gyakran
szerepelnek frazémákban. Gyereknek
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mondott tréfás elutasítás: Tyúkszar az
óṷrodra! Tyúkszar a hegyire! − mondják tréfásan, ha vki az ujját feltartja.
Tréfás rigmus: Elesett a tyúk a jégen,
majd feláll a jövőÝ héten: pórul járt,
felsült. Félig fehír, félig tarka, tyúkszar,
edd meg! Nem mondom meg, mi az:
tréfás találós kérdés, ti. benne van a válasz. Szóláshasonlat: Lesi/Várja, mint é
[éhes] tyúk a taknyot: mohón les, vár
vmit. Úgy ért hozzá, mint tyúk az ábécéhez: egyáltalán nem ért hozzá. Jönmegy, mint a sóṷs seggű tyúk: nincs
nyugta, idegesen jön-megy. Szólás:
Megdöglött az a tyúk, amék a nagy tojásokat tojta − mondják gúnyosan annak,
akinek meghalt a gazdag rokona, pártfogója. Majd máskor, mikor a tyúk gyászol: (tréf) sohanapján. Közmondások:
Amék tyúk sokat kárál, keveset tojik: aki
sokat beszél, keveset dolgozik. Vak tyúk
is tanál níha búzaszemet: néha az ügyetlen v. ostoba embernek is van jó meglátása, használható ötlete. Akié a tyúk, azé
a tojás: azé a férfié a gyerek, akinek a
felesége szülte. A tyúk is kikaparja az
igasságot: az igazság előbb-utóbb kiderül. Jaj, anyám, rám nízett a kokas!: azt
a gyereket csúfolják vele, aki minden
kicsiség miatt sírva fakad, szalad az
anyjához. Tűzvészkor mondják: Felszállott a veres kokas a ház tetejire. Minden
kokas úr a maga szemétdombján: mindenkinek joga van a saját hatáskörében
önállóan intézkedni. Ha a kokas kukoríkol, a tyúk hallgasson!: ha a férj beszél, az asszony hallgasson! Ha a kokas
jól telel, öt-hat tyúknak megfelel − több
nőhöz járó, kikapós férjre mondják. A
cívis gazdasszonyok általában 9 tyúkhoz
hagytak egy kakast, ez is alátámasztja a
frazéma fenti értelmezésének helyességét. Kakastejjel van sütve − mondták, ha
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a kenyér vízzel volt sütve. Kiscsirkének
tulajdonított rigmus egy múlt század
eleji gyermekújságból: Csirke mondja,
csip, csip, csip, aki fürgébb, többet csíp:
aki ügyesebb, több élelmet szedegethet.
Ne tugy- gyon többet a csirke, mint a
tyúk!: ne tanítsa a gyerek a szüleit, az
idősebbeket! Okoskodó kisgyermekről
mondott gúnyos ítélet: Többet tud máma
a csirke, mint (tegnap) a tyúk. Népi megfigyelés: Karácsony után három tyúklípíssel nőÝ a nap: karácsony után lassanként hosszabbodnak a nappalok.
baromvásár ~ fn Szarvasmarha- és
lóvásár. Szólásban: Lesz még Túron ~,
elkél még az öreg zsóṷtár: idős ember
szájából: lesz még szükség énrám is. A
korábbi évszázadokban − főként a 19.
században és a 20. század elején − az
alföldi vásárok közül nagyon híresek
voltak a debreceni és mezőtúri állat- és
kirakodóvásárok. Mivel mindkét városnak református őslakossága volt, a kereskedelmi kapcsolatokat a vallási, felekezeti kapcsolatok is erősítették. Így a
szólás öreg zsóṷtár kifejezése alighanem
a régi református zsoltároskönyvre (zsoltárra) utal, amelyet bizonyára a vásárokon is árusítottak. L. még: Baromvásártér, Túr, vásár
Baromvásártér ~ tn A Böszörményi
út nyugati oldalán, az Újkert mellett
terült el a híres debreceni → baromvásárnak helyet adó térség. Az 1950-es
években beépítették (→ Kertváros) −
Helye a korábbi századokban gyakran
változott. Így 1714-ig a Szent Anna utcai
kapunál, 1791-ig a Kis Csapó utcán (ma:
Rákóczi utca), 1850-ig a Szent Anna
utcai kapun kívü volt, jelenleg a Vágóhíd utcán található. L. még: Debrecen
közlekedése
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bársonyködmön ~ fn Bársonyból
varrt → ködmön.
bársonylajbi ~ fn Nevének köznyelvi változata: bársonymellény. Bársonyból készült → lajbi.
bársonymellény: → bársonylajbi
bársonyujjas ~ fn Bársony kiskabát.
bársonyvirág: → büdöske
bárzsánybikája ~, bázsánybikája fn
Nagy termetű, erős ember. Szóláshasonlatban: Ojan erőÝs, mint a ~: nagy testű,
erős férfira mondják.
bárzsing ~ fn 1. Sertésnél, szarvasmarhánál stb. a nyelőcső és gége együtt.
Nem tudták hasznosítani, a kutyáknak
dobták. 2. (rég) Embernél: nyelőcső. L.
még: nyelőcsőelzáródás, bárzsingrák,
bárzsingszűkülés
bárzsingelzáródás bárzsingelzáróṷdás fn (rég) Nyelőcső-elzáródás. L. még:
népi betegségnevek
bárzsingrák ~ fn (rég) Nyelőcsőrák.
L. még: népi betegségnevek
bárzsingszűkülés bárzsingszűkűlís
fn (rég) Embernél: nyelőcsőszűkülés. L.
még: népi betegségnevek
basa ~ fn 1. → basaparaszt. 2. Gyermekek csúfolójában: Török ~, nagy a
hasa, belefér egy tál galuska!
Basahalma: → Basahalom
basahalom ~ fn Domb. Debrecenben
tulajdonnév is: → Basahalom.
Basahalom ~ tn Alakváltozata: Basahalma. 116 m magas halom Debrecen
városközpontjától délnyugatra, a → Tócó folyócska mentén. A hagyomány
szerint neve arra emlékeztet, hogy 1660ban ezen a halmon táborozva sarcolta
meg a várost Szeidi Ahmed budai basa.
Más hagyomány meg úgy tartja, hogy a
Debrecent behódoltató Rusztán török
hadvezér hordatta össze a környékbeli
jobbágyokkal. Ma a ~ városrész és a
Basa- halom utca őrzi az emlékét. Közszóként is él: → basahalom. − Szólás:
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Basahalmán belül vágták el a kőÝdökit:
dicséretként mondva: tősgyökeres debreceni cívis polgár. Elítélően, lenézően:
Ennek nem/se a Basahalmán belül vágták el a kőÝdökit: nem tősgyökeres debreceni, hanem afféle gyüttment. Gőgös
cívis legényeknek tulajdonított durva
mondás: Mír [miért] mennyünk falura
fosír, amikor a Basahalmán belül is kapunk szart?: miért házasodjunk faluról,
ha itt Debrecenben is kaphatunk értéktelen nőt? L. még: házasság, jöttment
Basa-halom: → hortobágyi őshalmok
basaparaszt ~ fn Röviden: basa.
Ritkábban zsírosparasztnak is mondták.
Cívis gazdag paraszt, nagygazda. A második világháború előtti időkből való
megjelölés. L. még: Debrecen gazdasága és társadalma
baszás ~ fn Nőknek adott tréfás, durva jótanács: Veres kutya harapásátúl,
sánta ember ~átúl óṷvakoggyík a nőÝ!
L. még: nemi élet
baszkurál ~ i Embert, állatot boszszant, ingerel, zaklat.
baszóbarázda: → vakbarázda
baszogat ~ i 1. Férfi nővel gyakran
közösül. 2. Hozzáértés nélkül hozzányúl
vmihez. 3. Vkit molesztál, zaklat. L.
még: nemi élet
basztikuli ~, basztikuri isz Alakváltozata: basztirikuri. Főként kisgyermeknek szóló enyhe, tréfás fenyegetés v.
szitkozódás.
basztikuri, basztirikuri: → basztikuli
baszuta ~ mn → Bolondos.
batiszt batiz, ~ fn Sűrű szövésű pamutszövet.
batisztruha batizruha, ~ fn Batisztból varrt nyári ruha.
batiz: → batiszt
batka ~, bakta, bakma fn Semmi
(ség). A ~ sziléziai és csehországi igen
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értéktelen aprópénz, amely nálunk a 16.
század első felében volt forgalomban.
Szólás: Egy bakmát se kapsz: nem kapsz
semmit. L. még: fabatka, pénznemek
−pénzegységek
bátor ~ I. mn Gyors. Bátor lípísre
fogom magam. Gyorsa(bba)n. Bátra(bba)n menny! II. fn Félelem nélkül
viselkedő ember. − Szólás: Bátorba valóṷ: ~. Nem született Bátorba: gyáva
ember. L. még: cívis népnyelvi frazémák
Bátor: → ló
bátorság ~ fn − Szólás. Inába/Horgasinába szállt a ~: a) megijedt. b) ijedtében megfutamodott. Más változatban:
A lába szárába szállott a ~a.
Batthyány utca: → utcák−utcanevek
bátya ~ fn 1. A beszélőnél idősebb
férfi → megszólítása v. megnevezése. 2.
A beszélőnél idősebb férfi megszólítása
a rokonságban. L. még: édesbátya
bátyámuram ~ fn 1. Nem rokon idősebb férfi megtisztelő → megszólítása.
2. Távoli rokonságban levő idősebb férfi
megszólítása. L. még: uram
batyu: → bugyor
batyusbál ~ fn Kisebb táncmulatság,
ahová az ételt (főleg hidegtálat), italt a
vendégek, főként lányok viszik. Batyusbál volt az 1930-as években a →
polgári körben havi 3 alkalommal rendezett táncos összejövetel is. A ~ba csak
meghívóval lehetett menni. Az éjféli
szünetben a lányok a megterített asztalokhoz hívták táncosaikat. L. még: bál,
tímárbál
batyus zsidó batyus zsidóṷ: Másik
neve: fütyölőÝs zsidóṷ. A 20. század elejének még jellegzetes alakja volt a házaló → zsidó vándorkereskedő. Furulyáját
v. bádogsípot fújva járta a város utcáit,
és batyujából ajánlotta a gazdasszonyoknak portékáit.
batyuzás ~ fn A 2. világháború utáni
inséges idők kereskedelmének jellegére
utaló megjelölés. A Debrecen környéki
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falvakból vászonbatyukban hozták az
élelmet a városlakóknak ruháért, használati tárgyakért cserében.
Bayk András-kert Bajk András-kert
tn Külső kertség a város keleti részén.
Nevét Debrecen egykori főbírájáról kapta.
bazsajikom: → bazsalikom
bazsalikom ~, bazsajikom fn Balzsamos illatú kerti virág. A háziasszonyok fűszerként is használták. L. még:
cívis konyha, virágoskert
bazsalygós bazsajgóṷs mn Mosolygós.
bazsalyog bazsajog i 1. Kissé együgyűen mosolyog. 2. Ravaszul, sunyin
mosolyog. − Szóláshasonlat: Bazsajog,
mint a vadalma: ravaszul, sunyin v. kelletlenül mosolyog.
bazsalygat bazsajgat i Simogat, cirógat.
bázsánybikája: → bárzsánybikája
bazsarózsa bazsaróṷzsa fn Piros
pünkösdi rózsa. Szóláshasonlatban: Úgy
nyílik/nyitik az orcája, mint a bazsaróṷzsa: pirospozsgás, majd kicsattan az
egészségtől.
bead ~ i 1. Beszolgáltat. 2. Kifejezésekben: Beadta a derekát: a) birkózásnál
a szorításnak engedve behajlította a derekát. b) alkunál engedett. Beadta az
ipart: a) visszaadta az iparűzési engedélyt. b) meghalt.
beadás ~ fn Hivatalos nevén: beszolgáltatás. A Rákosi-korszaknak (1949−
1953) elsősorban a gazdag(abb) paraszti
réteget sújtó gazdasági intézkedése.
Meghatározott mennyiségű szemes terménynek (búza, árpa), vmint tojásnak,
baromfi-, sertés- és marhahúsnak élőállat
formában történő adója.
beágyal ~ i 1. Beágyaz, beveti az
ágyat. 2. → beágyaz.
beágyaz ~ i Más képzővel: beágyal.
Gabonakévéket → nyomtatásra v. kézi
cséplésre eltereget.
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beakaszt ~ i 1. Szekérbe befog. Beakasztotta a két lovat a szekérbe. 2. Juhot kampóval megfog. 3. Megtermékenyít. A kost felkötőÝzzük, oszt nem tugygya ~ani. 4. Beakasztya a szűrit: egy
évre elszegődik cselédnek. L. még: juhtartás
beakasztás ~ fn Juhnak kampóval
történő megfogása. L. még: juhtartás
bealjaz beajjaz i A jószág alá új almot, tesz, megalmoz.
beáll ~ i 1. Elszegődik, beszegődik.
Beállt cselédnek. 2. Beállt az időÝ: a)
folyamatosan hideg van. b) esőzés után
jó idő van. 3. Beállt a jég: nagyobb vizet, folyót folyamatosan jég borít.
beállít ~ i 1. Váratlanul, hívatlanul
megjelenik. Szóláshasonlat: Beállít, mint
Bakóṷ Gyulába: váratlanul, hívatlanul
megjelenik. 2. → Kapának a nyéllel
alkotott hajlásszögét beméri. Felszíni
kapáláshoz a kapa hajlásszögét kicsire,
mélyen kapáláshoz nagyra állítják be. 3.
Beállíttya a kolomp hangját: az elhangolódott kolompot megjavítja.
beállítás ~ fn A → kapának a nyéllel
alkotott hajlásszöge.
beavat ~ i 1. Textilneműt forró vízbe
avatásképpen beáztat 2. Fát bekátrányoz.
beáztat ~ i 1. Faedényt vízzel megtölt, hogy megdagadjon, és a vizet megtartsa. 2. → Kovászt vízben felold.
bebádogosodik ~ i Haldokló szeme
homályos, fénytelen lesz.
bebakhátol ~ i Kapával földhányást
húz a szőlőtőre. Ilyenkor csak a szőlőtő
legcsúcsa marad kint. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
bebáloz ~ i 1. Bálába présel. 2. Dohányleveleket bálába, kötegbe összeköt.
bebarnul ~ i Barna színt kap. Ha a
bor fínyt, levegőÝt kap, ~.
bebebe ~ msz → Tyúk beterelése: ~,
ülőÝre, ülőÝre! L. még: állatterelők
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bebélel ~ i → Asztag közepét berakja. Az asztagnál előbb körül felrakták a
kévéket, majd ~ték.
beberenál ~ i Vetés előtt szántóföld
boronálását elvégzi. Vetés előtt ~tak,
utána következett a gépi → vetés, az már
letette a magot 5−6 cm mélyen a →
magágyba.
beberetvál ~ i 1. Állat, ember titokban felfal, megesz vmit. 2. Sokat eszik
vmiből.
bébillér ~ fn Nagyobb házi munkában (mosás, takarítás) alkalmilag
szivességből v. fizetségért segédkező nő.
L. még: női foglalkozások
bebont ~ i Vágóállat bontását elvégzi.
beborít ~ i 1. Vmivel beföd, betakar,
bevon vmit. 2. Belefordít, beleönt vmibe.
beborozik ~ i Bortól megrészegedik.
L. még: részegség
beborul ~ i 1. Belefordul. 2. Káposzta stb. fejes lesz.
bebőrödzik bebűröddzik i 1. → bebőrösödik. 2. Víz vékonyan befagy.
bebőrösödik bebűrösödik 1. Alakváltozata: bebűröddzik. Étel, folyadék
felszínén vékony réteg keletkezik. 2. Seb
beheged. L. még: bepillézik
bebúg ~ i 1. Koca megtermékenyül,
megfogan. 2. Kan megtermékenyít. A
kan ~ta a kocát.
bebúgat ~ i Kannal kocát megtermékenyíttet.
bebugyál ~ i Alakváltozata: bebunyolál. Bebugyolál, betakargat.
bebújik ~ i Szűk helyre bújik, elrejtőzködik. Szólás: Annyira fíl, hogy a fúrújukba is bebúna: nagyon fél.
bebújtat ~, bebútat i Lovat felszerszámoz. L. még: lófogat
bebukik ~ i Juh a → nyájban fáradtan halad. L. még: juhnyáj
bebunyolál: → bebugyál
bebútat: → bebújtat
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béceboca: → bicebóca
becurikkoltat ~, becurukkoltat i 1.
Állatot befaroltat, behátráltat. 2. Egylovas szekérbe lovat úgy fog be, hogy a
két rúd közé behátráltatja. L. még: lófogat
Bécs ~ tn − Szólás: Könnyebb vóṷna
a rák hátán ~be menni, mint…: reménytelennek, sikertelennek vélt próbálkozásra mondják. A kislányt így figyelmeztetik, ha úgy ül, hogy mélyen belátni a
szoknyája alá: Kinn kis pircs/pics, belátok ~be! Életlen késre, baltára mondják a
következőket: Bécsbe bot a párja/báttya.
Ennek is ~be van a köszörüsse. Bécsbe
köszörűs a báttya. Kereskedő mondása:
Annyi ez még ~be is: mindenütt ennyi az
ára. Közmondás: Az ökör ~be is ökör
marad: a buta ember mindenütt buta. A
frazémákban Bécs neve nem pusztán
’egy igen távoli hely” jelentésben, hanem a sok évszázados közös történelmünk okán is szerepel. Ugyanakkor a
szólások egy részében a név arra is utal,
hogy a császárvárosban jobb volt az áru
(a kés, a balta) minősége.
becsap ~ i Befröcsköl. Becsapta sárral.
becsapódik becsapóṷdik i Jószág rövid időre tilosba téved.
becsapol ~ i → Gubásmesterségben:
a szövőszék egyes részeit pontosan
egymásba illeszti.
becsászkál ~ i Vmit keresve területet
bejár.
becserepedzik becserepeddzik i Föld
felülete szárazság idején felrepedezik.
becserepez ~ i A pipakészítésnek az
a művelete, amikor égetés előtt a pipafazék tetejét betapasztják. L. még: debreceni pipa
bécsi fehér bécsi fehír: Fehér színű
falfesték.
bécsi kapu ~: A budai várban volt, a
Budáról Bécs felé vezető országút kiinduló szakaszán. Ma a Bécsikapu utca
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őrzi az emlékét. Szólásokban fordul elő:
Majd megaggya a ~: a) sohasem kapja
meg. b) sosem adja meg. Majd a ~nál
tanálkozunk, oszt ott kifizeti: nem kell
kifizetni, tekintse ajándéknak!
Bécsikapu utca: → bécsi kapu
bécsi korom ~: Fekete színű festékfajta.
bécsi timsó bécsi timsóṷ: A cink
kénsavval alkotott sója, cinkszulfát. Oldatát pl. bőrök tartósítására, kelmefestésben használják. A gyógyászatban fertőtlenítő- és összehúzószer, ill. szemöblítő.
becsiccsant ~ i Enyhén berúg, becsiccsent.
becsihéz ~ i A → csihe ’csille’ nevű
mértékegységgel mért terméket (szénát,
szalmát, aprított fát stb.) beszállít vhova.
bécsimátrafű bécsinádrafű fn Folia
menthae piperitae. Borsosmentalevél.
Teája görcsoldó, epehajtó, epetermelést
segítő, étvágygerjesztő, szélhajtó, idegnyugtató hatású. L. még: gyógynövény,
népi gyógyászat
bécsinádrafű: → bécsimátrafű
becsinál ~ i 1. Beüvegez. 2. Gyerek
bekakál. 3. Káposztát, savanyúságnak
valót tartósítva eltesz, savanyít.
becsinálódik becsinálóṷdik i Pl. káposztát hordóba elrak.
becsipásodik ~ i → Málénak megkevert kukoricaliszt nyúlóssá válik.
becsirkéz becsírkéz ~ i Szőlővesszőt
ültetés után kis földkupaccal befed. L.
még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
becsirkézés becsírkézís fn A szőlővessző ültetés utáni befedése.
becskereki pipa ~: Széles, öblös pipa, amelynek dereka a nyakával farban
jön össze. L. még: debreceni pipa
becsodálkozik becsudálkozik i Berúg, becsíp.
becsődít becsőÝdít i Embereket tömegesen begyűjt. A lakadalomba becsőÝdítettek egy csomóṷ embert.
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becsődül becsőÝdül i Tömegesen betódul.
becsömöszöl ~ i Begyömöszöl, betömköd. Becsömöszölt a zsákba valami
ruhafélét.
becstelen fele ~: Másik neve: becstelen fertája. Vkinek a feneke, alfele. L.
még: emberi test
becstelen fertálya: → becstelen fele
becsudálkozik: → becsodálkozik
becsül ~ i − Közmondásban: Aki a
másét nem ~i, a magáét nem írdemli: aki
nem értékeli mások javait, nem várhatja
el, hogy az övét megbecsüljék. Aki a
krajcárt nem ~i, a forintot nem írdemli:
kicsiből lesz a nagy. L. még: rábecsül
becsület ~ fn 1. Erkölcsi magatartás.
Szólás: Elszarta a ~it: (durva) eljátszotta
a becsületét. 2. Érték. Mikor mán nem
vóṷt hasas, a parasztnál nem is vóṷt ~e
az ijen jóṷszágnak. 3. Szűzesség. Népdal
részletében is: Ídesanyám ne fílcsen kend
éngemet. Nem vesztem el én a ~emet.
becsületes ~ mn Nővel kapcsolatban:
tisztességes, erkölcsös. Tréfás mondás a
kopaszok bosszantására: A ~ ember megőÝszül, a huncut megkopaszodik.
bedagad ~ i Keretben levő fatárgy
nedvességtől kitágul.
bedagaszt ~ i Tésztát megdagaszt. L.
még: kenyérsütés
bederakaz ~ i Egymáshoz varrja a
két fél gubadarabot, amelyekből a guba
összeáll.
bedolgoz bedóṷgoz i 1. Pontosan beilleszt vmit vhova. A küllőÝt bedóṷgoztuk az agyba. 2. → Hentes vmit vmivé
feldolgoz, vmit készít belőle. 3. A lábbeli felső részének peremét a kaptafa aljára
rászorítja. L. még: cipészmesterség
bedolgozás bedóṷgozás fn → Hentesek nyelvében: feldolgozás.
bedörrent ~ i Berúg, becsíp. L. még:
részegség
bedug ~ i Bedugja a száját: enni ad
neki.
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tet.

bedugdos ~ i Kertet palántával beül-

bedurrant ~ i Alaposan befűt.
bedűt ~ i Bedönt. A kerítíst, ha javítani akarták, ~öttík.
bee ~ isz A → bárány bégetését
utánzó indulatszó.
beékel ~ i → Rézműves a kampó, fokos nyelét kis ék segítségével rögzíti.
beenged ~ i A láncfonalat felhúzza a
→ szövőszékre.
beépít beípít i 1. Szerkezetet beszerel
vhová. 2. Kosárfonó egymáshoz illesztve rögzíti a munkadarab részeit. L. még:
vesszőfonás
beereszt ~ i 1. Padlót, parkettát oldott viasszal beken. 2. → Mézeskalácsos
a munkaasztalt forró olajjal átitatja. 3. →
Szűcsmester a szőrmésbőrt vágásokkal
úgy alakítja, hogy amennyivel szélesebb,
ugyanannyival rövidebb lesz.
beeresztendő rész beeresztendőÝ
rísz: → Szűcsmesterségben: a nyelveresztés eljárásával kijavítandó rész.
beeresztés beeresztís fn A szőrmésbőr olyan megformálása, melynek eredményeként az összevarrás után amenynyivel szélesebb, annyival rövidebb lesz.
beérik beírik i Szőlővessző megfásodik, szaporításra alkalmas lesz. L. még:
szőlőtermesztés−szőlőművelés
beesődzik beesőÝddzik i Beáll, beköszönt az esős idő.
befajtol befájtol i Ruhát vasalás előtt,
bőrt feldolgozás közben vízzel bespriccel, behint, megnedvesít.
befedeztet ~ i Ménnel kancát megtermékenyíttet, meghágat. Megvan a kiscsikóṷ, kilenc nap múlva a kancát mán
~ik. L. még: fedeztet.
befedeztetés befedeztetís fn Kanca
(sikeres) megtermékenyíttetése, meghágatása a ménnel. L. még: fedeztetés
befejezett minta befejezett minta: →
Szűrhímzésben megtervezett és kihímzett
minta.
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befejező fonás befejezőÝ fonás: Kosárfonásban a rácsos eldolgozásnál
használt lezáró fonás. L. még: vesszőfonás
befejező szegés befejezőÝ szegís:
Kosárfonásban a lehajtogatásnak az a
fajtája, amikor a karók végét jól meghúzzák, hogy azok az oldal gyűrűjére v.
fonására feküdjenek. L. még: vesszőfonás
befele ~ hsz Befelé.
befenekel ~ i 1. A → szűr ujját elvarrja, bevarrja. 2. Hordónak feneket
csinál.
befésül ~ i Becsap, rászed vkit.
befészkel befíszkel i Befíszkeli magát: vhova tartósan betelepszik.
befirhangol ~ i Befüggönyöz.
befog ~ i 1. Ünneplő ruhát rendszeresen használni kezd. 2. Igásállatot felszerszámozva kocsi elé fog. 3. Fiatal igásállatot igavonásra használni kezd. 4. Méhrajt kaptárba ráz v. seper. 5. Vmilyen
célból vhová behajt. A tyukokat, ha meg
akarták ölni, behajtották az óṷlba, ~ták.
6. Vadon élő állatot, pl. nyulat hálóval
elfog. 7. Disznót, ludat stb. hizlalni kezd.
8. Állatot tenyészt. 9. Munkára igénybe
vesz, kötelez. A mester ~ta az inasát. 10.
(rég) Elfog, börtönbe zár vkit. Rígen a
zsandárok ~ták a bűnözőÝt. 11. → Tímár kiszínelt, kitisztított bőrt → cserzés
alá vesz. 12. Befog az időÝ: hideg v.
esős idő, tél beköszönt, megkezdődik. L.
még: időjárás
befogás ~ fn → Tímármesterségben a
→ cserzés megkezdése.
befognivaló befognivalóṷ in Csikó,
tinó már alkalmas az igavonásra. A kétéves csikóṷ mán befognivalóṷ.
befold befóṷd i Ruhát folttal befed.
befoldoz befóṷdoz i Lyukas bádogedényt folttal befed.
befolyat: → megfolyat
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befon ~ i Kosárfonásban: vesszőszálakat vmilyen formába hajtogatva összefog, összefon. L. még: vesszőfonás
beformál: → beformáz
beformáz ~ i Alakváltozata: beformál. → Rézműves a készítendő tárgy negatívját elkészíti a homokba.
beforrósít beforróṷsít i Sütőteret nagyon meleggé hevít.
befosik ~ i Fosát beleereszti a nadrágba. Rendszertelenül és helytelenül
táplálkozó kisgyerekkel gyakran előfordult, hogy ha nagyon hígan ment a hasa,
befosott a nadrágba.
beföldel befőÝdel i Terményt védelmül földdel betakar.
befőszt: → befőtt
befőtt befőÝszt fn → Befőzéssel tartósított gyümölcs.
befőttesüveg befőÝsztesüveg fn →
Befőtt eltevésére használt széles szájú
üveg.
befőz befőÝz i 1. Gyümölcsöt, főzelékfélét stb. főzéssel, gőzöléssel tartósít.
2. Levestésztát megfőz.
befőzés befőÝzís fn 1. Az a cselekvés, eljárás, hogy vmit befőznek. 2. Levestészta megfőzése.
befrüstököl befröstököl i Reggelire
sokat és jóízűen eszik.
befuccsol ~ i 1. Tönkremegy vmi. 2.
A → huszonegyezés nevű kártyajátékban: veszít. L. még: kártyázás
befúj befú, ~ i 1. Belep. Havas az út,
befútta a szél. 2. → Tehén ellés után
kisborjút leheletével melegít. Az akolban
levő szürke magyar tehenek ellés után
körülállják a világrajött kisborjút, és
leheletükkel ~ják, felmelegítik. Más
teheneknél ez nem szokás. L. még: szarvasmarha
befúl ~ i Csirke nem kel ki, belefullad a tojásba. L. még: kotlóalja tojás
befullad ~ i Az elvetett mag a kevés
nedvesség miatt a rászáradó trágyás
homoktól befülled, nem kel ki.
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befúr ~ i Fúrva jut be vhova. A
farágóṷk ~nak a fácska tövéhez.
befülez ~ i Kosarat, cserépedényt füllel ellát. L. még: vesszőfonás
befűlik ~ i 1. Kemence átmelegszik.
2. Vizes v. kellően meg nem száradt takarmány, szemes termény bemelegszik,
átmelegszik, → befülled.
befülled ~ i 1. Takarmány bemelegszik, átmelegszik. 2. A faanyag gomba
hatására elszíneződik.
befüstöl ~ i Füsttel elbódít, elkábít.
befűszerez ~ i Fűszerrel ízesít.
befütyöl: → befütyül
befütyül befütyöl i Vonat fütyülve
jelzi, hogy hamarosan megérkezik az
állomásra.
befűz ~ i 1. Vmit befűzött zsinórral
megköt. 2. → Kosárfonó vesszőket egymásba fűz v. vminek a nyílásába áthúz.
3. Befűzi magát: fűzőt vesz magára. 4.
Becsap.
befűzés befűzís fn 1. A szálaknak a
szövőszék bordáján és a nyüstön történő
átvetése. 2. Kosárfonásban a vesszők
egymásba fűzése. L. még: vesszőfonás
beg ~ hsz 〈Isz-szerűen, fokozó szóként:〉 de!, mennyire!, milyen nagyon!
Beg elaludtam.
bég ~ i Juh béget. L. még: juhtartás
begalléroz ~ i Ing v. guba nyakát beszegi.
begallérozás ~ fn A → guba kerek
nyakkivágásának huroköltéssel való eldolgozása, színes posztóval való beszegése.
beganéz ~ i Trágyát meghatározott
nagyságú földterületen villával szétterít.
A művelet meghatározott rendben történt. Kb. 10 m-es szakaszonként mentek
terivel, vagyis sorjával.
begányol ~ i Felületesen, hozzá nem
értően csinál meg vmit.
begombol ~ i Igásállatot, főleg lovat
szekérbe befog. L. még: fogat, lófogat
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begór begóṷr i 1. Bedobál, behajigál.
2. → Nyomtatáshoz körbe lefekteti a kévéket.
begörcsöl ~ i Vmilyen szál, fonál v.
egyéb anyag végét görccsel, csomóval
elköti.
begubódzik begubóṷddzik i Meghal.
begy ~ fn Madarak nyelőcsövének a
táplálékot átmenetileg elraktározó és
megpuhító kiöblösödő része. − Szólásokban: Egyetek, hadd nőÝjjön a ~etek!:
így kínálják tréfásan a gyermekeknek az
ételt. Másik változata: Igyatok, egyetek,
hadd nőÝjjön a ~etek!: fogyasszatok!
Van valami a ~ibe: vmiért neheztel. Nagyon a ~ibe van: neheztel vkire vmiért.
begyepesedik ~ i 1. Udvar gyepes
lesz. A paraszt úgy átkozta meg a másikat, hogy Gyepeseggyík be az udvarod!
Azt jelenti, hogy ne legyen rajta állat (, ő
meg haljon meg). Mert ha állatok vannak, akkor nem gyepesedik az udvar. 2.
Maradian él, nem halad a korral.
begyeplőz begyeplűz i 〈A ló fogatba
fogásakor〉 a gyeplőt felcsatolja. L. még:
ló be- és kifogása, lófogat
begyeplűz: → begyeplőz
begyes ~ I. mn 1. Nagy begyű 〈galambfajta〉. A cívis galambászok tenyésztették az angol ~t és a magyar ~t.
2. Nagy mellű 〈nő〉. II. fn Nagy begyű
→ galamb.
begyeskedik ~ i 1. Nő magát kihúzva
jár. 2. Rátartian viselkedik, büszkélkedik.
begyúl ~ i Nedvesen tárolt takarmány
megüszkösödik, ill. bemelegszik, befülled.
begyúr ~ i Lágy, formálható anyagot
pl. túrót, kovászt más anyaggal, anyagokkal összegyúr.
begyűlik ~ i Vhol összegyűlik. Az állatok este jöttek a mezőÝrűl befele, a
hátán ezer legyet hoztak, begyűlt az udvarra a sok légy, szinte fekete vóṷt a tehenek háta.
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behajaz ~ i Más igekötővel: lehajaz.
Más igével: felhegyez. → Asztagot az
alapja után fokozatosan keskenyít és befed, azaz a tetejét kalászukkal kifelé fordított kévékkel háztető alakúra megrakja.
behajazás ~ fn → Asztag felső részének fokozatos keskenyítése és befedése.
behajít ~ i Italt hirtelen felhajt.
behajkurász ~ i Jószágot vhova behajszol, bekerget.
behajt ~ i Jószágot a legelőről hazaterel. Miháj-napkor ~ották az állatokat.
L. még: beszorulás
behajtás ~ fn Jószág hazahajtása őszszel a legelőről. L. még: külterjes állattartás, beszorulás
behallik ~ i Behallatszik.
behangol ~ i → Rézműves a csengő
vastagságának, ill. alakjának szabályozásával beállítja annak hangmagasságát.
behasgat ~ i Bevagdos, behasogat.
behasít ~ i Kosárfonó vesszőt széthasít. L. még: vesszőfonás
behasznál ~ i Rossz minőségű anyagot vmilyen célra, vminek felhasznál,
hasznosít.
behegyez ~ i Kazlat, asztagot fölül
hegyesre szűkít. Az asztagot az utolsó
két sor kéve hegyezi be.
behegyezés behegyezís fn → Kazal,
asztag fölül hegyesre szűkítése.
behívogat ~ i → Vőfély a vendégeket
egymás után meghívja a → lakodalomba.
behívogatás ~ fn A vendégek meghívása a → lakodalomba.
*behívótábla fn Másik neve: céhtábla; röviden: tábla. Nyeles kézitükörhöz
ha- sonló, díszes nyelű, összecsukható
rézlap v. fatábla, amelyen hirdetést közöltek a céh tagjaival. A → céhek életének fontos kelléke volt, pl. gyűlésre ennek körbejáratásával hívták meg a mes-
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tereket. A → főcéhmester indította el,
aki megkapta, annak bizonyos időn belül
továbbítania kellett a legközelebb lakó
céhbelihez. Egy papírcédula volt benne,
rajta a közlendővel (gyűlésre, temetésre
stb. szóló értesítéssel). Járatása a →
tímároknál még a → tímárcéh megszűnése után, a 20. század elején is előfordult.
behízik ~ i Be van hízva a szeme: pl.
disznó a kövérség miatt nem lát a szemével.
behord ~ i 1. Terményt a földről betakarít. 2. Elcsépelt terményt a cséplőgéptől a magtárba beszállít. 3. Méhek a
méznekvalót a kaptárba gyűjtik.
behorkad ~ i Vmilyen felület homorúvá görbül.
behorkadás ~ fn A felület homorúvá
görbülése.
behugyozik ~ i Az ágyba vizel.
behunyorodik ~ i Behunyorodik a
szeme: szempillái hunyorogva összehúzódnak.
behuppad ~ i Behorpad.
behúz ~i 1. Gödröt, kis mélyedést
betemet. 2. Sírt behantol. 3. A szálakat
bevezeti a szövőbordába. 4. Vizet a →
vályúba felhúz. 5. → Tímármesterségben: bőrt finom zsírral beken, bemázol.
behúzás ~ fn 1. → Kárpitosmesterségben a bútornak huzattal történő bevonása. 2. → Mézeskalácsosoknál a tészta
felületének bevonása, bekenése.
behúzó szövés behúzóṷ szövís: →
Paszományosmesterségben előregyártott
motívumnak a beszövése a szegőszalagba.
beij: → beív
beinstál ~ i Szivélyesen behív magához vkit.
beír ~ i Katonának behív. Beírták a
nagykönyvbe.
beiratkozik ~ i Jegyespár templomi
kihirdetésre és → esküvőre feliratkozik.
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beirdal ~ i Pl. halat, szalonnát sütés
előtt bevagdos. A halat beirdajják, és
mire megsül, elporlad a szálkája. L.
még: irdal
béista ~ fn (rég) A → Református
Kollégium B osztályába járó tanuló.
beiszik ~ i Berúg, lerészegedik.
beív beíj i Kos jerkét megtermékenyít. L. még: juhtartás
bejár ~ i Pl. szalonna kitart vmeddig.
Bejár egy hétre, kitart addig.
bejárás ~ fn (rég) Pl. → tímármesterségben: a → bejárómester látogatása.
bejáró bejáróṷ fn 1. A környező településekről az iskolába naponta beutazó
diák. 2. Bejárónő. 3. Kapu, bejárat. 4. A
dűlőúttól a tanyába vezető földút. 5. A
temetést intéző személy.
bejáróasszony bejáróṷasszony fn
Más nevei: bejáróṷ, bejáróṷné. Bejárónő.
bejárócseléd bejáróṷcseléd: Nem a
munkáltatónál lakó cseléd.
bejárómester bejáróṷmester fn (rég)
Pl. tímároknál a legények elhelyezésén
fáradozó mester.
bejáróné: → bejáróasszony
bejelentő hivatalnok bejelentőÝ hivatalnok: (rég) A hatósági bejelentésekkel és nyilvántartásba vétellel foglalkozó
alkalmazott.
bejgli bájgli, bájli fn Mákos, diós stb.
tekercs.
bejön ~ i 1. Vmilyen munka időszaka
megkezdődik. Tavasszal ~ a dologidőÝ.
2. Bejön tallóṷra: juhász betakarítás
után a learatott földre hajtja a nyájat.
bejövetel ~ fn Az orosz katonai megszállás kezdete 1944-ben. Negyvennígy
októṷberbe vóṷt az oroszok ~e.
béka bíka fn 1. Tréfás neve: körmös
csuka. Csupasz, nyirkos bőrű, dülledt
szemű, négylábú kétéltű állat. Ismert
fajtái a göröngybéka/göröngyibéka/varangyékos béka ’varangyos béka’, a
zöldbéka ’levelibéka’ és a kecskebéka. A
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göröngybékát a cívis parasztok a felfúvódott szarvasmarha gyógyítására használták. Az állattal egy jó nagy ~´t lenyelettek, ettől az öklendezni kezdett, és
a ~´val együtt kijött belőle a beleszorult
levegő. Érdekes népi megfigyelés fűződik a → békaesőnek nevezett természeti
jelenséghez. A népi időjárási megfigyelés szerint a ~ erős hangoskodása, brekegése esőt jelez: Kíri a bíka az esőÝt −
mondják ilyenkor. A ~´k a vízben párbeszédet folytatnak: Mit varrsz? Papucsot,
papucsot. Kinek? Kinek? Urraknak, urraknak. A kisgyereket így figyelmeztetik, ha sok vizet iszik: Ne igyál annyi vizet, mert bíka nőÝ a hasadba! A nagy ~
így inti a kicsiket: Jön a nagy óṷrú, a
nagy óṷrú. Elviszi a kicsit, a Lacit, a
Lacit − tréfás játék is az ölben ülő kisgyermekkel. − A cívis szókincs több
összetétel előtagjaként ismeri: A kagyló
népi neve békacserép, a teknős~ páncélja, ill. a kagyló héja a békateknő, az apró
lapos kavics békasó, a ~lencse, ill. ökörnyál népi neve békanyál. A gyenge minőségű savanyú tojásleves a cselédek,
szolgák szerint békabaszta leves, a rossz,
életlen kés békanyúzó, a tüsszentőpor a
cívis nyelvben békatubák. – Frazémákban is szerepel. Akinek nincs pénze, arra
azt mondják: Annyi a píze, mint a bíkán
a toll. Van píz(e) bűven, mint bíkán toll,
kopasz kutyán szőÝr. Annyi píze van,
mint bíkán toll, kopasz kutyán szőÝr. Aki
pislogva hallgat, az Pislog, mint a miskóṷci kocsonyába a bíka. Szólásokban:
A bíka segginél is lejjeb van: nyomorúságos helyzetben van. Újabb szólásban:
Az íletszinvonal a bíka segginél van:
nagyon alacsony. − Népi találós kérdésben: Úton-útfélen úrfiak ugrálnak. (Oláh
Gábor gyűjtése) 2. Több részes papírtokból és puskaporból álló, tréfás ijesztésre használt játékszer, amely meggyújtva ~ módra ugrál a földön, és a
brekegéshez hasonlatos hangot ad. 3.
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Köznyelvi neve: nyír. A ló patája között
kidudorodó rugalmas szaruképződmény,
izom. 4. A ló lábszárának belső oldalán
található, gesztenye nagyságú elszarusodott bőr. 5. Felső karizom. L. még: a
fogalmak szócikkeit is!
békabaszta-leves bíkabaszta-leves fn
Rántással készített, savanyú tojásleves.
Gyenge ítel, nagyon haragudtak a munkások, ha ijet főÝztek nekik. L. még:
cívis konyha, leves
békacserép bíkacserep fn Kagyló [!].
békaeső bíkaesőÝ fn Kis apró békákat tartalmazó zivatar, nyári zápor. Idős
cívisek emlékezete szerint nyári zivatarok, záporok idején szokott előfordulni,
hogy rengeteg apró béka esik le az esővel, és ugrál a földön. Mindegyik egyforma, és mindegyik észak felé ugrál.
Másnapra már irmagjukat sem lehet
látni. A tudósok sem tudnak magyarázatot a jelenségre.
bekáfol ~ i Berúg, lerészegedik. L.
még: részegség
bekajol ~, bekajel i 1. Táplálékot elfogyaszt. 2. Sokat eszik, beeszik vmiből.
bekallantyúz ~ i Ajtót → kallantyú
segítségével bezár.
bekampecel ~ i Meghal.
bekanalaz ~ i Sokat eszik, beeszik
vmiből.
bekantároz ~ i A ló fogatba fogásának egyik művelete. L. még: ló be- és
kifogása, lófogat
békanyál bíkanyál fn 1. Poshadt állóvizek felszínén levő apró levelű vízinövény, békalencse. 2. → ökörnyál.
bekanyarít ~ i Fogatot nagy ívben
befelé fordít.
békanyúzó bíkanyúzóṷ fn Szószerkezettel: bíkanyúzóṷ kés. Rossz, életlen
(bugyli)bicska.
békanyúzó kés: → békanyúzó
bekap ~ i 1. Beszokik vhova. A disznóṷ ~ott a kolompírfőÝdre. 2. Bejáratos
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lesz vhova. 3. Gyermekjátékban vkit a
körből középre húz. 4. A bunda alja
szűknek látszik. − Szólás: Bekapta a legyet: lány teherbe esett.
bekapál ~ i 1. Földterületet megkapál. 2. → Tengerit utoljára megkapál.
bekapálás ~ fn 1. Földterület megkapálása. 2. → Tengeri utolsó kapálása.
békaporonty bíkaporonty fn Ebihal.
bekarisztol ~ i Változata: megkarisztol. A földnek csak a felszínét lazítja
meg, a talajt csak fennyedin kapálja meg.
Békás: → hortobágyi csárdák
békasó bíkasóṷ fn 1. Apró, lapos kavics, amelyet a néphit szerint a → béka
nyal laposra. 2. → kova.
bekasornyáz ~ i → Gubásmester fonállal tele orsót keresztkötésekkel
hálószerűen átköt, hogy a fonál ne gubancolódjék össze.
bekastol ~ i Sárral, vízzel belucskol.
békászás bíkászás fn → Béka (ki)halászása, összegyűjtése. Pl. → Nagycserén a tócsákban sok kecskebéka és teknősbéka volt. A halászok hálóval és →
varsával fogták őket. A béka az urak
eledele volt, a cívis parasztok nem ették,
csak babonás gyógyításnál vették hasznát.
békaszemfű bíkaszemfű fn A hortobágyi legelők növénye. Lóra veszélyes a
legelése. L. még: Hortobágy növényvilága
békateknő bíkateknőÝ fn 1. A teknősbéka páncélja. 2. Kagylóhéj.
békatubák bíkatubák fn Népi gyógyszernév: tüsszentőpor. Gyakran mások
megtréfálására használták. L. még: népi
gyógyászat
bekatucsol ~ i → Gubacsapó a gubaszövet két szélét oly módon erősíti
össze, hogy a keresztszálakat egy szál
fonállal összefűzi, összehurkolja.
bekavar ~ i 1. Megdagaszt. 2. Híg
ételbe habarást önt és belefőz. 3. Sütéshez lisztet és mézet összekever.
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bekavarint ~ i Rászed, becsap vkit.
bekávézik ~ i Becsíp, berúg.
béke bíke fn Bíkít hagy: cselekvést
abbahagy, nem folytat tovább. Haggy
bíkít annak a lúnak! Figyelmeztetésben:
Maraggy mán bíkibe!: nyughass már!
Vásári adás-vétel megpecsételésekor
mondják: Szent a bíke! A → vásárban a
felek előbb vitatkoznak, alkudoznak,
olykor veszekednek. Ha végül megegyeznek, kézfogással és a fenti szavakkal pecsételik meg az alkut. Közmondásban: Szeresd a bíkít, ha sokáig akarsz
ílni!: aki mindig civakodik, rövid ideig
él.
bekebelez ~ i Becsíp, enyhén berúg.
bekecs ~ fn 1. Mondják szűrbekecsnek, szűrkankóṷnak is. A férfi → ködmönök egyik fajtája: felölthető nyakú,
elöl hasított, derékba szabott, bundabéléses, prémes, rövid, testhez álló téli felsőkabát. Festett birkabőrből készült, festését a juhász maga végezte. Elkészítéséhez három bőr kellett, egy a derekának,
egy a két ujjának, harmadik az aljának.
Elejére és hátuljára rakta a juhász a
díszmínyeket, piros, kék és sárga → haraszt kivarrásokat, fényes bőrdíszítéseket. A ~ alját báránybőr szalaggal, →
vóccal látta el. Általában szőrével befelé
viselték, ezért hosszabb útra felső ruhát
kanyarítottak föléje, hogy meg ne ázzon.
Ha ilyen nem volt, akkor szőrével kifelé
fordították, így óvták a nedvességtől. Ha
mégis megcsapta az eső, hájjal megköszörülték, bekenték. Ez amúgy is a tartósságát segítette elő, fényes, puha, kellemes fogású lett. Minden ünnepélyes
felvétel előtt bekenték. A hortobágyi
pásztorok közül csak a juhász viselte/viseli télen, kora tavasszal v. késő
ősszel. Tőle vették át az urasági cselédek, szegény emberek. Régi ruhadarab,
nagyobb jelentősége a 19. században
volt. A Hajdúságban sok ~et készítettek,
általában fekete hímzéssel díszítették. 2.
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Az ujjatlan bőrmellény mai neve. L.
még: kacabáj, kisködmön
Bekecs utca: → utcák−utcanevek
békél bíkíl i Kibékül vkivel. Igekötővel: → megbékél.
bekénez ~ i Hordót kénnel kezel.
bekenőkefe bekenőÝkefe fn Alakváltozata: bekenőÝskefe. Nyeles → kefe,
mellyel a cipőpasztát a lábbelire mázolják.
bekenőskefe: → bekenőkefe
bekéredzik bekéreddzik i Bebocsátást kér, bekéredzkedik.
bekerít ~ i Javakat előteremt, megszerez. Mindent ~ a csalággyának, amire
szüksíg van otthon.
bekerítő bekerítőÝ in A szükséges
javakat előteremtő. Jóṷ bekerítőÝ ember, ott nincs a családba szüksíg.
bekerül ~ i 1. Beköltözik. KísőÝbb
bekerűltem Debrecenbe. 2. Bejön. Kerűjjetek bejjebb! 3. A legelőn élő állat
hazahajtva hazakerül. ŐÝsszel a Hortobágyrúl a jóṷszágok bekerűltek a városba.
bekerültet ~ i Vendéget betessékel
vhova.
békességes békessíges, bíkessíges mn
Békés, nyugalmas. Köszönésben: Bíkessíges jóṷ napot kívánok!
Beke tanyája: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
békételen bíkítelen mn Alakváltozata: bíkítlen. 1. Mérges. 2. Kötekedő, aki
a kákán is görcsöt keres.
békételenkedik bíkítelenkedik i
Alakváltozata: bíkítlenkedik. Elégedetlenkedik.
békétlen: → békételen
békétlenkedik: → békételenkedik
béketűrés bíketűrís fn Zaklatás, méltatlanság stb. türelmes elviselése.
Béke útja: → Szent Anna utca
bekever ~ i 1. Vmit (pl. moslékot)
úgy készít el, hogy annak alkotórészeit
összekeveri. 2. Friss, folyékony zsírt fa-
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gyasztott zsírral összekever, hogy a zsír
hamarabb keményedjék meg. 3. Bepiszkít. Bekeverte az asztalterítőÝt.
bekezel ~ i Beteg juh lábát kezeli, lekezeli.
bekiált ~ i Vmit kiáltással a többiek
tudomására hoz. Íjfélkor a vőÝfíj bekiáltya, hogy menyasszonytánc.
bekísérő bekísírőÝ fn A családhoz
tartozó idős nő, aki a nagylányt bekíséri
abba a helyiségbe, ahol a → lánykérés
történik.
bekíván ~ i (rég) Katonának behív,
besoroz.
béklyó bíkóṷ, bíkjóṷ fn Ló lábára, a
csűdön alul levő részre tett bilincs, lánc
v. kötél, amellyel a legelésző ló két (első) lábát egymáshoz kapcsolják, hogy ne
tudjon futni. Egyik fajtája a → keresztbéklyó.
békó: → béklyó
bekocog ~ i Bekopog. Bekocogott az
ablakon.
bekómál bekóṷmál i Elszédül, elájul.
bekommendál bekomendál i Beajánl
vkit. Bekomendálta cselédnek.
bekópertál bekóṷpertál i Bebörtönöz.
bekoppant ~ i Mohón, gyorsan megeszik, befal vmit.
bekórászol bekóṷrászol i Alakváltozata: bekóṷricál. Pl. juhnyáj vmely területet keresztül-kasul bejár, bekóborol.
bekorcol ~ i 1. Zsúp- v. nádtetőt a
gerincen beköt. 2. Alsónadrágra szegélyt
varr. A gatyát ~ták, hogy bele lehessen
fűzni a gatyamaddzagot.
bekóricál: → bekórászol
bekormol ~ i Korommal beken, beszennyez.
bekortyint ~ i Másik elnevezése:
bekóṷstál. Becsíp, enyhén berúg. L.
még: részegség
bekóstál: → bekortyint
bekóteroz bekóṷteroz i Kóterba, azaz
fogdába csuk vkit.

bába
bekotusodik ~ i Bepenészedik, elgombásodik. Az elhanyagolt hordóṷba a
bor ~.
bekovártélyoz: → beszállásol
bekovászol ~ i Lisztet kovásszal dagasztásra előkészít. L. még: kenyérsütés
beköltözik bekőÝtözik i Kisebb településről közeli nagyobb településre költözik.
beköp ~ i 1. Mohón megeszik, befal
vmit. 2. Lerészegedik, berúg. 3. Beárul.
L. még: részegség
beköszön ~ i 1. Vőfély a menyaszszony nevében a menyasszonytánc előtt
rigmust mond. 2. Menyasszony a vőlegény házához érkezve rigmussal beajánlja magát. A menyasszony beköszönése a
vőlegény szüleinek házánál inkább falun, Debrecenben pedig csak a szegényebb néprétegeknél volt szokásos.
beköt ~ i 1. Egymásba illesztve csatlakoztat. Pl. az üstházat ~ik a kéménybe
is. 2. Jászolhoz köt. 3. Barmot teleltetésre istállóba zár. 4. Kocsikereket fékezés
végett leköt. 5. Gabonaszem kifejlődik.
6. A szövőről levágott gubaposztó kötözőszálait eldolgozza, megköti, hogy le
ne bomoljanak. 7. → Kotló alá tett tojásban a kiscsirke megfogan, és fejlődni
kezd. 8. Be van kötve: az ing nadrágszíjjal be van fogatva a nadrágba. Nincs
bekötve: az ing a nadrágon kívül van. 9.
Beköt a tél: beáll a tél. 10. Be van kötve
a feje a szántásnak: befejeződött a szántás. 11. Bekötöttík a fejit: férjhez ment.
Beköti a fejit: vőfély a menyasszony
fejét kendővel beköti, ami lányságának
végét, asszonyságának elejét jelenti. 12.
Többel kötötte be: a) betegség jobban
gyötri, mint gondolta. b) rosszabbul járt,
mint várható volt.
bekötő bekötőÝ fn 1. Férfiaknál az
ing és a mellény között viselt, a nadrágba bekötött, rendszerint ujjas meleg ruhadarab. 2. Pamutfonálból kötött v.
gyapjúszövetből készített ing-, ill. mel-
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lényféle. 3. Pásztorok téli ruházatában az
ing és a mellény között viselt, a mellet és
a hasat takaró báránybőr.
bekötött guba ~: Olyan gubaposztó,
amelynek a kötöző szálait a szövőről
való levétel után eldolgozzák, megkötözik, hogy ne foszoljék.
bekötöz ~ i 1. Gyümölcsfát szalmával körülkötöz, hogy a nyúl ne rágja
meg. 2. Bekötözi a gubát: a szövőről
levágott gubaposztó kötözőszálait eldolgozza, megköti, hogy le ne bomoljon.
bekrepál ~ i 1. Megdöglik. 2. Meghal.
bekucorodik ~ i Szűk helyre kuporodva behúzódik. Bekucorodott a sutba.
bekukkant: → Bolond Istók, Bolond
Mihók
bekukkint ~ i Bekukkant.
bekulcsol bekúcsol i Kulccsal bezár.
bekúpol ~ i Másik változata: bekúpoz. → Tengeriszárat kúp alakú csomóba rak.
bekúpoz: → bekúpol
bekutyul ~ i Cseppfolyós anyagokat
összekever, egymással elkever.
békül bíkül i − Szólás: Bíkülök, de
nem felejtek!: csak színleg ~ ki vkivel.
Ha nem bíkül, majd megkíkül: nem törődöm vele, hogy haragszik-e.
bekvártélyoz: → beszállásol
bél ~ fn 1. A ~ v. belek az emésztőcsatornának a gyomrot a végbélnyílással
összekötő tekervényes, csőszerű része.
Kifejezésekben gyakori. Aláment a bele:
beszart. Megy a bele: hasmenése van.
Felfordul a bele: erős undor fogja el.
Más változatban. Majd kihánnya a belit.
Majd kiszakad a bele: erőlködik, nagy
terhet cipel. 2. Leölt állat bele tisztítva,
különösen mint töltelékes húsáru burkolója, pl. disznóbél, juhbél. Ereszti a belet: disznóöléskor a ~be langyos vizet
önt, hogy kimossa. Belet bont: vágóhídon a levágott állat beleit felhasználás
céljából szétszedi. 3. Növényi termésnek

bába
a kéreg v. a héj alatti húsos része: dióbél,
mogyoróbél. 4. A vászon keresztszála. 5.
Gubacsapóknál: olyan gyapjúfonal, melyet szövéskor a motollára tekerve löknek át a mellék szálai között, és a bordával rávernek (bélcsinálás). 6. Bélnek
valóṷ: a gyapjúnak az a kiválogatott része, amelyből a belet fonták. 7. → Rézművesmesterségben: az öntőhomok ürege. − Összetett szavakban is gyakori.
Előtagként népi betegségnevekben is
megtalálható. A -bélű összetételi utótagként a nagyétű, testes, ill. a kisétű, sovány ember jelzője: farkasbélű, hombárbélű, kákóbélű, lóbélű, nagybélű, pokolbélű, telebélű, ill. egyszálbélű, vékonybélű. Gyümölcs nevében szerepel a
fehérbélű (dinnye), vérbélű (körte). L.
még: a fogalmak szócikkeit is!
bélágy ~ fn → Rézművesmesterségben: az öntőhomok kis bevágásai, ahová
a → bélcsapok illeszkednek.
belakik ~ i Területet mindenfelé
pásztorkodva végigjár.
bélaszalvány ~ fn (rég) Az emberi
test kiszáradása. L. még: népi betegségnevek
bélátfúródás bélátfúróṷdás fn A →
bél falának kilyukadása. L. még: népi
betegségnevek
bélbontás ~ fn Az a munkafolyamat,
amikor a levágott állat (szarvasmarha,
sertés stb.) beleit felhasználás céljára alkalmassá teszik.
bélcsap ~ fn → Rézművesmesterségben: kis bevágások az öntőhomokban.
bélcsinálás ~ fn Másik neve: bélfonás. → Gubásmesterségben: a vászon
keresztszálának szánt gyapjúnak, a bélnek a megfonása.
béle: → kenyér
beleáll ~ i Belépve arra a területre,
amelyen a munkát végezni kell, elkezd
dolgozni.
beleárt ~ i Beleártya magát: kéretlenül beleavatkozik.
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beleberenál ~ i Kézzel vetett magot
boronával belekever a földbe.
belecseppen ~ i Jó anyagi körülmények közé kerül.
belecsimpajkodik ~ i Belecsimpaszkodik, erősen belekapaszkodik.
belecsinál ~ i Beleszarik.
belecsömöszöl ~ i Szőlőt a →
csömöszölőfával vminek a belsejébe
töm.
belecsúszik ~ i Belehúzódik. A gatyamaddzag belecsúszott a gatyába.
beledisznólkodik beledisznóṷkodik i
1. Beleeszik az ételbe, és utána otthagyja. 2. Sokat szed ki az ételből, majd nagy
részét otthagyja.
beledűl ~ i Beleborul, belefordul. Beledűlt a szekér az árokba.
beleelegyedik: → beleőgyeledik
beleereszkedik ~ i Vmibe lassan,
óvatosan lefelé mozogva belejut. Találós
kérdésben: Nagyanyám szítterpeszkedik,
nagyapám ~, mi az? A gémeskút.
beleereszt ~ i Ürülékét a ruhaneműjébe engedi.
beleesik ~ i 1. Villám belecsap vmibe. 2. Féreg, gomba betelepszik vmibe.
beleévődik beleívőÝdik i Fehérneműbe, ruhaneműbe a szenny úgy beleszárad, hogy nem lehet kimosni belőle.
belefarol ~ i Farral hátrálva beleesik,
belefordul.
belefelé belefele hsz Befelé.
belefilcesedik ~ i → Szűcsmesterségben: a szőr vattaszerűen összecsomósodik.
belefog ~ i Igásállatot szekérbe stb.
befog. L. még: lófogat
belefon ~ i Sütés előtt kalácsot
edénybe fonva berak.
belefosik ~ i Híg székletét beleüríti.
Szólásban: Belefosott LőÝrinc a dinnyébe: a túlérett, poshadt dinnyére mondják
Lőrinc-nap, vagyis szeptember 5-e után.
belefúl ~ i Belefullad. A cívis népi
hiedelem szerint, ha a → kotló a tojáso-
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kon ül, nem szabad virágot vinni abba a
helyiségbe, mert a csirke ~ a tojásba.
belefúlt tojás ~: Olyan → tojás,
amelyben a csirke, kacsa stb. elpusztult.
belefűz ~ i Fonalat, cérnát a tű nyílásán átfűz.
belegebed ~ i 1. Ember a megerőltető
munkába belepusztul, megerőltetéstől
megszakad. 2. Α mértéktelen italozásba
belehal.
belegór belegóṷr i Beleszór, beledobál vmit vmibe.
belegyökerezik ~ i Alakváltozata:
belegyükereddzik. Feszesen, szilárdan ül.
belegyőződik belegyőÝzőÝdik i Belenyugszik.
belegyükeredzik: → belegyökerezik
beleháborodik ~ i Megháborodik,
megőrül vmi miatt.
belehág ~ i Belelép, beletapos vmibe.
belehalad ~ i Belesüpped vmibe.
belehasad ~ i Egy darabon behasad.
Belehasadt a körmöm.
belehempereg ~ i Más változatai: belehentereg, belehentergőÝddzik. Fekve
beleforog. A lú ~ a fűbe. A disznóṷ belehentergőÝddzött a pocsojába. L. még:
hendergőzik
belehentereg : → belehempereg
belehentergődzik: → belehempereg
belehúz ~ i 1. Pl. cérnát a tűbe belevon. 2. Rosszba belevisz.
beleízeledik ~, beleízelőÝdik i Kellemes tevékenységbe belemerül, belelendül, belemelegszik.
beleízelődik: → beleízeledik
belekankargózik belekankargóṷzik i
Beleakaszkodik, belefüggeszkedik.
belekap ~ i 1. Belefog. Belekapott a
munkába. 2. Moly, betegség beleesik
vmibe.
belekel belekőÝl, ~ i Nő melle, tehén
tő- gye a benne levő tejtől gyulladásba
jön.

130

babaruha

belekontárkodik ~ i 1. Kéretlenül
beleavatkozik, beleártja magát vmibe. 2.
Nem szakszerűen csinál meg vmit.
belekotyog ~ i Kéretlenül beleszól,
belebeszél.
belekozmásodik ~ i 1. Étel odaég,
kozmássá válik. A té belekozmásodott a
lábosba. 2. Beleszeret vkibe. Jóṷl belekozmásodott abba a jányba.
beleköltözik belekőÝtözik i Pl. pocok
belefészkel vmibe.
belekönyököl ~ i 1. Könyökével beletámaszkodik vmibe. 2. Gyerek felnőttek társaságába furakodik, és kíváncsiskodva rákönyököl az asztalra. Eriggy
innen, ne könyököjj bele a nagyok beszíggyibe!
belekövesedik ~ i Tehén tőgyében a
tej megkeményedik.
bélel ~ i 1. Béléssel ellát. 2. Asztag
közepét berakja, betömi. − Igekötőkkel:
→ bebélel, felbélel.
belelefetyel ~ i 1. Kutya beleeszik
vmibe. 2. Kisgyerek belekotnyeleskedik
a felnőttek beszédébe. Ne lefetyej bele a
nagyok dóṷgába!
bélelés bélelís fn 1. → Asztag közepének berakása. 2. Ruhadarab béléssel
való ellátása.
bélelt ajtó bélelt ajtóṷ: a) Párnázott
ajtó. b) Kettős deszkából készített ajtó.
belemer ~ i → Rézműves a folyékony rézből öntőkanállal kivesz egy
bizonyos mennyiséget.
beléndek belíndek fn Vadon növő
mérgező növény, maszlag. A halat bódították vele.
belenő belenőÝ i Vmire alkalmassá
válik. BelenőÝtt anyajunak.
belenyomkod ~ i → Mézeskalácsos a
tésztát beledöngöli a faformába.
belenyújtóztat belenyútóṷztat i →
Gubacsapó a fürtöt a mellék szálai közé
bedugja.
beleolt beleóṷt i Gyomos földterületbe kapával belevág.
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beleőgyeledik beleőÝgyeledik i 1.
Vmibe keveredve elvegyül benne, beleelegyedik. 2. Beleavatkozik 3. Belezavarodik. BeleőÝgyeledett a beszídbe.
belepászít ~ i Beleilleszt vmit vmibe.
belepászol ~ i Beleillik vmibe. L.
még: pászol
belepisil belepesel, ~ i Belevizel. L.
még: pesel/ik
belépő belépőÝ, belípőÝ fn Az előszobával azonos funkciójú, de annál
kisebb helyiség.
beleragaszt ~ i → Mézeskalácsos a
tükröt, képet rányomja a tésztára.
belerezel ~ i Beleszarik.
beleroppan ~ i Derék az emeléstől
megroppan.
beles ~ fn Vágóhídi alkalmazott, aki
a levágott állatoknál a béllel kapcsolatos
munkát elvégzi.
béles ~ fn Kézzel elnyújtott rétestésztából v. kelt tésztából készített, négyszögletesre vágott és 4 végén összehajtott süteményféle, amelyet a közepébe
tett (kapros) túróval v. kásával, reszelt
almával, mazsolával, dióval, mákkal
ízesíthetnek. A ~ régen tepsi nélkül, a
kemence fenekén, esetleg káposztalevélre fektetve sült. Egyik fajtája a → vargabéles.− A vereshagyma találós kérdése: Rítes, de nem ~. Kóṷstoltam, nem
ídes.
bélés bélís fn 1. Ruhát, ruhadarabot,
ruhaanyagot bélelő kelme, prém. 2. Az
→ asztag közepén levő kévék, amelyek
a szélső kévéket rögzítik. L. még: lapockabélés
belesasszony ~ fn Vágóhídon bélbontásra alkalmazott nő.
bélésbőr bélísbőÝr, bélísbűr fn A
lábbeli belsejét borító bőrhuzat.
beleskofa ~ fn (rég) Belet árusító →
kofa.
bélessütő bélessütőÝ fn A → bélest
az Alföldön szegény parasztasszonyok
piacra is sütötték. A debreceni ~k a 18.
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században céhszerű testületbe tömörültek.
belesül ~ i Gabonaszem a kevés nedvesség miatt a kalászában nem fejlődik
ki eléggé, összetöpörödik.
beleszab ~ fn Bőrlapot kiszab, és a
lábbeli talprészébe ragaszta.
beleszól beleszóṷl i Megakadályoz
vmit. Nem vígeztem a kapálással, mert
beleszóṷlt az időÝ.
beleszottyan ~ i 1. Ember, állat locscsanó hang kíséretében beleesik v. hirtelen belelép a sárba. 2. Alakváltozata:
beleszöttyen. Csizmába a láb csekély
ellenállást legyőzve gyorsan belejut.
beleszöttyen: → beleszottyan
beleszuszakol ~ i Belegyömöszöl,
beleprésel, beletömköd vmit vmibe.
beletanál ~ i Beletalál.
beletanul ~ i Beleszokik.
beletapod ~ i Beletapos.
beletapicskol ~, beletapickol i Sárba,
vízbe belelép, belegázol.
beletér ~ i Belefér.
beleterít ~ i 1. Kenyértésztát szakajtóba tesz. 2. → Tímár bőrt dobva szétterít.
beletoccsan ~ i Ember, állat nagy
loccsanással vízbe, tócsába lép.
beletojik ~ i 1. Tyúk öblös helyre tojik. 2. Beleszarik.
beletörik ~ i Foltot hagy rajta.
beletrefel ~ i Beletalál vminek a közepébe.
beletrottyant ~ i Hirtelen belecsinál,
belepiszkít vmibe. Beletrottyantott a
gyerek a nadrágba.
beletüzel ~ i Vmibe befűt.
beleültet ~ i → Gubacsapó fürtöt beledolgoz a gubaposztóba.
beleüt ~ i → Rézműves kalapáccsal a
mintát a tárgy felületébe üti.
belevakul: → megvakul
belevedel ~ i Beleiszik vmibe 〈pl.
vödörbe〉.
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belevénűl belevínűl i Szét nem ültetet
palánta további fejlődésre képtelenné
válik.
beleveret ~ i A → forgóhordóban a
bőrbe a zsírt forgatással beleitatja, beledörzsölteti. L. még: tímármesterség
belevész ~ i Beleköt vkibe. Beleveszne az apjába is, ha ivutt.
belevet ~ i → Ekét a → szántás kezdetekor a kellő helyen hirtelen belemélyeszti a földbe.
bélevetett ~ I. mn 1. Rossz étvágyú.
2. Kiéhezett. II. fn 1. Sovány, étvágytalan ember. 2. Kiéhezett ember. Aki el
vóṷt éhezve, az vóṷt a ~.
bélfa ~, bírfa fn 1. Másik neve: bürfa. A jármot két részre osztó függőleges
fa. A 2 db lapos fa a → nyakfát köti
össze az → alfával. 2. A → szekéroldal
vízszintes fája. 3. A fűrészkeret középső,
hosszanti fája. 4. A Hortobágyon tüzelőnek használt szárított marhatrágya, →
árvaganéj.
bélfájás ~ fn Más nevei: kóṷlika,
bélkóṷlika. 1. Bélgörcs, hascsikarás. 2.
Főként lovaknál a belek erős görcsös
fájdalma. L. még: ló betegségei és gyógyításuk, népi betegségnevek
bélféreg bélfíreg fn Állat bélcsatornájában élősködő → féreg.
bélfonás: → bélcsinálás
belga ~ mn 1. Szószerkezettel: belga
nyelvű: hibás beszédű, dadogó, hebegő.
2. Másik neve: szuszka. Orrhangon beszélő. Belgán beszíl: orrhangon beszél,
mintha vóṷna a szájába valami ennivalóṷ.
belga nyelvű: → belga
bélgyulladás ~ fn 1. Juhoknál a belek
gyulladásos betegsége. A törek v. más,
nem megfelelő takarmány okozhatja. 2.
→ béllob.
bélhagymáz ~ fn Tífusz. L. még: népi betegségnevek
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belisztel ~ i Liszttel beszór. Mikor
szakították a kenyeret, a szakajtóṷkendőÝt beliszteltík.
béljárás ~ fn (rég) Másik neve: bélmenís. Hasmenés. L. még: népi betegségnevek
bélkaparó kés bélkaparóṷ kés: →
Disznóöléskor a bél megtisztítására
használt, fából készült → kés.
belkermérleg belkermírleg fn Mészárszékben (is) használatos kereskedelmi → mérleg. 10 kg-ig mér.
bélkólika: → bélfájás
bélkövér ~ fn A disznó, szarvasmarha belein levő háj, melyet a feldolgozáskor leszednek a bélről.
bellegelő: → belső legelő
Bellegelő BellegelőÝ tn Szószerkezettel: BelsőÝ legelőÝ. Másik neve:
Nyomás. Korábban → legelőjárás volt.
A város belterületének keleti részén
kertség és utca is van ~ néven L. még:
belső legelő, Pallag
bellér: → böllér
belliner: → berliner
béllob ~ fn Más nevei: béllobbanás,
bélgyulladás. A vékonybelek gyulladásos megbetegedése. L. még: népi betegségnevek
béllobbanás: → béllob
bélmenés: → béljárás
bélmirigysorvadás ~ fn (rég) Egy
betegségfajta. L. még: népi betegségnevek
bélmosás ~ fn → Disznóöléskor az
állat beleinek bő vízzel történő többszöri
kimosása, bélsártól való megtisztítása. A
→ béltisztítás részművelete. Idős(ebb)
asszonyok végezték.
bélnekvaló bélnekvalóṷ fn 1. → Gubacsapóknál: szövéskor a mellékszálakon való átbújtatáshoz használt gyengébb minőségű gyapjú, amelyet vastagabbra fonnak, mint a melléknekvalót. 2.
→ Gubásmesterségben: a gyapjúnak az
a kiválogatott része, amelyből a belet
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fonják. 3. → Paszománykészítésnél: a
befont zsinórok alapanyaga.
belódul belóṷdul i Közeli nagyobb
településre besiet.
bélokádás ~ fn Nagy fokú, erős hányás. L. még: népi betegségnevek
belő belőÝ i Diáknyelvi szó: diák
egyest kap.
belök ~ i Italt mohón felhajt. Belökött
egy féldecit.
belökődik belökőÝdik i Ember bevetődik, betéved vhová.
belől: → belül
bélpamut ~ fn Gyertyabél. L. még:
gyertyaöntés
Bel-Piac: → Piac utca
bélpoklos ~ mn Nagyétkű.
bélsipoly bélsipoj fn Váladékot ürítő
kóros csatorna a bélben. L. még: népi
betegségnevek
bélsorvadás bélsorvadás fn A → bél
egy részének elhalása. L. még: népi betegségnevek
belső ajtó belsőÝ ajtóṷ: A köpenyajtó mögött elhelyezkedő, rendszerint
üvegezett → ajtó.
belső cseléd: → cseléd
belső donga belsőÝ donga: A →
donga belső oldala.
belső dongagyalu belsőÝ dongagyalu: A → belső donga megmunkálására
szolgáló → gyalu.
Belsőgut: → Gut
belső hályog belsőÝ hájog: Ló szembetegsége. L. még: ló betegségei és gyógyításuk
belső kelevény belsőÝ kelevíny: A →
kelevény egyik fajtája. L. még: népi betegségnevek
belső legelő belsőÝ legelőÝ: Összetétellel: bellegelőÝ. Régi (latin) szóval: →
páskum (páskom). A város közelében levő, a belső telket övező, ill. ahhoz közel
fekvő részen a jószágnak fenntartott legelőterület. Az elnevezés Debrecenben
azért volt indokolt, mert a → Hortobágy
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mint → külső legelő volt számon tartva.
A ~re naponta hajtották ki az állatokat, a
hortobágyi külső legelőn viszont szilaj
állattartás mellett egész évben, félszilaj
állattartás mellett tavasztól őszig legelt
az állat (→ külterjes állattartás). A ~n
meghatározott rend szerint történt a legeltetés: Debrecenben a 18−19. században közvetlenül a kertek alatt a borjúcsorda és a disznónyáj legelt, a vágócsorda és az igásökrök csak a nekik kijelölt részen legelhettek. A ló az egész legelőt járhatta, kivéve az igás lovakat,
azokat ugyanis minden gazda maga legeltette. A ~ n az állatokat részben saját,
részben közös pásztor őrizte. L. még:
Bellegelő
belsőség belsőÝsíg fn 1. Levágott állat belső részei. 2. Belterület.
belsőszívhártyalob belsőÝszívhártyalob fn (rég) A belső szívhártya gyulladásos betegsége. L. még: népi betegségnevek
belső szoba belsőÝ szoba: Rendszerint csak vendégfogadásra használt nagy
utcai szoba. L. még: cívis ház
belső udvar belsőÝ udvar: Az → udvar felső, rendszerint virággal beültetett
része.
Belső-udvar: → Pallag
belsteiger belstájger fn (rég) A →
cipőn lévő lyukak megerősítésére szolgáló belső fémkarikák egyike.
bélszakadás ~ fn (rég) A beleknek
emelés miatt bekövetkező kiszakadása,
sérv. Egyik fajtája az → ágyékbélszakadás. L. még: népi betegségnevek
bélszáradás ~ fn (rég) A beleknek a
vízveszteség miatt bekövetkező kiszáradása. L. még: népi betegségnevek
belszerv ~ fn Gyakran Tsz-ban: az
állatok belső szerveinek összessége.
Ritkábban: belszervezet.
belszervezet: → belszerv
bélszínrongyosa bélszínrongyossa fn
Nevének alakváltozata, ejtésváltozata:
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bőÝszínrongyossa. Levágott szarvasmarha hátsó combjából való húsféle.
Nincs benne izom, a vese melletti húsos
rész. A sertésnél ez a → csukapecsenye.
bélszínvastaga ~ fn Nevének alakváltozata, ejtésváltozata: bőÝszínvastaga. Levágott szarvasmarha hátsó combjából való húsféle. Ennek vége a → bélszínrongyosa.
bélszínvékonya bélszínvíkonya fn
Nevének alakváltozata, ejtésváltozata:
bőÝszínvíkonya. Levágott szarvasmarha
hátsó combjából való húsféle.
Bélteki Pál tn − Szóláshasonlat
Csengerből: Szíjjelnízek, mint ~ Debrecenbe. L. még: Bolond Istók, Bolond
Mihók
béltepertő béltepertőÝ fn A belekről
leszedett kövérjéből, a → bélkövérből
kisütött → tepertő. A bélkövért a fodorhájjal együtt is kisüthetik, ezek tepertőjét
is ~nek nevezik.
béltisztítás ~ fn A → disznóölés
egyik fontos részművelete. A hurkabélnek, kolbászbélnek, gömböcnek való
belek kimosása (→ bélmosás) és →
húrolása. Idősebb (tapasztalt) asszonyok
végezték.
belucskol ~ i Megszáradt ruhát a
mángorlás, vasalás megkönnyítése végett vízzel befröcsköl.
belül ~, belőÝl hsz 1. Belül kerít:
vendéget behív, beinvitál. Belül kerül:
vendég hívásra bejön a lakásba. Invitáláskor használt kifejezés: Kerűjön ~!:
jöjjön be hozzánk! 2. Benti helyről, ~ről.
belülfűtős kemence belülfűtőÝs kemence: Olyan → kemence, amelyet a
konyhából fűtenek.
bélvérzés bélvírzís fn Fekélyek, daganatok stb. miatt a belekben keletkező
vérzés.
belvilág ~ fn Vminek a belseje, térfogata.
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bélzsír ~ fn Levágott állat beleiről lefejtett zsíradék, ill. ebből olvasztott →
zsír.
bélyegző bíjegzőÝ fn 1. → jószágbélyegző. 2. → juhbélyegző.
bemángorol ~, bemangurul i Ruhaneműt, vásznat → mángorlóval simít.
bemángorolás ~, bemangurulás fn
Ruhanemű, vászon mángorlóval történő
kisimítása.
bemasíroz/ik ~ i 1. Katonai egység,
ill. katona az egység tagjaként zárt oszlopban menetelve bevonul vhova. 2.
Bevonul katonának.
bemasíroztat ~ i Katonának bevonultat.
bemázol ~ i 1. Házat kitapaszt. 2.
Földes padlót beken. A (tanyai) ház földes padlóját bemázolták oly módon,
hogy sok vízben agyagos földet tehéntrágyával elegyítettek, majd ezt ronggyal
a meglocsolt földbe belesúrolták.
bemelegszik ~ i → Gubásmesterségben: a mosott, csomóba hagyott gyapjú
belsejében megszorul a nedvesség, öszszefülled.
bemélyít bemíjít i → Mézeskalácsos
a faforma mélységét kifaragja.
bemenő: → bemenő-harangozás
bemenő-harangozás bemenőÝ-harangozás fn Röviden: bemenőÝ. Istentisztelet előtt a bemenetelre szóló rövid
ideig tartó harangozás. Ráhúzták a bemenőÝt: istentisztelet előtt bemenetelre
rövid ideig harangoznak.
bemetsz: → irdal
bemintáz: → mintáz
Bem József utca: → *utcaszer
bemozgósít bemozgóṷsit i 1. Tartalékos katonát katonai szolgálatra behív. 2.
Katonai mozgósítást elrendel és végrehajt.
bemohosodik ~ i 1. Mohossá lesz. 2.
Bepárásodik. A kancsóṷ óṷdala a hideg
víztűl ~.
bemurel: → bemurít
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bemurít ~ i 1. Állat megdöglik. 2.
Más képzővel: bemurel. Meghal.
bendő böndőÝ, bendőÝ fn 1. Szarvasmarha, ló gyomra. 2. Ember gyomra.
3. Disznógyomor.
bendős böndőÝs, bendőÝs mn Nagyétkű.
bendősít böndőÝsít, bendőÝsít i Hizlalásra kiszemelt süldővel sok moslékot
etet, hogy a bendője kitáguljon.
benevel ~ i Felnevel.
benéz beníz i Vkihez látogatóba bemegy.
benfidens: → benfites
benfites ~ mn/fn Bennfentes, bejáratos vhova, benfidens. Elkűldte a ~it a
bóṷtba.
bengészik: → böngészik
bengyele ~ fn Böngyöle. A → gyékény (Typha) lisztes, gumós gyökere,
amelyet a pásztorok a krumplihoz hasonlóan készítettek el, a szegények pedig
ínséges időkben kenyeret, pogácsát sütöttek belőle. A disznók kedvelt eledele.
benjáminszőlő benjáminszőÝlőÝ fn
Elferdített alakban gyakrabban hallható:
benjánszőÝlőÝ. Csemegeszőlőfajta. Aki
szerkesztette, arrúl neveztík el.
benjánszőlő: → benjáminszőlő
benn ~ hsz/ik − Szólásban: Nem vagyok se kinn, se ~ : bizonytalan a helyzetem.
bennemarad ~ i 1. Szégyenben marad. 2. Pl. kártyázáskor nem nyer.
bennkoszt ~ fn Munkáltatónál étkezés. Bennkosztra fogad: napszámost,
cselédet úgy vesz fel, hogy kosztot ad
neki.
bennkosztos ~ I. mn A munkaadótól
bérként ellátást is kapó 〈béres, napszámos stb.〉 II. fn A munkaadótól bérként
kosztot is kapó béres, cseléd stb. Leginkább a szénakaszálók, kapások voltak
~ok.
bennkosztos világ ~: A paraszti gazdálkodásnak az az időszaka, amikor a
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munkavállalók bérként kosztot is kaptak
a gazdától.
bennlakásos inas ~: A mesternél (a
műhelyben) lakó és étkező → inas.
bennlakó cseléd bennlakóṷ cseléd:
Munkáltatójánál lakó háztartási alkalmazott, → cseléd.
bennlakó diák bennlakóṷ diák: Diákotthonban v. albérletben lakó (falusi)
diák.
bennlakos ~ fn Alakváltozata: bennlakóṷs. Kollégiumban lakó diák.
bennlakós: → bennlakos
bennülő bennülőÝ fn (rég) Másik régi neve: irodista. Későbbi elnevezése:
hivatalbeli. Hivatalnok.
benő benőÝ i 1. Pl. szőlőültetvényt
gaz fölver, telenő. 2. Seb beheged.
benyakal ~ i 1. Mohón felfal, megeszik vmit. 2. Italból, ételből a kelleténél
többet fogyaszt.
benyaklóz benyaklóṷz i A ló fogatba
fogásának egyik művelete. L. még: ló
be- és kifogása
benyíló benyílóṷ fn Előszoba. A cívis ház ~jában rendszerint egy asztal, a
törülközőtartón hímzett törülköző, mosdótál volt elhelyezve. A vendég már itt
kezet moshatott.
benyír ~ i → Szűcs a szőrmébe hibás
vágást csinál. L. még: szőrmekikészítés
benyom ~ i Pl. fúrószerű ültetőfát a
földbe nyom, hogy vele lyukat fúrjon az
ültetvénynek.
beolt beóṷt i 1. Mész oltását elvégzi.
2. A → gomolya készítésének egyik
szakaszaként tejet oltóanyaggal megalvaszt. 3. Más igével: megcsáváz. Vetőmagot rézgáliccal csáváz, hogy ne legyen üszkös.
beoltás beóṷtás fn Vetőmag → csávázása. A következő napi vetésre szánt
búza ~a rendszerint este történt. 1 kat.
holdhoz 1q beoltott búza szükségeltetett.
beoltott tej beóṷtott té: Olyan → tej,
amelybe már beletették az oltóanyagot.
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beolvad ~ i → Fazekasmesterségben:
az edény füle belesimul az edény falába.
beőgyelít beőÝgyelít i Köznyelvi
alakja: beelegyít. → Kenyérsütéshez a
lisztet, kovászt, sót és vizet összekavarja.
beöltés beőÝtís fn → Szűrhímzésnél
az egyik színnel a másikba való átöltögetés a színellentét enyhítése végett.
beörjít beőÝrít i Félrevezet, bebolondít vkit.
beörökít ~ i Földterületet szőlővel
beültet. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
bepácol ~ i Húst, szalonnát páclébe
tesz.
bepállik ~ i → Szűcsmesterségben: a
helytelenül tárolt bőr bebüdösödik, emiatt felhasználásra alkalmatlanná válik.
bepampucol ~ i Házat, más épületet
csinosít, kívül rendbe tesz.
beparáhol ~ i Vasalás előtt álló ruhát, kikészítendő bőrt vízzel meghint,
befröcsköl, megnedvesít.
beparancsol ~ i 1. Paranccsal behív(at). 2. Ételt (jóízűen) megeszik.
bepászol ~ i Csomókba rakott dohánylevél nagyság szerint összeillik, →
pászol.
bepenészedik bepeníszedik i Penészessé válik, megpenészedik.
beperget ~ i 1. Vékonyan behint, beszór vmit vmivel. Sóṷval, paprikával
~tík a szalonnát. 2. Aprómagvakat (ültetéskor) a kijelölt helyre szór.
beperselyez bepersejez i Más igével:
bepuskáz. A → kerékagyba behelyezi a
→ perselyt/puskát.
bepiál ~ i Berúg, leissza magát. Máskor is ~t a lelkem.
bepillédzik: → bepillézik
bepillésedik: → bepillézik
bepillézik ~ i Más változatai: bepilléddzik, bepillésedik. 1. Tej, bor → bebőrösödik. 2. Víz felszíne vékony rétegben megfagy.
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bepirul ~ i Tészta kissé megég.
bepirult tészta bepirult tíszta: Kissé
megégett → tészta.
bepisál ~ i Bepisil. L. még: pisil/ik
bepiszkol ~ i Bepiszkít.
bepityókál bepityóṷkál i Berúg. L.
még: részegség
bepókhálózott bepóṷkhálóṷzott in A
pókhálóhoz hasonló szálakból összeszövődött.
bepoklosodik ~ i Szószerkezettel:
rászáll a pokla [a deszkára]. Savanyú
káposzta poklos, azaz penészes tetejű,
lepedékes lesz. Tavasszal, nyár elejin
poklosodik be, rászáll a pokla a deszkára.
bepólyál bepóṷjál i → Csecsemőt →
pólyába tesz.
beporoz ~ i Pl. szőlőt porral (vegyszerrel) beszór. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
beporzódik beporzóṷdik i → Kapálással a föld porhanyóssá válik.
beprámáz ~ i A → gatya szárát egy
bizonyos módon beszegi.
bepuskáz: → beperselyez
bepustol ~ i 1. Α szél kavarva, sodorva a havat vmit beborít vele. Bepustolta a hóṷ az utat, járhatatlanná tette.
2. A szél a havat a réseken át vhová bejuttatja. A hóṷ a padlásra is be tudott
pustolni a cserepek közt.
bér bír, ~ fn 1. (Fizikai) munka elvégzéséért juttatott, ill. érte járó díjazás,
fi- zetés; munka~. Idevehető a hetente
fizetett járandóság a → hetibér, a közös
legelőn birkákat őrző pásztornak fizetett
→ pásztorbér és a papi járandóság, egyházi adó a → papbér. 2. Vminek a használatáért járó díj v. természetbeni juttatás fajtái: a → haszonbér, amelynek
ellenében a tulajdonos átengedi használatba vmely tulajdonát, ill. jelenti magát
a haszonbérletet is. A → kallóbért a
kallómalom használatáért fizették a gubacsapók a malom tulajdonosának. A
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pásztorkodás köréből ismeretes a gazdáktól a bika tulajdonosának járandóságként fizetett pénzösszeg, a → bikabér, a legelőhasználatért természetben
fizetett díj, a → fűbér, a legelőre hajtott
jószágok után fizetett pénzösszeg a →
legelőbér.− Szólás: Bírbe adta a farát:
idegen érdekek szolgálatába állt. Ha bírbe adtad a farod, akkor tarcsad!: amit
elvállaltál, azt mindenképpen teljesítsd!
Közmondás: Aki bírbe adta a farát, az
ájja: az anyagiakért elvállalt munkát
meg kell csinálni. SzegőÝdött bír, osztott
konc: munkavállaláskor az anyagiakról
és az elvégzendő munkáról előre meg
kell állapodni. Szökött szóṷgának ebszar
a bíre: aki otthagyja a gazdáját, a munkaadóját, annak nem jár fizetés. A népi
rigmus szerint a kocsis, ha lélöttyöt kapott, lóvakarás közben így morgolódott:
Kicsi a bír, rossz a koszt. Ez az óṷdal
jóṷl van most. Ahun ma nem írte [a vakaró a lovat], hátha hóṷnap írni fogja.
Farta, te!
beragad ~ i → Mézeskalácstészta a
sütőformában marad.
beragasztó beragasztóṷ fn A lábbeli
belsejébe ragasztott, talp formájú bőrdarab.
berak ~ i 1. Földet vmivel beültet,
bevet. 2. Berakja a sort: → gubacsapó
szőrt, fürtöket bújtat a mellékszálak közé.
berakat ~ i 1. Vminek (pl. kéménynek) a nyílását eltömítteti. 2. → Vesszőfonáskor új réteg fonásához a vesszőket
egyenként beilleszti.
beraknivaló beraknivalóṷ fn Befőznivaló. A beraknivalóṷ valamijen szilva,
körte, cseresznye, meggy, amit télire eltettem.
berakodik ~ i Lónak, szarvasmarhának, juhnak az összes állandó foga kinő.
berakott konyha ~: Sárból, csempéből készített tűzhely. A kőművesek építették a → kemence mellé. Áll egy vas-
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lapból, amelyen 2 főzőlyuk van, ezeket
karikák zárják el. A tűzhely tornyába
van beépítve a → sütő, amely mögött a
→ füstjárat található. A ~´n a gazdaszszony már szívesebben főzött → vaskasztrolyokban, mint fazekakban. A hegyes aljú fazekat ugyanis nem lehet a
lyukakra tenni, mert elcsattan, a lapos
aljúakat is csak megdrótozva. A ~ a →
szabad konyhát szorította ki a használatból. L. még: vaskonyha
berakott sor ~: → Gubásmesterségben: szőrrel v. fürttel egyenletesen átbújtatott sor.
berakott szoknya: → rakott szoknya
beráz ~ i Behint, beszór.
berbécs ~ fn 1. → kosbárány. 2. →
ürü. L. még: juhtartás
berbécssült ~ fn Birkasült.
berbencei szilva ~: Színéről: kíkszilva. Besztercei → szilva. Egyik fajtája a → muskotályberbencei.
bereccsent ~ i 1. Erősen befűt. 2.
Kisgyerek nadrágjába székel.
beremekel ~ i 1. (rég) Céhlegény
remeket készítve eredményesen levizsgázik. 2. Becsinál, a nadrágjába székel.
berena1 ~ fn Köznyelvi ejtésváltozata: borona. 1. Fogakkal, tüskékkel ellátott vontatható rögtörő, talajsimító és
magtakaró talajművelő eszköz. A kisebb
összetapadt földdarabok szétverését, a
szántás porhanyítását és elsimítását, ill. a
szántásra szórt gabonamagvak betakarását végzik vele. Részei: a ~ gerendájából
sűrűn kiálló erős vasszeg(ek) a berenafog, a berena gerendája, ebbe vannak a
~ fogai erősítve, a berenalevél v. berenatag, amelyből szükség szerint kettőthármat is összekapcsolhattak. A ~´nak a
földművelő cívisek több változatát ismerték és használták. Így volt a kökénycserje ágaiból készült tövisberena, a sulyom termésének tüskéihez hasonló fogazatú sulyomberena és a fogasbe- rena,
amelynek ágai hajdan fafogakkal, ké-
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sőbb vasfogakkal voltak ellátva. Az egyszerűbb favázas fafogú ~´t hajdan minden ügyesebb faragó parasztember elkészítette. A 19. századtól terjedtek a vasfogú fakeretes ~´k, ezt bognárok, kovácsok csinálták. Majd ezt a típust a teljesen vasból készült ~ (vasberena) szorította ki. A ~ egyik sajátos változata
(volt) az ún. rugós berena. − Szóláshasonlat: Halad, mint aki egy lúval szánt,
oszt ű húzza a ~´t: egyáltalán nem halad
a munkával. 2. Boronálás. A cívis parasztgazdaságokban is általánosan el volt
terjedve a kisarjadt gabonavetések és
fiatal kapásnövények gyomirtó, talajlazító boronálása. Igás állatokkal hámfa
segítségével leginkább a szántás hosszában, ill. a vetés menetének megfelelően
boronáltak. Ha nagyon göröngyös volt a
föld, a ~ra nehezéket (tuskó, kő, kerék)
tettek, v. ritkán gyereket ültettek rá. A
talaj minőségéhez alkalmazkodva a ~
keretét erősebbre és nehezebbre, ill. sűrű
v. ritkább fogúra csinálták. A keret lehetett: négyszögletes, háromszögű, téglalap, rombusz v. trapéz alakú. A boronálás két főbb fajtája a magtakaró-berena
és a nehézberena. Az első azt a boronálást jelenti, amellyel az elvetett mag
beboronálását végzik, a második a szántás utáni első boronálásnak a neve. L.
még: kultivátor; a fogalmak szócikkeit
is!
berena2 ~, borona fn 1. Deszka-, lécv. rőzsekerítés. Itteni változatát tölgyfa
oszlopok között vízszintes kerítésdeszkák alkották, tetején leszorító zárófával,
ún. → serénygerendával. Vaskapocs,
szeg v. csavar nélkül készült. Debrecenben gyakori volt. 2. Sövényfal.
berenaalj berenaajj fn → Területmérték egységeként annyi szántóterület,
amelyet a → berena egyszerre befed.
berenafa ~ fn A → tövisberenának
az a része, amely a tüskés ágakat összefogja.
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berenafog ~ fn A → berenából sűrűn
kiálló, a göröngyök elegyengetésére
szolgáló erős vasszeg(ek).
berena gerendája ~: A → berena
egyik ága, amelybe a fogak vannak erősítve.
berenál ~ i Köznyelvi alakja: boronál. Régi megnevezéssel: → megvasal.
Szántást → berenával porhanyóvá tesz
és elegyenget. Mikor a márciusi szél
megfújta a nagy görcsöket, ojan lett,
mint a hamu, ojan puha, akkor már berenálták, hogy megfogják a téli nedvessíget, kéccer, háromszor. Szóláshasonlat: Halad, mint aki egy lúval szánt, oszt
maga ~: egyáltalán nem halad a munkával. Igekötős alakjai: → beberenál, beleberenál, elberenál, felberenál, leberenál,
megberenál. Sajátos változata, amikor a
szántóföldet → tövisberenával elegyengetik (→ megtöviskel). Ezt kora tavaszszal végezték a → feketeföldön.
berenalábfa ~ fn A → fiókos berenának nevezett deszkakerítés oszlopai
közül egy.
berenálás ~ fn Köznyelvi alakja: boronálás. Tavasszal a szántóföldön az
első munka. A cívis parasztgazdák még
a két világháború közötti évtizedekben is
maguk készítette → tövisberenával végezték. Ez annyira meggyötörte a vetést,
olyan csúnyán nízett ki, hogy egy mondás is keletkezett róla: Hogyha berenálsz, ne nízz hátra! Hasznosságával
azonban tisztában voltak, mert télen a
főÝd megkelt, megrepedezett, a berena
viszont gyönyörűen megporhanyóṷsította.
berenalevél ~ fn → Berenatag, (tkp.
egy-egy külön → berena), amelyből
kettőt, hármat is összekapcsolhattak attól
függően, hogy milyen szélességben
akarták a földet egyszerre boronálni. A
berenaleveleket a berena gerendájára
akasztották fel.
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berenás ház ~: Sövényfalú ház. Az
oszlopok közé vesszőket fűztek, és ezt
kívül-belül agyaggal verték be.
berenatag ~ fn A → berena egy egysége, tkp. önálló borona.
berendel ~ i 1. Személyt paranccsal
behív. 2. Rendbehoz vmit.
béres bíres fn Egész évre elszegődött
mezőgazdasági bérmunkás. Előre kialkudott havi bérezése volt. A ~ek a nincstelen parasztok közül kerültek ki. Az év
elejétől szilveszterig kötöttek a gazdákkal szerződést. Ha nem ajánlkozott megfelelő ember, a cívis gazda a város híres
→ embervásárán, emberpiacán fogadta
fel az alkalmas személyt. A ~ a gazda
tanyáján lakott, munkaerejével, idejével,
részben még vasárnapjaival is munkaadója rendelkezett. A ~ munkája a föld
megművelése (szántás, vetés, boronálás,
kapálás), a termények betakarítása (fűkaszálás, takarmányhordás stb.), a jószágok etetése, gondozása, a jármos ökrök
fogatolása volt. Öltözetük a korban szokásos munkaruha, ill. egy ünneplő ruha.
Minden ~nek, ill. más cselédnek volt
ünneplő ruhája. Ezt otthon tartotta, és
akkor vette fel, ha templomba ment, v. a
rokonokat, ismerősöket, ill. ha fiatal
ember volt, a jövendőbelijét látogatta
meg. Tehetősebb gazdánál a többi tanyai
cseléd munkáját az → öregbéres irányította, akinek a szerszámok rendbetétele,
a nagyobb szakértelmet kívánó munkák
elkezdése, megmutatása is feladata volt.
Az öreg~ családos, meglett ember volt,
de így nevezték a már csak könnyebb
munkák végzésére alkalmas idős, családtalan ~t is. A tanyán gazdálkodó cíviseknél ehhez hasonló feladatköre volt a
→ tanyagazdának is. Debrecenben kevésbé volt szokás, de más alföldi nagygazdák alkalmaztak még → kocsisbéreseket is, akik nem laktak kint a tanyán,
hanem kijártak a lakóhelyükről v. a gazda portájáról. Munkájuk elsősorban a
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gazda lovainak gondozása, fogatolása
volt, de gyakran mentek ki a tanyára,
ahol a ~ek munkájában segítettek. (A
cívis gazdák szótárában a kisbéres, tanyásbéres fogalmakkal nem találkozunk.
Az előbbi a 14−17 éves életkorú fiatal
~eket, utóbbi a fiatal, ill. meglett korú,
családostul a tanyán élő ~eket jelölte.)
*béres föld: Az ún. zálogos pusztákon rendszertelen időközökben 3−7 évre
kiosztott közföldek. Debrecen lakosai
meghatározott (igen kevés) bérért használhatták, erre utal a név. Megszerzésének feltétele a polgárjog volt. 1818-ban
megszűnt, mert a bérlők 32 évre megválthatták, így zálogbirtokból saját tulajdonná vált.
béresgazda bíresgazda fn A béresek
munkáját irányította, felügyelte az urasági birtokon, nagybirtokon. Feladatköre hasonlított a parasztgazdáknál dolgozó → öregbéreséhez, tanyagazdáéhoz.
Általában családos, középkorú, tapasztalt ember volt, a paraszti munkában átlagnál nagyobb szakértelemmel. Az alárendelt cselédekkel, béresekkel kemény,
határozott, olykor kegyetlen volt. Gazdája érdekeit képviselte. Munkája az állatok betörésére, gondozására, takarmányozásának ellenőrzésére is kiterjedt. A
nagyobb hozzáértést kívánó munkáknál
(kazalrakás, az első barázda meghúzása
stb.) ő is beállt a munkások közé.
*béres inas: A legtöbb céhszabályzat
engedélyezte, hogy a mester olyan inast
is fogadhasson, akinek a kitanításáért a
szülők fizettek.
béresostor bíresostor fn Méretéről:
nagyostor. Hajlós nyelű, hosszú, négyes
v. hatos → ökörfogat hajtására használt
→ ostorfajta.
beretva ~ fn Szószerkezettel: nyeles
beretva. Emberi szőrzet levágására használt, nyelébe behajtható és nagyon éles
pengéjű szerszám, borotva. Szóláshasonlat: Éles, mint a beretva: nagyon éles.
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beretvafenőkő beretvafenőÝkű fn
Borotvaélesítő kő.
beretvakés ~ fn A → beretva pengéje.
beretválkozás ~ fn Az emberi szőrzet levágása beretva segítségével, borotválkozás. A cívis férfiak a ~hoz nyeles
beretvát v. beretvapengés kést használtak. Előtte az eszközt a beretvafenőkő v.
egy vastag, széles és tükörsima bőrszíj
segítségével megfenték úgy, hogy a szíjat az egyik végénél felakasztották, másik végét a bal kézben tartva a borotvát
le-föl mozgatták. Ha ~ közben tompulni
kezdett a borotva éle, a műveletet rövid
ideig akár többször is megismételték. A
langyos vízzel megpuhított arcszőrzetet
a ~ előtt házi szappanból v. beretválkozó
szappanból egy tálkában kikevert habbal
puha borotválkozó ecsettel gondosan bekenték. A borotválkozó a beretválkozó
tükör előtt az éles borotvát nyelénél
ügyesen fogva és irányítva fölülről lefelé
haladva borotválkozott, előbb az egyik,
majd a másik oldalt vette munkálatba. A
művelet végén (különösen a vérző helyeken) timsóval bekente az arcát és a
nyakát. − Aki megengedhette magának,
az borbélynál borotválkozott. Miklós utcai műhelyében egy Keserű nevű borbélymester a beesett arcú ügyfeleit sajátos módon borotválta. Lizoformos vízben fertőtlenített festett kis fagolyókat
tett jobbról-balról a szájukba, hogy
könnyebben borotválhassa meg őket. L.
még: a fogalmak szócikkeit is!
beretválkozó-ecset beretválkozóṷecset fn Borotvapamacs.
beretválkozó-szappan beretválkozóṷ-szappan fn Mondták beretvaszappannak is. Borotválkozáshoz használt finomabb → szappan. Keserűmandulaillatú szappan volt, az 1930-as évek elején vásárban (a Széchenyi utca bol olda-
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lán) árulták, darabja 10 fillérbe került.
Árusítója hangosan így dicsekedett: Idefigyejj, te pepitaszájú zsidóṷ! Mit adok
én a magyarnak tíz fillérírt!
beretválkozó-tükör beretválkozóṷtükör: Borotválkozáshoz használt, lábakon álló és mozgatható, gyakran mutatós
formájú → tükör.
beretvapenge ~ fn Röviden: penge.
Borotvapenge. Tárolása → pengetartóban történt.
beretvapengés kés ~: Olyan → kés,
amelynek a pengéje → beretva.
beretvás: → beretvatartó
beretvaszappan: → beretválkozószappan
beretvatartó beretvatartóṷ fn Másik
neve: beretvás. A → beretválkozás kellékeinek tárolására szolgáló bőrből készített eszköz, bőrtüsző.
berezel ~ i 1. Nadrágjába székel, becsinál. 2. Nagyon megijed.
bérfa: → bélfa
bérfedeztetés: → bika
bérföld bírfőÝd fn A kommenciós
cselédnek évenként adott földjuttatás. A
~ 1 magyar hold szántóból és 200 négyszögöl konyhakertből állt. Megmunkálása a kézi kapálást kivéve a gazda kötelessége volt. L. még: kommenció
berhel ~ i 1. Ellop, elcsen vmit. 2.
Fiókban keresgél, kutat. − Adatolt igekötős alakjai: → elberhel, kiberhel, leberhel.
berke ~ fn Mogyoróbokor, fűzfa,
diófa stb. lelógó, fürtös virágzata, barkája.
berkenye ~ fn Apró almához v. körtéhez hasonló, piros v. barna színű, lisztes, kásás húsú, fanyar ízű gyümölcs és
az ezt termő fa, cserje.
bérkocsi bírkocsi fn Bérelhető lovas
kocsi. Debrecenben intézményesen
1855-től volt, egyfogatú (→ konflis) és
kétfogatú (→ fiáker) kocsik alkották. Fő
állomáshelyeik az Arany Bika előtt, az
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Angol Királynő előtt, a Péterfia—Ajtó
utca sarkán, a Rákóczi utcán, a Royal
Szálló előtt és kis ideig a Petőfi téren
voltak. A ~k a gépkocsik elterjedésével
fokozatosan eltűntek a város utcáiról.
berkshire: → disznó
bérletes föld bírletes főÝd: Olyan
földterület, amelyet bérleti díjért használnak. L. még: béres föld
berliner ~, belliner fn → Szűrhímzéshez használt színes gyapjúfonál.
berlinerkendő berlinerkendőÝ fn Fekete, fehér, drapp v. más színű berliner
gyapjú fonalból kötött, esetleg horgolt,
rojtos szélű, 150 cm oldalú, négyzet alakú, vastag kendő. L. még: vállkendő
bérlő bírlőÝ, bérlőÝ fn Kisparaszt v.
nincstelen, aki bizonyos időre földet,
esetleg ezzel együtt tanyát bérelt. Rokon
fogalmai: → árandás, haszonbérlő.
berogy ~ i Beomlik, behorpad.
berováckol ~ i → Fazekas díszítésként rovátkákat, kis mélyedéseket metsz
az edény falába.
berováckolás ~ fn → Fazekasmesterségben a díszítésnek az a módja, amikor rovátkákat, vonalszerű kis mélyedéseket metszenek az edény falába.
berukkol ~ i Katonai szolgálatra bevonul.
bérsütés bírsütís, bérsütís fn Pénzért
vállalt → kenyérsütés hozott bedagasztott kenyértésztából.
bértalyigás bírtajigás, bértajigás fn
Más → talyigáját bérért hajtó cseléd, fuvaros, → talyigás.
Berta-malom: → malom
berzenkedik ~ i 1. A hím → pulyka
dühös állapotban felborzolja a tollát, és a
szárnyaival szántja a földet. 2. Ingerülten
beszél, veszekszik, mérgeskedik. L.
még: felberzenkedik
berzseny ~ fn Ejtésváltozata: börzsöny. 1. A fehér v. piros fürtös virágú
(dísz)növénynek, az alkörmösnek a bo-
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gyóiból készült festék. 2. → Tímármesterségben használt festék alapanyagaként: apróra vágott → berzsenyfa. 3.
Irtásföldön növő sűrű, vacak bokor.
berzsenyez ~ i Ejtésváltozata: börzsönyöz. → Tímármester bőrt a → berzseny (börzsöny) nevű festékkel beken,
bedörzsöl.
berzsenyfa ~ fn Ejtésváltozata: börzsönyfa; röviden: berzseny (börzsöny).
Brazilfa. Caesalpinia echinata. L. még:
berzseny
Berzsenyi utca: → utcák−utcanevek
besikerít ~ i Ügyeskedve megszerez
mindent, amire szüksége van.
besimít ~ i 1. Falat sárral betapaszt,
vakolattal bevon. 2. Dohányleveleket
kisimít.
besorjáz/ik ~ i Pl. tölteléket sorban
egymás tetejére rak. Egy sor puliszka, rá
a szilvalekvár, rá megint a puliszka, ~ta,
mint egy tortát.
besóz besóṷz i Sóval meghint, beszór. Pl. → Tímármesterségben: a nyersbőr húsos oldalát sóval behinti.
besűnyöl ~ i Sietve, csak nagyjából
varr meg vmit.
beszabadul ~ i Megtámad, rátámad.
Beszabadult a birkák közé a farkas.
beszakad ~ i Beszakad a minta: →
rézművesmesterségben mintázásnál a
száraz homok nem tartja meg az alakját,
összeesik.
beszállásol ~ i 1. Más igével: bekvártéjoz (bekovártéjoz), elszállásol. Katonákat háznál elhelyez. 2. Katonák háznál elszállásolnak.
beszállásolás ~ fn Német eredetű elnevezése: kvártéjozás (kovártéjozás).
Katonák, katonai csapatok ideiglenes elszállásolása a polgároknál. Erre laktanyák hiányában v. tömeges összpontosításnál laktanyákban támadt helyszűke
miatt került sor. A ~, a szállásadási kötelezettség a régi hadiadó egy fajtája volt.
− Hajdan a cívis polgárokat is terhelte ez
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a kötelezettség. Ezért a tehetősebbek udvarukon külön épületet, ill. épületrészt
rendeztek be erre a célra (→ katonaház/katonaszoba). Ilyen látható ma is a
Szív utca 7. szám alatt, Nagy Jenő tanító
úr portáján. A kis lakóépülethez istálló is
tartozott a beszállásoló katonák lovai
számára. L. még: kvártély
beszalmáz ~ i Leölt disznót perzseléshez szalmával behint, beborít. L. még:
disznóölés
beszappanoz ~ i Beszappanozva áztat. A → nagymosáshoz este házi szappannal ~ták a kimosnivalót, az ázott
egész éjszaka, majd másnap reggel kimosták.
beszáradt gyapjú ~: Megszáradt
gyapjú.
beszéd beszíd fn − 1. Szólás: Ez a
beszíd!: ez már helyes dolog. Elsimította
a beszídet: másképp magyarázta. Közmondás: Sok beszídnek sok az ajja: a lényeget kevés szóval is el lehet mondani. Sok beszíd szegínysíg: az nem boldogul, aki csak beszél, de nem dolgozik. 2.
Nyelvjárás. De szíp debrecenyi beszíd!
beszedeget ~ i Beiszogat, berúg.
beszedés beszedís fn → Gubásmesterségben: a szálaknak nyüstbe, bordába
történő befűzése.
beszédes beszídes mn Vkivel beszélő
viszonyban levő.
beszédű beszídű mn − Szólás: Kevís
beszídű, de nyomatíkosan szóṷl: ritkán
szól, de akkor okosat mond.
beszeg ~ i Az → asztag legfelső kévesorát szalmakötéllel szorosan egymáshoz köti.
beszegés beszegís fn Az asztag legfelső kévesorának szalmakötéllel szorosan egymáshoz kötése. L. még: szélbeszegés
beszegődés beszegőÝdís fn Elszerződés, elszegődés inasnak, cselédnek, bojtárnak stb. Inasnál 3 évre, bojtárnál 1
évre történt a ~.
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beszegődik beszegőÝdik i Inasnak,
cselédnek, bojtárnak stb. elszerződik,
elszegődik.
beszegődtet beszegőÝdtet i 1. Mester
inasnak, tanulónak felvesz. 2. Szülő a
fiát inasnak, tanulónak felvéteti.
beszegődtetés beszegőÝdtetís fn Az,
amikor vkit inasnak, tanulónak felvesznek.
beszél beszíl i − Szólás: Beszílek a fejivel: lelkére beszél; észre térít. Nem
beszílek a levegőÝbe: igazat mondok.
Könnyen beszíl: jó dolga van. Közmondás: Könnyű beszílni, nehéz megtenni:
könnyű a szó, nehéz a tett. Sokat beszíl,
de keveset mond: a lényeget röviden is el
lehet mondani. L. még: kibeszél
beszélőgép beszílőÝgép fn (rég) Gramofon.
beszélőke beszílőÝke fn Beszélőképesség, bőbeszédűségre való hajlam.
beszemez ~ i Szószerkezettel: alvóṷra szemez. Növényt telelésre szemez.
A → szemzés augusztusban van, amikor
a kertész alvóra szemez, ~, és az nem
hajt ki csak a következő tavasszal. L.
még: gyümölcstermesztés
beszentel: → megszentel
beszív beszíj i 1. Nedvességet, szagot magába szív. A fahordóṷ beszíjja
magába a szeszt. 2. Berúg. L. még: részegség
beszól beszóṷl i Beüzen.
beszorul ~ i Legelőn tartott jószág
késő ősszel bekényszerül az istállóba,
téli szállásra vonul. Szólás: Bárcsak esne, bárcsak fúna, guja, ménes beszorúlna! gulyások, csikósok mondták, ha szép
ősz volt, és még kint kellett lenni az állatokkal.
beszorulás ~ fn Más nevei: jóṷszágbeszorulás, marhabeszorulás, beverís,
szorulás, szítverís, behajtás. A tavasztól
a hortobágyi legelőkön tartózkodó állatcsoportok (gulya, konda, ménes, nyáj)
téli szállásra vonulása, ill. hazaterelése

bába
gazdáikhoz v. a gazdák tanyájára. A ~
elsősorban a jószág (gulya) téli szállásra
vonulására (v. hazahajtására) vonatkozott. A külterjes állattenyésztésnél a jószágot csak akkor hajtották a város melletti szántóföldekre, a városi portákra v.
az erdei legelőre, a telelőre, amikor a
„havat hazahozta a hátán”, amikor már
nem talált táplálékot a legelőn. Ennek
ellenére a kiveréshez hasonlóan a ~nak is
megvoltak a jeles napokhoz fűződő időpontjai. A szarvasmarhák hajdan a Hortobágyról Erzsébet- (november 19.),
Katalin- (november 25.), András-napkor
(november 31.), későbbiekben Mihálynapon (szeptember 29.) v. e napok táján
szorultak be, ekkor vertík szít a gulyát, a
ménest. (A juhok ~a Demeter-napon,
október 26-án történt.) A ~ nagy esemény volt a város életében. Sokan várták, és nemcsak a gazdák. A ~t rendszerint nagy embertömeg szemlélte. A jószágok bőgve, a szűkebb utcákban egymásra tolulva igyekeztek a téli szállásra
v. hazafelé. Ha azonban a bámészkodók
között asszonyokat, nadrágos embereket
láttak, a tehenek a szemlélődők nagy
derültségére gyakran felborították őket.
− Egy múlt század eleji visszaemlékezés
ezt így örökíti meg: Szétveréskor a pusztán legeltetett, az istállótól elszokott
jószág általában nem ment haza a gazda
tanyájára, hanem egyenesen ment az
erdőre, a kaszálóba, Cserére, Fancsikára, Savóskútra, Somára, Halápra stb.
Pásztora itt már a majoros v. fogadott
gulyásbojtár volt. A jószág az erdőben
csatangolhatott, jól élt a száraz, magas
fűvel, avarral. Ha leesett a hó, akkor a
már felhalmozott takarmány: csutka,
csuhaj, szalma volt az eledele. A pásztor
hegyes tetejű földkunyhóban tanyázott,
koszttal a gazda látta el. Ha a jószág az
erdőn megette az odaszállított takarmányt, a pásztor tovább vándorolt a
fekete földre: Elepre, Álomzugba, Ebes-
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re, Szepesre stb. Az erdő enyhítette a
szél erejét, de a sík fekete földön süvít,
ezért télen ideiglenes szállást csináltak
az állatoknak. Mikor kiment a föld fagya, a jószág tovább vándorolt ismét a
Hortobágyra, ahonnan ősszel elindult
(kiverés), és 4−5 hónapig vándorolt.
Évenként megújuló kör volt ez. − Sok
helyen a ~hoz kapcsolódott a pásztorfogadás és bérfizetés is. A ~t a kálvinista
Alföldön, így Debrecenben is pásztormulatságokkal ünnepelték. L. még: rovásléc; a fogalmak szócikkeit is!
besző beszőÝ, beszű i Kézimunkamintát belesző.
besztercei szilva: → berbencei szilva
beszuszakol ~ i Szűk helyre beprésel, beerőltet, beszorít vmit.
beszúr ~ i → Vesszőfonásnál vesszőt
a résbe, lyukba mélyeszt.
beszúrt vessző beszúrt vesszőÝ: →
Vesszőfonásban: az a vessző, amelyen a
beszúrást elvégezték.
betábít: → betámít
betájoz ~ i Betájozza magát: téjékozódik, betájolja magát.
betakar ~ i Szőlőtőke tövére húzza a
földet. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
betakarmányoz ~ i Jószágnak másnapra előkészíti a takarmányt.
betámít ~, betábít i 1. Betoppan, beállít vhová. 2. Pl. ajtót betámaszt vmivel.
betanyázik ~ i Beül vhova beszélgetni. A tanyán lakóṷk jártak össze betanyázni.
betapaszt ~ i Pl. kemencét v. más vályogból készült építményt úgy javít,
hogy nedves agyaggal beken, és simává
tesz.
betapos ~ i 1. Taposva tömörít. A
törköjt ~suk egy kádba. 2. Tömörítéssel
konzervál. Legyalultak egy csomóṷ káposztát, alulra tettek különbözőÝ fűszereket, sóṷt, oszt ~ták. 3. Évet betölt. Az
idén taposom be a kilencvenet.

bába
betarisznyál ~ i Élelmet, útravalót
tarisznyába rak.
betart ~ i 1. Határidőt, szabályt, szokást megtart. 2. Fogyó készlet, élelmiszer, takarmány bizonyos ideig elegendő, eltart.
betaszít betoszít i Betol, belök.
beteg ~ mn/fn A népi gyógyászat
szerint a betegnek azt kell adni, amit
megkíván, mert attól gyógyul meg. Szólás: Beteg, fekszik, felkél, eszik, meg lefekszik: (tréf) nem igazi beteg. Közmondás: Adóṷs fizess, ~ nyögj!: az adósságot
vissza kell fizetni, ha nehezünkre esik is.
Változata: Utas, halaggy, ~ nyögj!: mindenki viselje el a sorsát, végezze a maga
munkáját! L. még: bánatbeteg
betegágyas ~ fn Szószerkezettel: betegágyas asszony. Gyermekágyas nő. L.
még: szülés
betegágyas asszony: → betegágyas
betegség: → népi betegségnevek
betejfelez ~ i Ételt tejföllel ízesít,
ételbe tejfölt tesz.
betekint ~ i − Szóláshasonlat: Betekint, mint Bakóṷ Gyulába: a) tovább
marad vhol, mint illenék. b) rövid ideig
marad vhol, vmely helységet felületesen
néz meg.
betelelés betelelís fn Azok a munkák,
amelyekkel a méhészek a méhcsaládok
telelését előkészítik. L. még: méhészet
betér1 ~ i Arra járva bemegy vhova.
Szóláshasonlat: Betér, mint Bakóṷ Gyulába: a) eltéved. b) váratlanul, hívatlanul
megjelenik.
betér2 ~ i Befér.
betériget ~ i Csordából hazatérő állatot az udvarba behajt, betérít.
betermel ~ i Sokat eszik.
betetejez ~ i Kazlat, asztagot befed.
betesz ~ i Újszülött borjút szopni tanít. Megellik a tehén, fogom a bornyút,
~em egy csecsbe.
betetéz ~ i Házat, asztagot, kazlat tetővel ellát, befed.
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Bethlen utca: → utcák−utcanevek
betintáz ~ i 1. Rosszat mond rá. 2.
Berúg. L. még: részegség
betlehem ~ fn 1. Betlehemes játék. 2.
A betlehemes játék fából, papírból készült kellékei.
betlehemes ~ fn A ~ játék előadásában részt vevő személy.
betlehemezés betlehemezís fn Régen
a → betlehem, ~ a legnépszerűbb karácsonyi népi pásztorjáték volt. → Karácsony estéjén a → betlehemesek papírból, fából házilag készített kellékeikkel
házról házra jártak, és előadták a betlehemes játékot (→ betlehemezik). Fő
énekeik a Csordapásztorok és Az Istennek szent angyala kezdetű egyházi népénekek voltak. A ~t adománykéréssel,
jókívánságokkal zárták be. Ha alkalom
adódott, eközben a háziakat megtréfálták: a szabad kéményből, füstölőből
elcsenték a füstölésre felakasztott kolbászt stb. A ~ a 20. század elejétől már
inkább csak a Debrecen környéki tanyákon volt szokásban. A betlehemesek tanyai fiúgyermekek voltak, általában heten voltak, az alkalomhoz öltözve, kifordított bundában, rossz gúnyában. A kevésbé szivélyes családoknál Ínekejjetek, osztán mennyetek! − mondták nekik.
A legtöbb háznál szívesen fogadták őket:
pénzt, kalácsot, süteményt kaptak, de
italt nem.
betlehemezik ~ i Betlehemes játékot
előad.
betlis pipa ~: A nyak végén, a szár
csatlakozásánál rézzel ellátott pipa. L.
még: debreceni pipa
betónika betóṷnika fn Petúnia. L.
még: virágoskert
betonkocka ~ fn Betonlap.
betonösztörű ~, betonösztörü fn Betonoszlopból, betonágasból készült →
ösztörű.
betopánkázik ~ i Kissé ittas lesz, becsíp. L. még: részegség

bába
betoszít: → betaszít
betöltő nyílás betőÝtőÝ nyílás: Nyílás, amelyen keresztül a folyadékot a
hordóba töltik.
betörő betörőÝ fn − Szóláshasonlat:
Úgy hazudik, mint egy betörőÝ: (rosszalló) gátlástalanul hazudik.
betörülkődzik betürülkőÝddzik i Leissza magát. L. még: részegség
betranszporál betráncporál i Embereket beterel vhová.
betű ~ fn Írni és olvasni tudás. Az
analfabétának mondták, hogy nem ért a
~höz. L. még: vargabetű
betűbilyog betűbijog fn Az állat gazdájának betűjeléből kialakított → bilyog.
betűrődés betűrőÝdís fn Betüremlés.
betűrödik betűrőÝdik i Betüremkedik.
betüzdel betűzdel i Méhész az üres
lépeket nem a fészek szélére, a fiasítás
mellé, hanem két fiasítás közé helyezi el.
betüzel ~ i Eléget vmit. Betüzelte az
óṷcska ruhát.
betyár ~ I. fn 1. Útonálló, fosztogató
szegénylegény, ill. hitvány, semmirekellő ember. A cívisek emlékezete szerint
volt → futóbetyár, aki magányosan bujkált a nádasban, rendszerint gyalog járt,
a → kapcabetyár kisebb dolgokat lopott,
a → lacibetyár a csirkefogó, gazember,
naplopó, ill. a csintalan gyermek jelölője. − A közmondás szerint Több esze van
a ~nak, mint a vármegyének, mert ha a
vármegyének vóṷna több esze, akkor
nem lenne ~. 2. → Mézeskalácsosoknál
~t ábrázoló faforma. II. mn Betyár gyerek: a) talpraesett gyerek. b) rossz gyerek. Betyár fattyú: vakmerő, virtuskodó
legény. III. hsz -ul raggal: nagyon.
Betyár: → ló
betyárbútor ~ fn Cókmók, holmi,
motyó.
betyár fattyú: → betyár
betyár gyerek: → betyár
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betyárkolompér betyárkolompír fn
Szószerkezettel: betyáros kolompír. A
→ cívis konyha kedvelt vastagétele: a
karikákra vágott krumplit tepsibe teszik,
a tetejére szalonnát és kolbászkarikákat
helyeznek, majd az egészet kemencében
v. sütőben jól megsütik.
betyáros ~ mn Pl. ruha, kalap nagyszerű, kiváló.
betyáros kolompér: → betyárkolompér
betyárvásár ~ fn Másik neve: futóṷvásár. A → hídivásár engedélyezése
előtti állatvásár, → zugvásár. − Egy forrás szerint ezeket a debreceni sokadalmakkal egyidőben hol itt, hol ott tartották, így Debrecen alatt a Tócó-ér bozótosaiban, máskor az Álom-zugban v. az
Ágotai csárda közelében a Tolvajosnádasban.
beugró beugróṷ fn Előleg.
beújít ~, beújjít i A kiveszett palánta
v. kukorica helyére újat ültet.
beújságol ~ i Elújságol vmit vkinek.
beül ~ i → Gubacsapó elhelyezkedik
a szövőszék ülésdeszkáján.
beüt ~ i 1. Betör. 2. Sikerül vmi.
beütő fn 1. → Szíjgyártóknál olyan
díszítőeszköz, amellyel erős ütés hatására dombormintát ütnek a bőr színoldalára. 2. → Rézművesmesterségben: edzett
vasrúd, amelynek a végén a minta pozitívja van kimunkálva.
bevág ~ i 1. Tilos helyre legeltetni állatokat behajt. 2. Szőlőt először megkapál. 3. Kosárfonó rést vág a vesszőn.
bevágás ~ fn 1. A szőlő első kapálása. 2. → Szűcsmesterségben a bőr megmunkálásakor véletlenül ejtett vágás. 3.
→ Vesszőfonásban rés vágása a vesszőn.
L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
bevagdos: → irdal
bevakul ~ i 1. Tojás megromlik, nem
kel ki belőle a csirke. 2. Öreg szőlőtőke
már nem hoz termővesszőt. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés

bába
bevállal ~ i Munkát elvállal.
bevált ~ i Dohányt hivatalos áron elad. A dohánt a dohánbeváltóṷba váltottuk be.
beváltó: → dohánybeváltó
bevaradzik bevaraddzik i Seb bevarasodik.
bevarr ~ i 1. Varrással a belsejébe
erősít. 2. A → szűr ujján levő nyílást elvarrja, megszünteti. 3. → Szűcs a darabok összevarrásakor a szőrmét behúzza.
bevarrás ~ fn → Szűcsöknél a darabok összavarrásakor a szőrme behúzása.
bevasal ~ i 1. Ruhaneműt kivasal. 2.
Lovat megpatkol. 3. Megbilincsel vkit.
bever ~ i 1. Sárral falat befröcsköl. 2.
Megkapál vmit. 3. Jószágot ősszel a legelőről hazahajt. 4. Törekkazalban töreket tömörít. 5. Bever az óṷdalába: →
rézművesek nyelvében: a rossz ütő a
csengő oldalában kárt tesz.
beverés: → beszorulás
bevésés bevísís fn → Kárpitosmesterségben a bútor faanyagába maratott v.
esztergált mélyedés.
bevesz ~ i 1. Folyadékot, nedvességet
beiszik, magába szív. 2. Nem veszi be az
ekét: ősszel a fagyos földbe nem megy
bele az eke. 3. → Gubásmesterségben:
gyapjú a körömpőfogak közé szorul. 4.
Csipkeverésnél orsót újra munkába állít.
5 → Fazekasmesterségben: az a munkafolyamat, amikor az agyagőrlő gép az
agyagszeleteket ledarálja és kinyomja. 6.
Beveszi magát valahova: a) személy elrejtőzik. b) anyag, szag beivódik.
bevet ~ i 1. Termőföldet maggal beszór. 2. Beágyaz. 3. Tésztát sütőlapáton
a forró kemencébe tesz. 4. Gabonakévét
a szérűn nyomtatásra eltereget. 5. Ekét a
megfelelő helyen földbe mélyeszt.
bevétel bevítel fn − Szólás: Ha bevítel van, kiadás is lessz: ha a kisgyerek
eszik, kakálni is fog.
beveteményez bevetemínyez i Konyhakerti növényeket vet, ültet. Ez is be
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van vetemínyezve, csak még nem kőÝtt
ki.
bevetés bevetís fn Kenyértésztának a
forró kemencébe helyezése. L. még: kenyérsütés
bevirágosodik ~ i Alakváltozata: bevirágzik. Bor (elhanyagolt hordóban)
virágossá kezd válni.
bevirágzik: → bevirágosodik
bezabál ~ i Pl. ló abrakból sokat
eszik.
bezaboláz ~ i 1. 〈A ló fogatba fogásakor〉 a → zabolát a ló szájába teszi. 2.
Lovat zabolával megfékez, megzaboláz.
bezápul ~ i A tojás a kotló alatt megromlik, nem kel ki, megzápul.
bezár ~ i 1. Csipkeverésnél a sort befejezi. 2. Bezárja magát: lekvár vékony
réteggel bevonódik.
bezgentyű ~ fn Falióra nehezéke.
bezöldségel bezőÝccsígel i (Hús)levesbe zöldséget tesz.
bezúdul ~ i 1. Víz nagyobb mennyiségben beömlik. 2. Becsődül.
bezupál ~ i Altisztként, tiszthelyettesként katonaságnál továbbszolgál.
bezzeg ~ hsz Nyomósítás kifejezésére: bizony. Bezzeg jóṷ vóṷna egy kulacs
bor!
bezsindelyez bezsindejez i Háztetőt
zsindellyel befed. Szólásban: Be kéne
zsindejezni a fejit, mer ojan okos: ostoba.
bezsíroz ~ i 1. Szekértengelyt zsírral
megken. 2. → Tímár zsírba mártott
posztódarabbal a bőr húsos oldalát sóval
behinti.
bibi ~ I. fn Gyermeknyelvben: kisebb seb. II. msz Többször ismételve
kisliba hívogatására: ~, ~, ~! III. isz Fáj.
L. még: állathívogatók
bibikóka: → libikóka
bibikózik: → libikókázik
bibircses kecskerágó bibircses kecskerágóṷ: A → kecskerágó egyik fajtája.

bába
bibircsó bibircsóṷ fn 1. Ember, állat
bőrén pattanás. 2. → bibircsók.
bibircsók bibircsóṷk fn Ember bőrén
szemölcsszerű kinövés.
bibircsókás: → bibircsókos
bibircsókos bibircsóṷkos mn Alakváltozata: bibircsóṷkás. 1. Amin →
bibircsók van. 2. Himlőhelyes, ragyás.
bibircsós bibircsóṷs mn 1. Ember,
állat bőre egyenetlen felületű, ragyás,
himlőhelyes, szemölcsös. 2. Növény levele, tárgy egyenetlen felületű, kidudorodásos.
bibircsós hasú bibircsóṷs hasú: Ló
hasának külsejére vonatkozó minősítés.
L. még: lótenyésztés
bibis ~ mn/isz (gyny) I. mn Amin kisebb fájós seb van. II. isz Fáj.
Biblia ~ tn A református vallású cívis
családokban a múlt évszázad közepéig a
legfontosabb könyv (az énekeskönyv és
imakönyv mellett) a Károli Biblia volt.
Helye általában a hálószobában, a nagy
asztal közepén (esetleg az éjjeli szekrényen) volt. A ~ a családi krónika szerepét is betöltötte: üres belső fedőlapjaira
jegyezték fel a család életével kapcsolatos legfontosabb eseményeket: születések, esküvők, keresztelők, halálesetek,
esetleg más nevezetes események időpontjait. Különösen a születések és halálesetek dátumai voltak fontosak, ezeket
mindig bejegyezték az öreg ~´ba. →
Örökléskor általában a legidősebb férfi
családtag tulajdonába került. A gyerekek
ritkán forgatták, a felnőttek, de leginkább az öregek olvasták. A műveltebbek
közül többen életükben legalább egyszer
végigolvasták. Átlagon felüli ismeretére
utal, hogy több olyan frazéma is van a
cívis népnyelvben, amely vmelyik bibliai igéhez kapcsolódik. − Átok: Nyíjon
meg a mejjed, mint a ~, hogy olvassík
belőÝle minden atyádfia! Diáktársnak
címzett tréfás figyelmeztetés: Isten sze-
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me mindent lát, el ne lopd a ~´t! L. még:
cívis vallásosság
Bibliás Molnár Mihály: → cívis ragadványnevek, cívis vallásosság
bíborfűz ~ fn Olajzöld héjú fűzfaféle.
biccent ~ i Kissé sántít.
bice ~ mn Bicegve járó, kissé sánta.
bicebóca bicebóṷca Ejtésváltozata:
béceboca. I. mn Sánta 〈gyerek〉. II. fn
Sánta gyerek.
bicegős becegőÝs mn Kissé sánta.
bicékel ~ i Ember, állat kissé sántít,
biceg.
bicikli ~ fn Régi öregek diciklinek
(is) mondták. Kerékpár, első használói
középosztálybeli fiatal férfiak és nők
voltak. A 20. század elején egy-egy ~
megjelenése a parasztság által lakott utcákban még igazi szenzációnak számított.
Biczó István-kert Bicóṷ István-kert
tn − A város délkeleti részén, a →
Lenctelepen túl elterülő külső kertség.
bicsak ~ fn (Bugyli)bicska.
bicska ~ fn Behajtható pengéjű,
zsebben hordható kés. A jó ~´t a hortobágyi pásztorok, szegényparasztok, gazdálkodó férfiak, legények nagyon megbecsülték, maguknál hordták, evőeszközként is használták. (Ilyen megbecsült
tárgy volt a rézbetétes bicska.) Több
„különleges” változatát ismerték és
használták. A juhászok behajló, íves
pengéjű vágóeszköze a körmöző bicska,
sertés heréléséhez, miskárolásához használták a böllérbicskát. Olcsó vásári portékának számított a fanyelű, ide-oda
mozgó pengéjű nyaklibicska/nyuklibicska, tréfás nevén egyszemélyes nyaklibicska és a zsidóbicska/bugylibicska,
tréfás nevén: bicskura, hutykora. − Szólás: A ~ is kinyílik a nadrágzsebibe:
nagyon felháborítja vmi. Beletört a
~´ja: vállalkozásba belebukott, kudarcot
vallott. Ojan köd van, hogy még a ~ is
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megáll benne: sűrű köd van. L. még: bárányjegy; a fogalmak szócikkeit is!
bicskafésű bicskafűsű fn Zsebkés
módjára összehajtható → fésű.
bicskanyitogató bor bicskanyitogatóṷ bor fn Rossz, hitvány → bor.
bicskás ~ fn 1. Útonálló, betyár. 2.
Befogott ökörpár bal oldali tagja. Az
ökörpár terelésekor mondták: Csálé ~,
ide kontyos!
Bicskás: → ökör
bicskatartó bicskatartóṷ fn Késtok.
bicskura: → zsidóbicska
biga ~ fn 1. Kos nemi szerve. 2.
(gyny) Kisfiú nemi szerve.
bigaró bigaróṷ fn 1. Kisfiú hímveszszője. 2. (tréf) Kisfiú.
bige ~ fn Kb. 10−12 cm hosszú, közepén 2−3 cm átmérőjű, két végén meghegyezett fadarab, amelyet bottal a levegőbe pattintanak, és onnan elütnek.
bigebot ~ fn Bigeütő, kb. 60−70 cm
hosszú husáng, esetleg lécdarab.
bigézés bigézís fn Ütőfával játszott,
pontszerző csoportos versenyjáték. Elsősorban tanyai kisfiúk, serdülőkorú legénykék kedvelt játéka volt. Eszközei a
→ bige és a → bigebot, helyszíne rendszerint a keményre döngölt tanyaudvar
v. közterület. A ~t kezdő csapat első
játékosa egy kis földbe ásott lyukra fekteti a bigét, majd ütőbotjával a lyukból
kipöcköli, utána a botját keresztben a
lyukra fekteti. Ha az ellenfél csapatából
vki elkapja röptében a bigét, v. a lefektetett ütőfát a bige ráhajításával eltalálja,
ő, ill. csapata váltja az ütőt, ill. annak
csapatát. Ha ez nem sikerül, akkor az
aktív játékos a földön fekvő bige vmelyik végét úgy üti meg, hogy az felugorjék, majd igyekszik a levegőben oldalról
minél jobban eltalálni. Ha röptében az
ellenfél vmelyik játékosa elkapja a bigét,
nem jár érte nyerőpont. Lépésben v. a
bigeütőt a földön mozgatva számolják,
hogy ki tudja a bigét messzebbre röpíte-
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ni. A nyerő pontok beszorozhatók, ha az
ütő játékos a levegőben ütögetéssel többször megtáncoltatja, majd azután üti el a
bigét. A játéknak több változata van. L.
még: gyermekjátékok
bigézik ~ i → Bigével játszik.
bigyehegyes ~ mn → Szarvasmarha
egyik szarvállásának megnevezése.
bigyeredés bigyeredís fn Kidudorodás, a növény kezdődő zsenge hajtása.
bigyeredik ~ i Növény fejlődni, hajtani kezd.
biggyed ~ i Biggyed a szája: nemtetszés kifejezéseként: a száj alsó ajka kissé
kijjebb áll.
biggyedt ~ mn 1. Kicsucsorodott
〈száj〉. 2. Lelógó 〈ajak〉.
biggyeszkedik ~ i Feszít, tetszeleg.
bihari cseber: → cseber
*Biharytelep: → utcák−utcanevek
bika ~ fn – A/ A szarvasmarha hímje. A ~borjú testállásáról, külsejéről
állapították meg, alkalmas apaállat lesz-e
belőle. A két világháború között a belső
legelőkre hajtott piros magyar tarka
csorda teheneihez a város tulajdonában
levő apaállat mellett néhány tehetősebb
cívis gazda is tartott ~´t. (Az apaállat
tulajdonosa bérfedeztetést is vállalt, egyegy alkalommal 5 P-t fizettek neki érte.)
A Hortobágyon a szürkemarhaállományhoz 50 tehénre jutott egy ~. A magbikát nagy gonddal választották ki. Az
állatorvos a gazdával próbafejést végeztetett, mintát vett a tejből, megvizsgálta
a tejfokot. Alacsony érték esetén a tehén
borját tilos volt ~´nak meghagyni. – B/
A ~´k legeltetett csoportja a bikagulya,
őrzője, gondozója a bikagulyás, bikás. A
pároztatásra érett üsző neve a cívis népnyelvben bikaalávaló. A Hortobágyon
minden tehén után bizonyos pénzösszeget kellett a ~ gazdájának fizetni, ez volt
a bikabér, ill. a bikapénz. A ~´kat a bel-
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sőségen bikaistállóban, az eladásra szánt
~´kat a bikatelepen tartották. A hamis
~´któl igyekeztek megvédeni a többi
szarvasmarhát, ezért a szarvára rézgombot illesztettek (bikagombozás), az ilyen
állat volt a gombos bika. A leölt állat
megszárított hímvesszőjét korbácsként
„hasznosították”(bikacsök), herezacskójából szerszámtartót (bikatök) készíthettek. (A hímvessző körüli külső rész neve: faszatartója.) Amikor a gulya v.
csorda fiatal ~´i megerősödtek, a természetes kiválasztódás törvénye szerint sor
került az öreg ~´val történő harcra. A
fiatal ~´k közösen kiverték az öreg ~´t
(kivert bika/komor bika), amelyik azután
keservesen bömbölve már csak messziről nézhette a teheneket, közben a cívisek hite szerint így méltatlankodott: Ha
én megdöglök, ki fojattya meg a teheneket? A gujááás? A gujááás? − A hortobágyi puszta ma is emlegetett híres állami ~´ja volt az 1950-es években a mezőgazdasági kiállítások díjnyertes apaállata, a Buda, de alig maradt el tőle erőben és súlyban a Maros. Több órás párviadalukra az idős pusztaiak napjainkban
is emlékeznek. Ismert ~´k voltak még az
1950-es években a Kormos, a Morgó és
a Vándor. Az 1960-as években híres ~
volt a Hortobágyon a Bilincs. – C/ A ~
több frazémának a tárgya. A piros nadrágot viselő honvédek csúfolására mondták hajdan: Honvéd fel a fára, mert jön a
város ~´ja! Főleg kisgyereknek szóló
figyelmeztetés vacsorakor: Vigyázz, mert
~´val álmocc az íjjel!: ne egyél olyan
sokat, mert rosszat álmodsz! Szóláshasonlat: Bömböl, mint a ~: hangosan sír,
ordít. Búsúl, mint a kivert ~: nagyon
búsul. Szólás: Bá, ~, veres bornyú! −
annak mondják, aki hosszasan megbámul vmit v. vkit. Felnyalta a ~: mondják
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arra, akinek a hajából egy tincs fölfelé
áll. Férfira mondják: Nappal ökör, éjjel
~: nappal dolgozik, de éjjel az ágyban is
helytáll. Te csak akkor szóṷjj, ha a ~
fingik! Akkor is csak azt mondd: Iszom,
uram, iszom!: a te neved hallgass!
Közmondás: Kivert ~´nak farkas gyomra
a temetőÝje: az idős apaállatra v. férfira
már nincs szűkség. − Összetételben madárnév: nádibika, más néven vízibika;
mindkettő a varjúhoz hasonló bölömbika
népi elnevezései. L. még: bikaszemű,
pápaszemes bika; a fogalmak szócikkeit
is.
bikaállás ~ fn Másik neve: bikaszállás. A → pásztormúzeum bikaól volt,
legkorábban pedig → szekérállás.
bikaalávaló: → harmadfű üsző
bikabér bikabír fn A gazdáktól a bika tulajdonosának járandóságként fizetett pénzösszeg. A Hortobágyon minden
tehén után ~t kellett fizetni.
bikaborjú bikabornyú fn Hím →
borjú. L. még: szarvasmarha
bikabőr bikabűr fn Bika kikészítetlen v. kikészített bőre mint a → tímármesterség (nyers)anyaga.
bikacsök ~ fn A → bika megszárított
hímvesszője korbácsként használva.
Debrecenben ~kel a román megszállók
verekedtek 1919-ben; ütötték a helyi lakosokat, elöljárókat.
bikagombozás ~ fn Röviden: gombozás. Az a művelet, amellyel a kovács
rézgombot húz a hamis → bika szarvára,
hogy a másikban v. más élőlényben kárt
ne tegyen. A ~ előtt az állatot erős →
gombozókötéllel kikötik a → gombozófához. Az ilyen állat a → gombos bika.
bikagulya bikaguja fn Csak → bikákból álló → gulya.
bikagulyás bikagujás fn A → bikagulya pásztora.
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bikaistálló bikaistállóṷ fn Gazdaságban a → bika tartására használt (nagyobb) épület.
bikákó bikákóṷ fn Kampóval ellátott
hosszú rúd, amelynek segítségével a juhokat úsztatták. Úsztatáskor a juhok két
deszka közt haladtak, a juhászok a deszkán állva a ~val alájuk nyúltak, megmegemelték őket, hogy el ne süllyedjenek. Amelyiket kiszemelték maguknak
fogyasztásra, azt lenyomták a víz alá.
bikanyál: → ökörnyál
bikanyalás: → bocinyalás
Bika-ól: → hortobágyi helynevek és
helynévtípusok
bikapénz bikapíz fn 1. A közösségi
bikák tartására a lakosságtól szedett
pénz. 2. A tehén pároztatásáért fizetett
pénzösszeg.
bikás ~ fn Bikákat gondozó, legeltető
→ gulyás.
bikaszállás: → bikaállás
bikaszemű ~ mn Olyan 〈szarvasmarha, ember〉, amelynek a szeme környéke
fekete. Ragadványnévként is előfordult:
Bikaszemű Tóth Ferenc.
Bikaszemű Tóth Ferenc: → cívis
ragadványnevek
bikatelep ~ fn Az eladásra szánt bikák istállóiból és más épületekből álló
telep.
Bika-telep: → hortobágyi helynevek
és helynévtípusok
bikatök ~ fn → Bika herezacskójából
készült szerszámtartó.
bikfic ~ fn 1. Szamár, ostoba személy. 2. Huncut kisfiú. Te, kis ~!
bikkfanyelvű: → bükkfanyelvű
bikkmakk: → bükkmakk
bikres-bokros ~ mn Cserjés, bozótos, terméketlen 〈hely〉.
bikszádfürdői borvíz: → borvíz
bikszádi víz: → borvíz
bilét: → biléta
biléta ~ fn Alakváltozata: bilét. 1.
Vásárlási jegy. 2. Összetétellel: kutya-
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bilét. Kutya nyakában az ebadó befizetését és a veszettség elleni oltás megtörténtét igazoló lapocska. 3. Ellés után az
anyabirka és a kisbárány nyakába akasztott, azonos számjeggyel ellátott lapocska. 4. Belépőjegy. 5. Képecske díszített
mézeskalács-készítményen.
bilétes bál ~: Belépődíjjal rendezett
→ bál.
bili ~ fn Régi neve: serbli, újabb neve: íjjeli, íjjeliedíny. A testi szükségletnek szobában való végzésére használt
nagyobb öblös, egyfülű edény. Főleg az
öregek, a betegek és kisebb gyerekek
használták. Helye ilyenkor az ágyhoz
közel v. az ágy alatt volt. Legföljebb egy
régi újságot tettek rá. Felkelés után rögtön kiürítették, kisúrolták, és kint hagyták a vécében, v. tisztán betették az éjjeli
szekrénybe. Egyik fajtája a → cserépbili.
bilikókázik bilikóṷkázik i (gyny)
Mérleghintán hintázik, libikókázik.
bilincs ~ fn 1. Egyik fajtája a kezet a
bokához csatoló → kurtavas. 2. A fazekaskorong tengelyét tartó eszköz.
Bilincs: → bika
biling ~, billeng fn 1. Néhány szemből álló (kis) szőlőfürt. 2. A szőlőfürt
felső részén levő, néhány szemből álló jó
ízű oldalfürt.
billeg ~ i 1. Lassan megy, ballag. 2.
Ide-oda inog. 3. Magát ringatva lépked.
L. még: elbilleg
billeg-ballag ~ i Lassan, meg-megállva megy, mendegél.
billegető cankó billegetőÝ cankóṷ:
A → cankó egyik fajtája.
billegtet ~ i Ide-oda ingat. A madár a
farkát ide-oda ~i.
billeng: → biling
bilyog bíjjog, bíjog fn 1. Elsősorban
szarvasmarhák és lovak, szamarak, ritkán juhok bőrére/bőrébe égetett tulajdonjegy, amely azonosításukat volt/van
hivatva szolgálni. A ~ot bilyogzóvassal
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égették rá az állatra (bilyogozás). A leggyakoribb ~ok a daruláb, szarkaláb, rakoncaforma. Más cifra jeleket is használtak, de itt is a betűbilyoghoz folyamodtak. Szarvasmarhánál előfordult
még, hogy egy vasrúddal az állat orrára
sütötték a ~ot, v. a füle hegyéből vettek
ki egy darabot ájosan, csipkésen, fecskefarkasan, ill. felül kicsapták. 2. Tágabban ~nak nevezik a háziállaton (pl. baromfin), használati tárgyon, dinnyén,
kisipari terméken stb. vmilyen módon
kialakított megkülönböztető, azonosító
jegyet, tulajdonjegyet is. 3. Tímármesterségben: bőrhiba. L. még: füljegy; a
fogalmak szócikkeit is!
bilyogos bíjjogos, bíjogos mn Megkülönböztető jeggyel, tulajdonjeggyel ellátott 〈állat〉. L. még: orrbilyogos
bilyogoz bijjogoz, bijogoz i Jószágot,
használati tárgyat, dinnyét stb. vmilyen
módon megkülönböztető jeggyel, tulajdonjeggyel megjelöl. Igekötővel: → lebilyogoz, megbilyogoz.
bilyogozás bijjogozás, bíjogozás fn A
tulajdonjegy rásütése a jószágra. – A/ A
Hortobágyon tavasztól őszig kinn tartózkodó, gulyába és ménesbe kivert (kiverés) növendék állatok a kb. félévnyi
idő alatt olyan sokat fejlődtek, hogy
megjelöletlenül szinte lehetetlen volt
azonosítani őket. Az esetleges elbitangolásnál is a bilyog szolgált igazolásul,
miként lopásnál, eltulajdonításnál, az
állat elpusztulása esetén, az ún. bőrivel
való számonadásnál azonosításul. – B/ A
~ tavasszal a kihajtás előtt nagyobb ünnepély számba ment, hagyományos napja nagypéntek volt. A bilyogot mindig a
legszembetűnőbb részére sütötték az állatnak. Bilyogozáskor előbb az állatot
(szarvasmarhát) erősen lekötözték, majd
a bilyogot bilyogzóvassal, sütésbilyoggal
ráégették az állatok (jobb) farára, nyakára, esetleg a szarvára. Az előbbi esetek-
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ben az állat szőrzete azon a helyen göndör lett (megfodrosodik). A kiégett értékes bőr miatt később a bilyogot az állat
jobb első lábának felső részére tették.
Még később füljegyet (pl. koronás, fecskefarkas füljegyet) metszettek a szarvasmarha fülébe. − A lovat általában
tavalyi korában bilyogozták. A múlt század első évtizedeiben a Hortobágyon
alig volt ló bilyog nélkül. Lovaknál
rendszerint a bal tomporára, oldalára,
combjára, első lapockájára, nyakára
került a bilyog, később a jobb első lábára
alulra. A művelethez nem kötötték meg
a csikót, hanem felfékezték, szorosan a
szekér lőcsfőjéhez kötötték, ekkor egy
hosszú rúd segítségével két férfi a szekér
oldalához szorította, a gazda hirtelen a
farához nyomta a kemencében szalma
pernyénél megtüzesített bilyogvasat. − A
megbilyogozott állat fájdalmát úgy csökkentették, hogy a frissen rásütött vas
helyére kis időre egy jól bevizezett ruhát
tettek. Az égetett bilyogot később teljesen elhagyták, mert mindegyik nagy kárt
tett az állat bőrében. − A ~ sajátos fajtája
volt az orrbilyog, ezt az orra fölött keresztben égették az állatra (szarvasmarhára, főleg ökörre). − Juhoknak, birkáknak, malacoknak néhány napos korukban késsel a füléből vágtak ki bizonyos
cifrázatot: ájos, koronás füljegy stb. L.
még: a fogalmak szócikkeit is!
bilyogozó bijjogozóṷ mn 1. Olyan
eszköz, amelynek megtüzesített v. festékbe mártott részével háziállatra v.
használati tárgyra megkülönböztető jelet
tesznek. 2. → bilyogzóvas. L. még: jószágbélyegző
bilyogtalan bijjogtalan mn 1. Jelzés
nélküli. 2. Bilyogtalanul, jelzés nélkül.
bilyogvas: → bilyogzóvas
bilyogzóvas
bijjogzóṷvas fn Mond-
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ják bijjogvasnak, bíjogvasnak, sütísbíjognak is. Nyeles vaseszköz, amellyel a
tulajdonjegyet a szarvasmarhára, lóra,
szamárra, juhra sütik. A ~ a kovácsok,
cigánykovácsok mesterműve volt. A
jelek megalkotásánál tág tere volt a mesterek képzeletének. A legrégibb forma a
3 ágú sütés, vmint a → daruláb, (ritkán)
a → szarkaláb bilyog, legtöbbet határozatlan geometriai alakokat használtak, de
a ~ak ábrázolhattak még rovásszerű v.
felismerhetetlen jeleket, tárgyakat is. A
betűs (monogramos) ~ lassan terjedt,
ennek oka, hogy sokan nem tudtak olvasni. De későbbi időkben a beégetett
jelek leggyakrabban már a tulajdonos
nevének kezdőbetűi voltak. Ezek úgy
készültek, hogy a kovácsmester először
megrajzolta a bilyog mintáját, majd elkészítette a ~at, pl. NS [Nagy Sándor]
egybefolyva, vagyis az N szárából ki
volt kanyarítva az S is. Mindenkié úgy
vóṷt kalkulálva, hogy egybefojjík − emlékezett vissza egy idős cívis gazda.
Egy-egy ilyen ~ gyakran a családban
apáról fiúra szállt, ezt az is elősegítette,
hogy az elsőszülött fiúgyermek szinte
kivétel nélkül az apja nevét örökölte.
Bilyogzóvasa szinte minden cívis gazdának volt. Debrecen városa a D. V.
bilyogot használta. A ~ használatának
nagy hátránya volt, hogy az állatra sütött
bilyogot el lehetett formázni. Emiatt (is)
sokan → füljegyet alkalmaztak.
Bimbó: → ökör
bindeizni bindájzni fn → Paszományosmesterségben: a bordaláda és a hátsó fésű közötti szerkezet, amely a befűzött láncot és a faformát, a figurát emeli.
bindol ~ i Szeges → cipő felső részét
és talpbélését összevarrja. L. még: cipészmesterség
bindolás ~ fn Szeges → cipő felső
részének és talpbélésének összevarrása.
L. még: cipészmesterség
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bindolóár bindolóṷár fn → Bindoláshoz használt → ár. L. még: cipészmesterség
bír ~ i 1. Birtokol vmit. 2. Bérel, haszonbérben használ vmit. − Szólás: Nem
~ az erejivel: olyanba is belekap, ami
meghaladja az erejét. Közmondás: Aki
~ja, marja: az erőszakosabb győz. Sokat
akar a szarka, de nem ~ja a farka: sok
olyat tervez az ember, amit nem tud
megvalósítani. L. még: elbír
bírás ~ fn Testi erő. Nem bír az erejivel, aki annyit akar felemelni a ~án fejül.
birbitél bírbitél, ~ i 1. Fogdos, piszkál, tapogat vmit. Ne ~d azt a pattanást!
2. Szerelmi játék közben tapogat, fogdos
vkit. L. még: nemi élet
birge: → birka
birgencs: → birka
biri ~ msz Többször ismételve kisliba hívogatására: ~, ~, ~! L. még: állathívogatók
Birinyi-hodály: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
Birinyi-kunyhó: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
birka ~ fn Nevének alakváltozatai:
birke, birge, birgencs. A tejéért tartott
állat neve → tejbirka, a húsáért tartotté
húsbirka. 1. → juh. 2. Apró szőrű bárány. 3. Kisbárány. 4. Merinó juh. – Szóláshasonlat: Ojan, mint a kerge ~: olyan,
mintha elment volna az esze. Közmondás: Rossz ~ az, amék nem bírja a gyapját − mondják az olyan emberről, aki
rögtön leveti a kabátját, kendőjét, ha
melege kezd lenni. L. még: berbécs
birkaakol ~ fn Juhok szálláshelye. L.
még: akol
birkaállás ~ fn A juhnyáj pihenőhelye. L. még: állás
birkabárány: → bárány
birkabőr birkabűr fn − Szólás: Húzza a birkabűrt: horkolva alszik. L. még:
lóbőr

bába
birkacímer ~ fn A levágott juh
combja, ill. annak legszebb része.
birkafejés birkafejís fn Az anyajuh
fejése.
birkagyapjú ~ fn A juh szőrzete.
birkahodály: → hodály
birkajárás ~ fn Juhlegelő.
birkakullancs ~ fn A juhokat különösen kedvelő → kullancsfajta.
birkamogyoró birkamogyoróṷ fn
(tréf) A → birka ürüléke.
birkanyáj ~ fn Merinói juhokból álló
→ nyáj.
birkanyíró birkanyíróṷ fn Az a személy, aki a birkákat megnyírja.
birkaúsztató birkaúsztatóṷ fn Teljes
neve: birkausztatóṷ akol. Fából készített
nagy kerítésféle, ill. az ezzel körülzárt
hely a folyóban, amelyen belül v. amelyben a juhokat nyírás előtt úsztatják, hogy
tiszta legyen a gyapjú.
birkaúsztató akol: → birkausztató
birke: → birka
birkédzik birkéddzik i Barkádzik.
bíró bíróṷ fn 1. Az igazságszolgáltatásban működő, tárgyaló és ítéletet hozó
személy. 2. (rég) Községi, városi elöljáróság feje; → főbíró. − A szó a cívis
nyelvben több összetétel utótagjaként
szerepel. A főszolga~ másik neve →
főbíró volt, de a városok, nagyobb községek elöljáróját is így nevezték. A vásárok rendjéért felelős testületnek, a vásárbíróságnak az élén állt a → vásárbíró, a
hegyközség választott vezetője volt a →
hegybíró, a halottkémet régen → halálbírónak (is) mondták. A cigányvajda
másik neve → cigánybíró. − Szólás:
Bíróṷ hátán törtík/vágták: a) pl. bors, só
nincs jól megtörve, ill. dohány, gyúrt
tészta jól megvágva. b) a kímélet fontosabb, mint a munka jó elvégzése. A város egykori főbírájával kapcsolatos gúnyos ritmusos, rímes mondóka: Debrecen város homokos, benne a bíróṷ Domokos, aki ojan okos, mint a kos. Köz-
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mondás: Bíróṷ szava szent: a ~ ítélete
megmásíthatatlan.
birok ~ fn A másik karjának leszorítása az asztallapra.
Bíró-lapos: → Bánk
bíróság bíróṷság fn Községi bíró hivatala. Szóláshasonlat: Sorba megy/jár,
mint a falusi bíróṷság: mindenki sorra
kerül.
birsalma bírsalma fn Gyümölcséért
termesztett almaféle növény, fája általában bokor alakú. Nyersen fogyasztásra
alkalmatlan, de konzervértéke nagy.
birsalmaleves: → gyümölcsleves
birsalmazunc: → birskocsonya
birskocsonya bírskocsonya fn Másik
neve: bírsalmazunc. Birsalmából főzött
kocsonyás massza.
birskörte bírskörte fn Körte alakú
birsalma. L. még: alma
birzsikél ~ i Mormol, darál [!].
biszbasz ~ fn (durva) Semmiség,
csekélység.
bitang ~ I. mn Kóborló, gazdátlan
〈jószág〉. II. fn 1. Kóborló, gazdátlan
jószág. 2. Falu ~ja: nagy gazember.
bitangistálló bitangistállóṷ fn Istálló, ahová a kóborló, gazdátlan jószágot
(→ bitangjószág) bekötik. A város ~ja a
Bethlen utcán volt, a városközponttól
kifelé a páratlan oldalon. Az istálló épülete egy nagy udvaron állt, ide vitték be
az elbitangolt, gazdátlan szarvasmarhát.
A gazdája itt kereste, ha megtalálta, a
tartási költségeinek kifizetése után elvihette az állatot, természetesen előbb a
jószágba égetett saját → bilyogja alapján
igazolnia kellett a tulajdonjogot.
bitang jószág bitang jóṷszág: Elveszett, ill. a többitől elkóborolt jószág. Ha
a gazdája nem találta a → bitangistállóban, akkor vmilyen formában közhírré
tétette az állat jellemző adatait. Ha az
állat gazdája nem került meg, a város
jogot formált az ilyen jószágok értékesítésére. Egy régi rendelkezés szerint jö-
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vedelmük egyharmada a tanuló diákokra, kétharmada az ispotálybeli szegényekre szállt.
bitangol ~ i Ember, állat csavarog,
cél nélkül mászkál. Igekötővel: → elbitangol.
bivaly bivaj fn 1. A szarvasmarhával
rokonságban álló hasított körmű kérődző. Borja a → bivalyborjú. Nálunk
főként az uradalmakban volt elterjedve.
A parasztok fejték is, teje zsírosabb,
ezért kedvelték. Ökörjáromba fogva
igázták (→ bivalyos szekér), gondozója
a → bivalyos. − Névátvitel eredményeként szerepel a → bivalypaszuly és a
bivalyrest szóban. − Szóláshasonlatokban negatív tulajdonságok kifejezője. A
nagyon lusta ember Rest, mint a bivaj.
Az önfejű, makacs ember Nyakas, mint a
bivaj. Vastag, mint a bivaj bűre: pl. csizmabőr nagyon vastag. Nekimegy, mint
bivaj a pocsojának: önfejűen belevág
vmibe. 2. Lusta ember. 3. A → cséplőgépet hajtó nagyméretű, fekete gőzgép.
bivalyborjú bivajbornyú fn 1. A bivaly borja. 2. → Bolondos, ostoba kölyök.
bivalybőr bivajbűr fn A → bivaly
kikészítetlen v. kikészített bőre mint a →
tímármesterség (nyers)anyaga.
bivalyerős bivajerőÝs mn Nagyon
erős.
Bivaly-halom: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok, hortobágyi őshalmok
bivalypaszuly bivajpaszúj fn Főként
dísznövényként hasznosított nagy szemű, vastag hüvelyű bab. L. még: paszuly
bivalyrest bivajrest mn Nagyon lusta. L. még: rest
bivalyos bivajos fn A bivalyt gondozó, fogatoló → béres.
bivalyos csárda bivajos csárda: A
hortobágyi csárda talponálló részének
neve. L. még: hortobágyi csárdák
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bivalyos szekér bivajos szekér: →
Bivalyok által húzott → szekér.
bivalyvelez bivajvelez fn Vastag,
durva kelme (parket) [!].
biz ~ hsz Bizony. L. még: abbiz
bizgat ~ fn Személyt, állatot piszkál,
ingerel.
bizigen ~ hsz Bizony.
bizisten ~ msz Tréfás alakváltozata:
bizistóṷk. Állítás megerősítésére: isten
bizony!
bizistók: → bizisten
bizni pizni, ~ fn → Paszománykészítésben: néhány mm vastagságú fonott
sima zsinór.
bizony bijon, bion hsz Állítás nyomósítására. Ennek fokozása: → abbizony.
bizonykodik ~ i Erősködik vminek
az igazsága mellett.
bizonyosodik ~i Megbizonyosodik.
bizonyság ~ fn Bizonyosság.
biztat ~ i Nógat. Szóláshasonlat:
Biztattya, mint cigány a lovát: üres igéretekkel biztatja. L. még: megbiztat
biztogat ~ i 1. Biztatgat. 2. Bujtogat.
biztos1 ~ I. mn Ami ténynek tekinthető. II. hsz Biztosan. III. fn Biztos
dolog. − Szóláshasonlat: Biztos, mint
Katiba a gyerek: egészen biztos. Közmondás: A ~t a bizonytalanír el ne
hagyd!: többet ér a valóság a csak remélhető dolgoknál. Más változatokban:
Jobb ma a ~, mint hóṷnap a bizonytalan.
Ami ~, az a ~.
biztos2 ~ fn 1. Vmely feladatra különleges hatáskörrel kiküldött hivatali
személy. 2. Legénységi állományú rendőr, csendbiztos.
biztosító: → biztosítócsap
biztosítócsap biztosítóṷcsap fn Röviden: biztosítóṷ. A szőlőtőkén tartalékul meghagyott, egy szemre metszett,
alacsonyabban elhelyezkedő vessző. L.
még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
bizseg ~ i Leves főni kezd.

bába
bizserél ~ i Enyhén csiklandoz.
bizsi ~ msz Többször ismételve kisliba hívogatására: ~, ~, ~! L. még: állathívogatók
blájhol ~ fn → Tímár bőrt halványít,
(ki)fehérít.
blájmontozik ~ i (rég) A régi céhes
világ szava a német Blaumontagból. Jelentése: mulat, dorbézol.
blankbőr blankbűr fn → Szíjgyártóknál: vastag, erős bőr.
blamatikázik ~ i Kisebb társaság
iszogatva-eszegetve beszélget, pletykálkodik.
blandzsír ~ i Fába ágyazott acéllemez, szerszám a bőr húsos oldalának
tisztítására.
blank ~ fn A gerincén kettévágott
vastag szerszámbőr.
blaszfémia: → káromkodás
blundeltészta blundeltíszta fn Hajtogatott, élesztős → tészta, barnatészta.
blúz ~ fn A testhez lazán simuló, derékig érő női ruhadarab. Egyik kedvelt
fajtája volt a bő szabású, szűk nyakú →
rékli. L. még: cívis női viselet
bobajka: → bobájka
bobájka ~, bobajka fn Élesztős tésztából v. kenyértésztából készült, előbb
megsütött, majd darabokra vágott és
leforrázott, mákkal, mézzel, esetleg mással ízesített karácsonyi süteményféle. L.
még: cívis konyha
bóbás tyúk bóṷbás tyúk: Bóbitás,
búbos → tyúk. L. még: baromfitenyésztés
bóbiskál bóṷbiskál i Bóbiskol.
bóbita bóṷbita fn Fiatal lányok sapkáján kiálló vékony szövetdarab.
bócéros bóṷcéros mn Gyermek v. nő
kócos, fésületlen.
bocfa: → bodzafa
bocfapuska: → bodzafapuska
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boci ~ I. fn Kisborjú. II. msz Többször ismételve kisborjú hívogatására: ~,
~, ~! L. még: állathívogatók, búboci
bocinyalás ~ fn Más nevei: bornyúnyalás, tehénnyalás, bikanyalás. A homlokra félkör alakban lehajló, ill. a homloktól fölfelé álló hajtincs.
bócongós bóṷcongóṷs mn → Bolondos.
Bocskaikert ~ tn A Debrecen—Nyíregyháza vasútvonal mellett terül el →
Pallagtól 9 km-re. Sakktáblaszerű település, 1899-ben alapították mint hegyközséget. Ekkortájt szőlőt és gyümölcsöt
termesztettek a területén. Főként Debrecen tehetősebb polgárai birtokolták.
1993-tól önálló község, Debrecen alvóvárosa, egyik pihenő, nyaraló helye. A
településen általános iskola, óvoda,
templom, orvosi rendelő, gyógyszertár,
vasútállomás, több üzlet található, 1988
óta vezetékes vize is van. Közelében
halad el a szarmaták által ásott és az Alföldet körbekerülő Csörszárka, más néven Ördögárok nyomvonala. L. még:
szőlőskert
Bocskai-ruha ~ tn A két világháború
között a középiskolák magyaros szabású
egyenruhája. A fiúké sapka, zakó, nadrág, rojtos selyem nyakkendő, a lányoké
blúz, szoknya. A téli egyenruha sötétkék
rakott szoknya és zsinórozással díszített,
fehér gallérral és kézelővel készült blúz,
sötétkék csokornyakkendő, bocskai sapka. A ~´nak a középosztály körében nem
volt nagy divatja, annál inkább a diákviseletben.
bocskairuha-paszomány ~ fn A főleg középiskolások által viselt → Bocskai-ruhának a zsinórdísze. L. még:
paszományosmesterség
Bocskai Tsz: → Bánk
bocskor ~ fn 1. – A/ Egyetlen darabból szabott talpú (→ bocskortalp) és
felső részű, sarok nélküli (esetleg →
sarokszorítóval ellátott), elöl kerek v.

bába
hegyes orrú, → bocskorszíjjal felköthető
kezdetleges, könnyű lábbeli, amely a
talpat, a talp széleit és a lábujjakat védi.
Anyaga lehetett kikészített bőr, de csinálhatták szőrös, kikészítetlen bőrből is.
Formája szerint volt: egylábas, azaz
bármelyik lábra felhúzható v. féllábas,
vagyis a jobb és bal láb szerint eltérő
formájú. Elkészíthette mindenki saját
maga is, de a → bocskormetélők is a →
bocskorkaptafán. A tímárok, vargák is
csináltak ~t. A régi időkben Debrecenben is nagy volt a kereslet a ~ iránt a
lakosságnak szinte minden rétegében, de
itt a 18. század elejére idénylábbelivé
süllyedt (tavaszi, nyári viselet lett), helyébe a → csizma lépett. − Az alföldi
magyarság a kerek fejű, ráncos orrú ~t
hordta. Az állandóan csizmát viselő csikóson kívül a többi hortobágyi pásztor
nyáron leginkább mezitláb járt, esetleg
könnyű ~t kötött a lábára. Ezt azonban
átmeneti ruházatnak tekintette, ezért
rendszerint elhasznált bőrökből, főleg
ócska csizmaszárból maga hevenyészte.
A hortobágyi pásztorok (és a cívis gazdák) nem csinálták a ~t, hanem fűzték,
erre utal a ma is élő bocskort fűz kifejezés. A ~fűzés szerszáma egy kés. A készítés legegyszerűbb módja, hogy a ~
készítője egy fél csizmaszárat leterített,
rátette a lábát, és lábujjainál és sarkánál
késével egy húzást tett, szélességét tetszés szerinti méretre hagyta. Orrait mélyen, sarkának a szegleteit szemmírtíkre
lekerekítette, aztán több-kevesebb lyukat
vágott a bőrön körül, ebbe egy vékony
szíjat húzott (→ bocskorszíj). Ennek
végét a sarkon összehúzta. Ez a →
bocskorták. A lábfejen még egy bőrdarabot (→ fejelő) vett keresztül, amelyet
az átlyukasztott ~ szélén a tákkal összefoglalt. Eleje sűrű ráncokban a lábujjakra
borult, megvédte a talpat a száradó fű
torzsáitól. A pásztor így bátrabban haladt
a száraz, tövises tarlón, lekaszált mezőn.
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A pásztorok ismerték még a hegyesebb
orrú ~t, ez több hozzávalót igényelt.
Kiszabása hasonló, de tákja csak az orrába fűződik, és a lábujjak tövéig tart,
kezdetén és végén is görcs tartja a lyukakban. Hátulján sarokszorító, kötés v.
varrás, így a hátulja zárttá van téve. Ezt
is mezitlábra húzták, ez is nyári lábbeliviselet volt. – B/ A ~ viselete hazánkban a 19. század derekától rohamosan
háttérbe szorult. Néhány helyen, pl. a
Tiszántúlon különálló szárral, → habdával viselték a kanászok. A cívis népnyelv a habdát ’ormótlan lábbeli’ jelentésben ismeri. A ~ba vászonból, télen
szőrös bőrből készített → kapcát is
hordtak, néha szalmát tettek a gyapjúkapca és a tetejébe tett vászonkapca
közé. – C/ A szó összetételek előtagjaként is szerepel. A pásztornak fizetett
járandóság a → bocskorpénz v. bocskorbér, a sűrű szilvalekvár névátvitellel
alakult neve → bocskortalp. − Előfordul
tréfás fenyegetésben: Kösd fel a nyulak
~át!: tűnj a szemem elől! Szóláshasonlatban: Ojan kemíny, mint a ~ talpa: pl.
hús ehetetlenül kemény. Szólásban: Nem
fűztünk eggyütt ~t − mondja elutasítóan
az, aki nem akar tegeződni a másikkal.
Köti a ~át: más gazda szolgálatába áll.
Bocskornak nem leszek tákja: magamnál
alábbvaló embert nem szolgálok. Közmondásban: Délrűl/Alul derül, ~ merül:
a) ha az egyébként felhős ég alja délen
derült, eső lesz. b) ha naplementekor
délen tisztul az égbolt, eső lesz. 2. (tréf)
Láb. 3. Baromfi csűdjén és lábujján levő
bőr, amelyet kopasztáskor lehúznak.
bocskorbér: → bocskorpénz
bocskorkaptafa ~ fn → Bocskor készítéséhez használt → kaptafa.
bocskormetélő bocskormetílőÝ fn
(rég) Csak → bocskor készítésével foglalkozó → varga. Főként a 18. században tevékenykedtek.
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bocskoros tót bocskoros tóṷt: Bocskorban járó → tót, ez volt a szlovákok
korábbi csúfneve. L. még: nemzetiségcsúfoló
bocskorpénz bocskorpíz fn Másik
neve: bocskorbír. Marhapásztornak, csikósnak, juhásznak az egyes gazdáktól
fizetett pénzbeli járandóság. L. még:
pásztorbér
bocskorszíj bocskorszíj fn. 1. A →
bocskorba fűzött szíj. Rosszalkodó gyereknek mondott tréfás fenyegetés: Bocskorszíjat hasítok a hátadbul! A frazéma
egy kegyetlen középkori büntetés emlékét őrzi. 2. → bocskorták. 3. A ~hoz
hasonló hosszú, fekete cukorka.
bocskorták ~ fn Röviden táknak is
mondják. 1. A → bocskoron levő lyukhoz belülről odaillesztett, de oda nem
varrt bőrfolt. Ha kilyukadt a bocskor,
használója egy tákot tett bele. 2. →
bocskorszíj.
bocskortalp ~ fn 1. A → bocskor alsó, vastag bőrből kialakított része. 2.
Sűrűre főzött, szárított → szilvalekvár.
Bodaj-csere: → halászat a hortobágyi vizeken
bodega ~ fn Ételt is árusító italmérés,
fabódé. Debrecenben asszonyok árultak
a ~ban, ételt főztek, és italt is mértek.
Volt → kávés bodega és → kifőzdés bodega.
bodegasor ~ fn Utcasorszerűen felállított fabódék. Debrecenben a belvárosban a Csapó utcán és a Simonffy utcán
volt a két világháború közötti időkben ~.
bódiszilva bóṷdiszilva fn Másik neve: írvejóṷszilva. Gömbölyű, kékes színű, kissé savanyú → szilva.
bodnár: → kádár
bodnározógyékény bodnározóṷgyíkíny fn Keskeny levelű → gyékény.
bodon: → bödön
Bodó Bodóṷ tn − Szóláshasonlat:
Úgy megyen az ajtóṷnak, mint Bodóṷ a
vedérnek: figyelmetlen, bamba.
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Bodóné Bodóṷné fn − Szóláshasonlat: Mást beszíl, mint Bodóṷné, mikor a
bor árát kírik: el akarja terelni a figyelmet a számára kellemetlen témáról.
bodonos kút: → ládás kút
bodonszék ~ fn Lyukas fatörzsből
készített alkalmi ülőbútor.
bodor ~ mn Ejtés-, ill. alakváltozata:
bondor, bongyor. Göndör. L. még: bodri
bódorgó bóṷdorgóṷ mn 1. Agysorvadásos. 2. Agysorvadásos betegsége
miatt elkóborló, céltalanul mászkáló
〈ember〉. L. még: népi betegségnevek
bodorít ~ i Göndörít.
bodorított haj ~: Göndörített haj. L.
még: hajviselet
bodorka ~ fn Trifolium repens. Lóheréhez hasonló fehér virágú vadnövény,
→ takarmánynövény; vadhere.
bodorkajárás ~ fn Olyan hely (a
Hortobágyon), ahol sok → bodorka
található.
bodorkás kaszáló bodorkás kaszálóṷ: → Bodorkával benőtt → kaszáló.
bódorog bóṷdorog i Céltalanul
megy, kóborol.
bodri ~ mn Kissé göndör, → bodor.
bodros ~ mn Fodros, fodrozott.
bodza boddza, bozza fn Erős illatú,
fehér, ernyős virágzatú cserje és ennek
feketéslila bogyótermése. Két fajtája
van: a fekete bodza és a → földibodza
’gyalogbodza’. Ez utóbbi alighanem kipusztult a debreceni kertekből, határból,
mivel az utóbbi évtizedekben már nem
lehet találkozni vele. Mindkét ~fajta
virágjából (→ bodzavirág) főzött tea (→
bodzavirág tea) elterjedt népi gyógyszernek számított. Voltak, akik a fekete
~ bogyóiból lekvárt főztek. A fává nőtt
cserjéből (→ bodzafa) a fiúgyermekeknek → bodzafapuskát készíthettek. −
Szólás: Minél vínebb a boddza, annál
szűkebb a juka, minél vínebb a kurva,
annál tágabb a juka: gúnyos utalás arra,
hogy az idős kurva már nem sokat ér.
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bodzabél boddzabél fn A → bodza
ágainak belejében levő puha, rugalmas
anyag.
bodzafa boddzafa fn Alakváltozata:
bocfa. Fává nőtt → bodza, ill. a bodza
üreges fája, ága.
bodzafapuska boddzafapuska fn
Alakváltozata: bocfapuska. Bodzafából
készített gyermekjáték, amelyből csepűv. egyéb golyócskákat lehet kilőni. A
kiválasztott, erős és vastag bodzafadarabból megtüzesített dróttal kitolják,
kiégetik a → bodzabélt, kitágítják az
üreget, hogy a fogóval ellátott kifaragott
pálca könnyen tudjon benne mozogni. A
játékszer végébe illesztett csepűdarab v.
golyócska a nyomás hatására hangos
pukkanással kiröpül a csőből. Leginkább
4−6 éves kisfiúk játszottak vele.
bodzalekvár boddzalekvár fn Szegény emberek, → vákáncsosok főzték. A
→ bodzafa érett, fekete, hamvas gyümölcsét leszedték a tányérjáról, és főzni
kezdték. Ha már jó ideje főtt, galuskaszűrőn v. ritka szitán átengedték, így
tisztították meg a magvától és a héjától.
Még sűrűbbre főzték, és amikor elég
sűrű lett, eltették. L. még: lekvárfőzés
Bodzás-gödör: → Haláp
bodzatúró boddzatúróṷ fn Ürülék,
széklet. Szólás: Teli van a segge boddzatúróṷval: nem tud nyugton maradni.
bodzavirág boddzavirág fn A → bodza tejfehér virágzata.
bodzavirágtea boddzavirágtea fn
Szárított → bodzavirágból főzött → tea.
bodzavirágszörp boddzavirágszörp
fn → Bodzavirágból készített sűrítmény.
bóér: → szegzőár
*Boér utca: → utcák−utcanevek
bog ~ fn Kötélen, fonalon stb. kötött
csomó. Bogra köt: a) bogot készít. b)
szalagra csomót köt. A bogot úgy csinálják, hogy a két madzagot v. kötelet hurokszerűen kötik meg.

158

babaruha

bogáncs ~ fn Kétszíkű, csöves virágú
tüskés növény. Elterjedt → gyomnövény.
L. még: kisbojtorján
bogáncskóró bogácskóṷróṷ fn Útszéli → bogáncs.
bogár ~ fn 1. Kemény szárnyú rovar,
ill. általában repülni tudó kicsiny (kártékony) rovar. A cívis népnyelv is gazdag
a vele alkotott összetételekben. Növényi
kártevő a szőlőt károsító barkóbogár
/barkó és a hajtásokat pusztító vincellérbogár, a krumpli kártevője a kolompérbogár/krumplibogár, korábbi nevén kolorádóbogár, a mák kártevője a mákormányosbogár, a holt fában a faanyagot
pusztítja a kopogóbogár. A lóbogár a ló
élősködője, de így nevezik a lótetűt is.
Állati eredetű anyagokban él a szalonnabogár, a szőrmésbőröket pusztítja a
zsírbogár, a csíkbogár kártékony vízibogár. A ganajtúró ~ népi nevei: galacsinbogár, szarbogár. A bodobács ’mezei
poloska’ népi neve pirosbogár, az osztrákbogár fekete-sárga, nagy, puha ~. A
jól ismert cserebogár népi neve csebogár, a katicabogáré katibogár, de a név
a bodobácsot is jelöli. Éjszaka világító ~
a selyembogár. Névátvitel eredménye a
csodabogár, a zsémbes vénasszonyt nevezi így a helyi népnyelv. − Szólás: Bogár van a fejibe: félbolond, eszelős.
Közmondás: Aki ~ után indul/megy,
szarba líp: ne hallgass ostoba tanácsadóra! 2. Fekete répabarkó. 3. Fejtetű. 4.
Méh. L. még: zsizsik; a fogalmak szócikkeit is!
bogaras ~ mn Legyek, bögölyök csípéseitől nyugtalan 〈szarvasmarha, ló〉.
bogarászik ~ i 1. Tetvészkedik. 2.
Piszmog. 3. Keresgél, kutat. L. még: elbogarászik
bogárfekete ~ mn Ragyogóan fényes
fekete.
bogárhátra szántás ~: Hivatalos
megnevezése: bogárhátú szántás. Kevésbé ismert neve: bakhátra szántás. A
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→ szántás egyik fajtája. Lényege, hogy
keskeny (4−6 m-es, mások szerint 10−20
m) fogásszélességet alakítanak ki, amelyeket mindig összeszántanak, így a
terület közepe kiemelkedik, kidomborodik. Célja a fölösleges csapadékvíz osztóbarázdákban történő elvezetése. Főleg
vízjárta területek szántásakor alkalmazták/alkalmazzák.
bogárhátú ~ mn Padlás nélküli, kerek fedelű, szalmatetős 〈ház, kunyhó〉.
bogárhátú szántás: → bogárhátra
szántás
bogárhátú zsinór bogárhátú zsinóṷr: → Paszományosoknál: tiszti nadrágra, magyar nadrágra, ill. zakó fazonszegésére stb. használt zsinórfajta.
bogárszemű ~ mn Ragyogó, tüzes
fekete → szemű.
bogárzás ~ fn → Szarvasmarha
megvadult futkosása a bőre alatt kikelő
lárvák miatt.
bogárzik ~ i 1. → Szarvasmarha a
bögölyök csípése, ill. a bőrük alatt kikelő és onnan kibújó bogarak miatt öszszevissza futkos, → megbogárzik. 2. Legény leány után jár.
Bogárzó: → hortobágyi helynevek és
helynévtípusok
bogárzó jószág bogárzóṷ jóṷszág: A
bőre alatt kikelő lárvák miatt futkosó →
szarvasmarha.
bogdány: → bagdán
bogláros ~ mn 1. Csinosan, díszesen
öltözött 〈nő〉. 2. Szép, formás 〈nő〉.
bogláros párta ~: A divatot kedvelő
cívis lányok díszes fejéke, → pártája
volt. L. még: cívis női viselet
boglya bogja fn 1. A kaszálón villával összehordott kis széna-, lucerna-,
lóherecsomó, amelyet két személy két
rúdon elszállíthat (rudas). 2. Nagyobb
mezei széna-, lucerna-, lóhererakás,
amelyet szekérre villázva a szérűskertbe
hordtak, és lepedősen, rétegesen na-
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gyobb méretű ~´kba raktak (boglyáz/ik).
3. A szénáskertben (pl. Debrecenben,
Bánkon) hosszabb ideig tárolt, kerek alapú szénarakomány (szénaboglya), melybe rendszerint 5−10 szekérnyi mennyiség került. Egyik fajtája a sarjúboglya,
ebben a kaszálón (boglyás) összegyűjtött
és behordott sarjúszéna volt. A debreceni tanyavilágban a ~´t merevítő rúd nélkül rakták. Szépnek azt a ~´t tartották,
amely az alaptól felfelé fokozatosan
szélesedett, és középtájon kétszer nagyobb volt az átmérője, mint a fenekén.
A ~rakás nagy hozzáértést kívánt. Legnehezebb volt a tetejét megrakni (betetejez, meghegyez). A téli ~ alá szalmát,
gazt, esetleg faágakat, tölgyfa hasábokat
raktak (boglyafenék). A ~´t elkészülte
után sodrott szénakötéllel v. póznákkal
leszorították. 4. Aprított fából rakott kúp
alakú rakás. 5. Fákról lehántott, száraz
cserrakás. 6. → csúcsos végű boglya. L.
még: a fogalmak szócikkeit is!
boglyafarú ló bogjafarú lú: Széles
farú ló. L. még. lótenyésztés
boglyafenék bogjafenék fn 1. A →
boglya alá terített szalmaréteg, esetleg
faágakból, gazból, tölgyrudakból kialakított alapzat. 2. Feketés folt az elhordott
szénaboglya helyén, ahol a fű kipusztult.
boglyakemence: → búbos kemence
boglyas bogjas, bugjas, bogjos, bukjos mn 1. Fésületlen, borzas. 2. Rendetlen, kuszált szőrű, ill. tollú 〈állat〉. 3. Zilált, összekuszált 〈gereblyélés, megrakott
szekér〉.
boglyás bogjás fn − Területmérték,
amellyel rétek, kaszálók kiterjedését jelölték meg. A 18. században az egy ~
kaszáló Debrecenben akkora terület volt,
amelyről egy átlagos boglya szénát lehetett betakarítani. Területe 3500−4000
négyszögöl között változott; az → újboglyás 3600 négyszögöl lett.
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boglyás kaszáló bogjás kaszálóṷ:
Kaszálóterület, amelyről kb. egy nagy →
boglyát kitevő szénamennyiség gyűjthető össze. L. még: boglyás
boglyáz/ik bogjáz/ik i Szénát, lucernát, lóherét nagy boglyába rak.
boglyos: → boglyas
bognár: → kerékgyártó
Bognár Rezső utca: → utcák−utcanevek
bogni ~ fn → Kárpitosmesterségben
a bútor ülésének, támlájának v. karjának
élén levő díszcsík.
bógni bóṷgni fn Íves lezárású ablakpárkány v. ajtószemöldök-párkány homlokzaton. L. még: kőműves
bogniszövés ~ fn → Paszományosoknál: göbös és zsinórvezetéssel beszőtt
szegőszalag készítése.
bogos ~ mn Pl. deszka görcsös, csomós.
bogozódik bogozóṷdik i Fonál bogossá, csomóssá válik.
bogyó bogyóṷ fn 1. A szőlőfürt fejlődése kezdetén: szőlőszem, amíg a
borsszemnyi nagyságot el nem éri. 2.
Kerek pöttyszerű v. kissé nyújtott minta
a → szűrön.
bogyózóolló bogyóṷzóṷollóṷ fn A
metszőollóhoz hasonló, kis vágófelületű
→ olló, amellyel a szőlőfürt sérült v.
kevésbé fejlett részeit kivágják. L. még:
szőlőtermesztés−szőlőművelés
bohaj ~ fn Préselt bolyhos → posztó.
bohajszűr ~ fn Préselt bolyhos posztóból készült → szűr.
bohókás bohóṷkás mn Jó kedélyű,
viccelődő 〈személy〉.
bojt ~ fn 1. Csomókba fogott szálakból, rojtokból való lecsüngő dísz. Rendeltetése, megjelenési helye szerint több
fajtáját ismerték/ismerik. A szekrények,
fiókok kulcsaira készült a kulcsbojt, a
nehéz ülőbútornak, az ottománnak a
karját díszítette az ottománbojt, bársonyfüggöny rögzítésére szolgál a drapéria-
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tartó-bojt, a cseréppipára, tajtékpipára
került a pipabojt, kard markolatára a
kardbojt, a mennyezeti rózsa ~ja az ampolnabojt, a paszományosok a lábpárna
4 sarkára varrták a plimóbojtot. Tulajdonosának hazafias érzését fejezte ki a
pipaszárra zöld zsinóron felfüggesztett
nemzeti színű parasztbojt, ennek hurkolással elkészített felső része a bojtfej. 2.
→ ostorcsapó. 3. A szarvasmarha farkának a végén levő hosszú szőr. L. még:
paszományosmesterség; a fogalmak szócikkeit is!
bojtár ~ fn Ritkán bojtosnak is
mondták. Az állatok őrzéséért felelős →
számadó pásztor segítőtársa. Általában
serdülő fiú v. nőtlen fiatalember, akit a
számadó egy-egy legeltetési idényre fogadott fel némi készpénzbér és természetbeni juttatás (jószágtartás, ruha és
élelmezés) ellenében. A hortobágyi
pusztai állattartásban a nagy létszámú
állatcsapat mellett több ~ volt/van: a
számadó helyettesét, a legöregebbet v.
legügyesebbet számadó bojtárnak, szolgálati idejére v. életkorára utalva öregbojtárnak, nagybojtárnak, a legfiatalabbat kisbojtárnak nevezték. A pásztorszervezet belső tagolódását jól ismerő
hortobágyi pásztorok és állattartó cívis
gazdák más elkülönítést is tettek. Ilyenek pl. az őrzött állatok fajtája szerinti
elnevezések: a csikós segítője a csikósbojtár, a gulyás fiatal segítőtársa a gulyásbojtár, a juhász segítője a juhászbojtár, a kospásztor segítője a kosbojtár, a
meddő juhokra felügyel a meddősbojtár,
a sertésnyáj mellett dolgozik a csürhésbojtár, a kondásbojtár. Néhány elnevezés a ~ra bízott speciális feladatra utal: a
pásztorokra főzött, élelmükről gondoskodott a főzőbojtár; a juhok v. tehenek
v. lovak ellésénél segédkezett az elletősbojtár; a hizlalós kondásnak segített a
hizlalóbojtár; ahol sok jószág volt, ott a
tanyás munkáját a telelősbojtár segítette;
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a kospásztor tanyásbojtárja volt a koskisbojtár. A pásztorszervezet tagjainak
felsorolásában szerepel a közbojtár, akinek − neve után ítélve − bizonyára nem
volt semmilyen különleges feladata. −
Szóláshasonlat: Úgy beszíl vele, mint juhász a ~jával: gorombán, lenézően. Szólás: Két bolond egy pár, harmadik a ~:
mindketten, ill. mindhárman bolondok.
L. még: a fogalmak szócikkeit is!
bojtáravatás: A Hortobágyon volt
szokásban. Egy visszaemlékezés szerint
akit avattak, annak meg kellett fognia
hátul egy döglött üszőnek a farkát, és
levett kalappal mondania kellett a nagybojtár után: Sárkerep, bodorka. Megílhetsz már ettűl. Öregbíres, járomszeget
elvehetsz mán ettűl. Aki fogta a farkát,
az bassza meg a kutyát!
Bojtár utca: → Ondód
bojtfej ~ fn → Paszományosoknál: a
pipabojt hurkolással elkészített felső
része, feje.
bojtorján ~ fn Nagy levelű gyom- és
gyógynövény és horgas, tapadós, szúrós
termése. Egyik fajtája a → kisbojtorján.
A ~ terméséből alkalmas egérfogót lehetett készíteni (→ bojtorjános koszorú,
bojtorjántőr), a kislányok pedig játékbútort csináltak belőle. A kisfiúk incselkedésül a ~t a leánykák hajába dobják, nem
kis bosszúságot okozva ezzel a „károsultnak”. − Szóláshasonlat: Ragad, mint
a ~: szemtelenül tolakodó.
bojtorjános koszorú ~: A → bojtorján szúrós terméséből készített koszorú,
amellyel a gerendára felakasztott szalonnát, hájat védik az egerektől.
bojtorjántőr bojtorjántőÝr fn A →
bojtorján szúrós terméséből készített →
egérfogó. A → madarászok is használták. L. még: vadfogás és vadászat
bojtos: → bojtár
bojtos pipa ~: Kicifrázott pipaszárral
ellátott és → bojttal díszített pipa. L.
még: debreceni pipa
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boka ~ fn Testrész. Szerepel átokban: Az Isten törje el a ~´dat!: törjön el a
~´d! A szél verje össze a ~´ját!: akasszák
fel! Szólásokban: Szegíny feje nyakastúl,
lába szára ~´stúl: olyan emberről mondják, aki nagyravágyó, de nem sokra jutott. Megüti a ~´ját: meglakol vmiért. Összeütötte a ~´ját a té: forraláskor
összement a tej. L. még: bokacipő, bokatekerő, emberi test
bóka bóṷka I. fn 1. Kisgyerek. 2.
Kisgyerek feje. II. msz Többször ismételve kisgyereknek mondják, miközben a
fejét játékosan hajlítgatják. L. még: sükebóka
bokacipő bokacipőÝ fn Bokáig érő
szárú női → cipő. L. még: cívis női viselet
bokatekerő bokatekerőÝ fn (rég) 1.
A láb feltörésének megakadályozására a
bokára, olykor az alsó lábszárra is tekert
bocskor fölött v. csizma alatt hordott
kapcaszerű rongy, ill. keskeny, hosszúkás vászondarab. A pásztor ~t mindig
használt, hogy a kérges csizma a bokáját
ki ne kezdje. 2. Katonaságnál használatos kb. 5 cm széles vászoncsík, amelyet
a bokán és az alsó lábszáron körbetekergettek.
bokáz ~ i → Kerékgyártó a kerékküllők keréktalp felőli végét megvéknyítja.
bokázik ~ i Magyaros táncot jár, táncol.
bokázó bokázóṷ fn Magyar tánc(figura), amelyben a táncosok összeverik a
bokájukat.
bóklászik bóṷklászik i Ide-oda járkálva keresgél, kutat.
boklyóvirág bokjóṷvirág fn Zsenge,
még ki nem pattant bimbó.
bókol bóṷkol i Fejét le-leejtve bóbiskol.
bokor ~ fn 1. Közvetlen a föld fölött
elágazó fás szárú növény, cserje, ill. lágy
szárú növénynek egy v. egymáshoz közeli több tőről nőtt csoportja. A cívis
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népnyelvben összetételben emlegetett
fajtái: a vadrózsa cserjéje a csipkebokor,
egy v. több szétágazó csipke~ a csipkésbokor, a fagyal neve fagyalbokor, a boróka ’gyalogfenyő’ másik neve fenyőbokor, a bokros galagonya a galagonyabokor, a kecskerágó ’erdei cserje’ bokra a
kecskerágóbokor, a pöszmétetermő cserje neve pöszmétebokor. – Szóláshasonlat: Sziggya, mint a bokrot: nagyon szidja. Ijen nem minden ~ba terem: ritka
derék ember v. tárgy. Közmondás: Nyáron minden ~ szállást ád: meleg időben
bárhol lehet aludni. 2. Csokor, masni.
Bokrára köt: szalagot, nyakkendőt stb.
csomóra, csokorra köt. 3. Virágcsokor.
Bokorba köt: virágot csokorba köt. L.
még: a fogalmak szócikkeit is!
bokorásó bokorásóṷ fn A fatuskók
földből való kiemelésére szolgáló hosszú
nyelű → ásó.
Bokor-hegy: → Haláp
bokorszerű minta ~: Egymáshoz közeli, egymásból indázó minták a → szűrön.
bokorugró szoknya bokorugróṷ
szoknya: Rövid, bő szoknya. A jánynak
mondták, ha a szoknyája nem vóṷt elíg
hosszú, hogy bokorugróṷ szoknyád van,
nem akad bele a bokorba.
bokorvirág ~ fn A → szűr szabásvonalától független, virágcsokorszerű díszítés.
bokréta ~ fn 1. Legények kalapját
diszítő kis csokor. 2. E/3. sz. birt. szraggal: bokrétája. A kukorica porzós virága,
címere. 3. A falegyenig felépített házra
kitűzött és felpántlikázott lombos gally.
bokrétacsokor ~ fn Virágcsokor.
bokrétája: → bokréta
bokrétaünnepély bokrétaünnepéj fn
Épülő ház bokrétájának kitűzésekor rendezett ünnepség.
bokrétás bot ~: A → vőfély bokrétával díszített botja.
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bokros ~ mn 1. Cserjés 〈terület〉. 2.
Csokorra kötött, csomóba tűzött 〈kendő,
szalag〉. Ikerszóban: → bikres-bokros.
bokrosodik ~ i Vetés sűrűn nő. Igekötővel: → kibokrosodik, megbokrosodik.
boldog ~ mn Boldogabb víge: → bot
vastagabb vége.
boldogállapot ~ fn Boldogállapotba
van: nő várandós, állapotos. L. még: várandós állapot
*Boldogasszonyfalva: → *Boldogfalva
Boldogasszony hava: → január
*Boldogfalva tn – Árpád-kori falu
volt, a város délkeleti részén a Szent Anna utca és Varga utca között, ill. a
MÁV-pályaudvar és a Petőfi tér környékén feküdt. Korábbi neve Torna, ezt
1282-ben említik Turnea alakban.
Templomának védőszentjéről nevezték
el a tatárjárás után Boldogasszonyfalvának, ~nak. A település 1657-re olvadt be
Debrecenbe. Az egykori falu emlékét ma
utcanév (Boldogfalva utca) őrzi a Miklóskapu városrészben.
Boldogfalva utca: → *Boldogfalva,
utcák−utcanevek
*Boldogfalvi kapu: → szélmalom
Boldogfalvikert ~ tn Szőlős- és gyümölcsöskert (volt) az egykori → Boldogfalva mellett, ill. területén. A 20. század
elejétől belterület. L. még: Debrecen
gazdasága és társadalma
Boldog Isten: → Isten
boletta ~, paléta fn (rég) 1. A gazdasági világválság idején a búzaár támogatására forgalomba hozott gabonajegy. 2.
Legelő használatára jogosító engedély.
bolettás világ ~: (rég) Olyan időszak, amikor a → bolettát alkalmazták a
gabonaár támogatására. A ~ egy évig
tartott a gazdasági válság idején, konkrétan 1933-ban.
bolgár: → bolgárkertész
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bolgárkertész bolgárkertísz fn Röviden: bolgár. Kisüzemi módszerekkel,
melegágyi hajtatással és öntözéssel zöldséget termesztő kertész. A ~ek hazánkban a 20. század fordulóján jelentek meg
nagyobb számban. Fő terményeik voltak
a paprika, paradicsom, fejes saláta és
uborka. A zöldségpalántákat trágyafűtésű, magas melegágyakban hajtatták,
onnan ültették ki az öntöző árkokkal
sűrűn barázdált szántóföldekre. A velük
dolgozó magyar idénymunkások a 20.
század elejére eltanulták a termesztési
módszereket, elősegítve ezzel a paraszti
öntözéses kertkultúra kialakulását. − A
debreceni ~ek is Bulgáriából érkeztek, és
a város nyugati részén a Tócó-völgyben
telepedtek le a Büdös-kanális (szennyvízcsatorna) közelében (Lovász-zug,
Sárga-tanyánál). Együtt étkeztek és dolgoztak, telente hazautaztak Bulgáriába.
Főként paprikát és paradicsomot termesztettek. Ültetvényeiket egész nap locsolták kézi locsolóval, ill. árasztással.
A megtermelt zöldségeiket piacon és
boltokban értékesítették. A piacon nagyon kelendők voltak az áruik. A debreceni ~et az 1930-as évek elején szűnt
meg, ennek egyik oka az volt, hogy a
tisztiorvosi vizsgálat a locsolásra használt vizet fertőzőnek találta. Az ismertebb ~ek (pl. Sztojkov és társa) itt maradtak a városban.
Bolgárkertészet Bolgárkertíszet tn A
Téglás-kertben (is) volt. L. még: bolgárkertész
bolgáros pántlika ~: Többnyire selyemből v. bársonyból készült, ruhadíszként használt szalag.
bolgár paradicsom ~: Padlizsán [!]
bolha ~ fn 1. Főként macskán, kutyán, de emberen is élősködő apró testű,
nagyokat ugró vérszívó rovar. Ahol tisztaság van, ott ritkán fordul elő. A ~´s
állatot ~porral szórják be. − Több frazémában szerepel: Nem szeretem, ha kö-
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hög a ~, így intik le a hozzá nem értő,
jelentéktelen hozzászólót. Szóláshasonlatokban: A lomha mozgású ember Pattan/Ugrik, mint a moncsolt/dörzsölt~, v.
Úgy mozog, mint a dörzsölt ~. Annyian
vóṷtak, mint kutyába a ~ − mondják gúnyosan, ha sokan voltak vhol. Szólásokban: Akit nyugtalanít vmi, annak Bolha
van a fülibe v. Bolhát tettek a fülibe. A
nagyon szűk nadrág Ojan szűk/pászos,
hogy a ~ visítva jár benne/alatta. Közmondásban: Könnyebb száz ~´t megőÝ
rizni, mint eggy asszonyt, vagyis nagyon
nehéz a kikapós asszonyt hűségre kényszeríteni. Minek köhög a ~, amikor nincsen tüdeje?!: senki se akarjon többet,
mint amire képes! 2. Vmilyen présnek,
pl. → szőlőprésnek, viaszprésnek, olajütőnek a kisajtolandó anyagra nyomódó
része.
bolhafű ~ fn 1. Polygonum lapathifolium. Lapulevelű keserűfű. Kellemetlen szaga a gatya korcába kötve elűzte a
bolhákat. 2. Psyllium. Egy → gyógynövényfajta. Magjának főzete has- menés,
székrekedés, vérnyomás stb. ellen használatos.
bolhapiac ~ fn 1. → zsibogó. 2. Régiségvásár a Tesco parkolójában. Márciustól október végéig a hónap 2. és 4. vasárnapján „üzemel”.
bolhászkodik ~ i 1. Bolházza magát.
2. Ruhában, ágyneműben → bolhát keres.
bolhavese ~ fn Valószínű jelentése:
’apró betű’. A cívis népnyelv csak a szóláshasonlatból ismeri: Kisebb, mint egy
~: vmi nagyon kicsi.
bolond ~ Ι. mn/fn 1. Zavarodott elméjű; ~ személy; nem egészen normális
személy. A régi cívis nyelvben sok rokonértelmű szó, kifejezés vonatkozik rá,
ill a ~osra, félbolondra: bádé, bágé, bajdora, bakhec, baszuta, bócongós, csajbókos, csajfétás, csámbókos, csángó,
csángurdi, csöföntös, dili, dilinós, fél~,
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féleszű, félbűrkapcás, félcédulás, félfertályos, félflótás, félkótya, félkótyás, félkótyó, félpolturás, féltáncos, féltarisznyás, félvágású, gilligós, golyós, gyagya,
gyagyás, gyukhec, habókás/habókos, háromfertályos, havas, hibás eszű, hibihabókás, hóbolygó, hóbolygós, hóbortos,
holdkóros, hőbörgős, hőbörödött, hőbörtös, hütyü, hütyüs, kajfétás, kótya, kótyonfitty, lőcsös, lőkös, pista, poétás,
szelekótya, szuszka; fiúgyerekre vonatkoztatva: bivalyborjú. Kifejezések, mondatok: okos ~, falu félbolongya. Bolond
Istóṷk Debrecenbe! Hóṷggya van. Nincs
ki a húszra, a harmincat meg halaggya.
Nincs ki egísz az ötre, a hatot meg halaggya. Nincs ki nígy sarokra. Elmentek
hazulrúl. Lóṷg/Hiányzik egy deszkája,
amék az összeset tartya. Hiányzik egy
küllőÝje/kereke. Bogár van a fejibe.
Nincs ki a kártyája. Leszállt az esze a
csizsmaszárba. VeszőÝk feje. Igével (igenévvel) a ~dá válás folyamatát (is) kifejezve: Tán meghíttak? Meg vagy híva?
Felvette a samunadrágját; meghőÝbörödik, megmarhul. – Frazémákban igen
gyakori. Fenyegetésben: Úgy megváglak, hogy ~ lesz belőÝled!: nagyon megütlek. Szószerkezetekben: Kötözni valóṷ
~: nyilvánvalóan saját érdeke ellen cselekvő ember. Falu bolongya: a falu tréfáinak céltáblája. Okos ~: játssza a ~ot,
hogy előnyökhöz jusson. Hüje ~: ténylegesen ~, akit könnyen be lehet csapni.
Szólások: Rájött a bolongya: ~ként viselkedik. Járja a bolongyát: esztelenül
viselkedik. Bolondot járat vele: rászedi,
becsapja. Haragos, kitérő felelet: Hogy a
~ csudálkozzon rajta!: semmi közöd
hozzá! Csodálkozás, meglepődés kifejezése: Ez a ~, nem a báttya!: ez még csak
a furcsa! Bolond vóṷt, az is maradt: az
életkora előrehaladtával sem lett okosabb, megfontoltabb. Bolond lessz az
urad felesíge!: lánynak mondják, ha pl.
étkezés közben fütyül. De sok bolongya
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van az Istennek! − mondják bosszúsan,
ha vki ~ságot művel. Szóláshasonlatban:
Örül, mint ~ a tökinek: vmilyen jelentéktelen dolog miatt nagyon örül. Üt, mint a
~ óṷra: csak üt, nem nézi hová, nem
nézi, kit. Nekimegy, mint ~ tehén a fiának: vigyázatlanságból, hebehurgyán
tesz vmit. Szólásban: A ~ a botra szarik,
az okos meg lenyajja: gúnyos visszavágás attól, akit ~nak mondanak. Kivettík a
seggi bolongyát: nagyon megdolgoztatták. Beszíjj, ~, íg a Duna/Tisza, szalmával óṷttyák!: nem hiszem, amit mondsz,
mert ostobaság. Hiszékeny, ostoba embernek mondják: Higgyed, ~, íg a Duna/Tisza, szalmával óṷttyák! Főként
gyermekektől hallható tréfás „életbölcsesség”: Szedd el, vedd el, amit tucc!
Tedd ~dá, akit tucc! Csiribiri, kan veréb,
a ~ot kűdd odébb! gajdolják a gyerekek
rászedett társuknak. Kopaszi kákóṷ, kan
veréb, a ~ot küdd odébb!: a kopaszra
nyírt fiúgyermeket csúfolják így a társai.
Csúfolásként mondják április el- sején:
Április bolongya, felmászott a toronyba. Azt kérdezte, hány óṷra. Fél tizenkettőÝ. Vigyen el a mentőÝ! Közmondás: A ~ avval is dicsekszik, amije nincs,
az okos azt is tagaggya, ami van: a ~ot a
dicsekvés, az okost a szerénység jellemzi. Bolond jukbúl, ~ szél fúj: a ~ ember
csak ~ságot beszélhet. Bolondnak jár a
szerencse: az a szerencsés, aki nem érdemli meg. Bolondnak az Isten is megbocsát: a ~ra nem szabad haragudni. Egy
~ százat csinál: a ~os tettet, viselkedést
stb. gyakran utánozzák. Úrtúl, ~túl mindent fel kell venni: tőlük mindent el kell
tűrni, nem érdemes velük vitába keveredni. Bolond az, aki magánál szebbet
lát: mindenki legyen megelégedve a saját szépségével. Bolond ember az, aki
annak örül, ha a szomszíd háza íg: a
kárörvendő is kerülhet bajba, de akkor
nem számíthat segítségre. Üres kamarának ~ a gazdasszonya: a családi szükség
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a pazarló gazdaasszony bűne. Aki ~,
ugrik a, nem kell annak muzsika!: a ~
minden látható ok nélkül jókedvet mutat(hat). Szípre jár a füst, de ~, aki ájja:
annak mondják tréfásan, aki amiatt panaszkodik, hogy a szabadban rakott tűz
füstje a szemébe megy. Gyereket a ~ is
tud csinálni: nem érdeme az a férfinak,
ha sok gyereke van. Píz nélkül a ~ megy
a vásárra: pénz nélkül semmit sem lehet
venni. Okos is megy a vásárra meg ~ is:
a) nem vagyunk egyformák. b) vannak
ügyes emberek, de vannak olyanok is,
akik mindenre ráfizetnek. Úgy egísz a világ, ha okos is van benne meg ~ is: a világon egyaránt vannak értelmes és kevésbé értelmes emberek. 2. Kerge 〈juh〉.
3. Bolond nagy: meglepően nagy. II. fn
Juh agyában a kergeséget okozó élősdi
betokozódásának az állat fején kitapogatható helye.
bolondgomba ~ fn Mérges gomba.
Szólás: Csak nem ettem ~t: csak nem
bolondultam meg, hogy olyat tegyek.
Bolond Istók Bolond Istóṷk tn Bolond Istók anekdotahős, az ostoba, felületes ember jelképe. Dugonics András
szerint a felvidéki Léván született, és
egész életében nem volt más vágya, mint
hogy meglássa Debrecent. Elgyalogolt
hát Debrecenbe az első házig, a vámházig, de onnan, mint aki jól végezte dolgát, visszafordult. Alakját, történetét leginkább Arany János önéletrajzi elemeket
tartalmazó költeménye, a „Bolond Istók”
tette országosan ismertté. Az anekdotának a 20. század elején már nem volt
nyoma Debrecenben. − Szóláshasonlat:
Bekukkant, mind Bolond Istóṷk Debrecenbe: arra mondják, aki felületesen néz
meg vmit. Beállított, mint Bolond Istóṷk
Debrecenbe: váratlanul, hívatlanul érkezett. Szólás: Bolond Istóṷk Debrecenbe!:
te bolond! L. még: bolond
bolondít ~ i Hiteget. L. még: odabolondít
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bolondító bolondítóṷ fn/mn 1. →
bolondítóbeléndek. 2. → nadragulya. 3.
Vmilyen mérges mezei → gyomnövényfajta.
bolondítóbeléndek bolondítóṷbelíndek fn Hyoscyamus niger. Röviden: bolondítóṷ. Mérgező → gyomnövényfajta.
Főzetébe áztatott kukoricával halat, fácánt, foglyot kábítottak el.
bolondítómag bolondítóṷmag fn A
→ bolondítóbeléndek halálos mérget tartalmazó magja.
Bolond Mihók Bolond Mihóṷk tn
Tréfás mesehős, aki mindig mást csinál,
mint amit a józanész diktál. A cívis
frazémákban viszont → Bolond Istók
„alteregójaként”, hasonmásaként szerepel: Bekukkant, mint Bolond Mihóṷk
Debrecenbe: csak felületesen néz meg
vmit. Beállított, mint Bolond Mihóṷk
Debrecenbe: váratlanul, hívatlanul megérkezett. L. még: Bélteki Pál
Bolond Miska ~ tn Humoros alakot
ábrázoló mézeskalács-figura. L. még:
mézeskalácsosság
bolondok esztendeje ~: A → házasság első évének tréfás neve.
bolondokháza ~ fn − Szóláshasonlat:
Ojan, mint a ~/~´ba: nem lehet érteni a
másikat, mert mindenki egyszerre beszél.
bolondóra bolondóṷra fn Az az
idő(szakasz), amikor vki éppen esztelenül viselkedik. − Szóláshasonlat: Eggyet
hajt, mint a bolondóṷra: kiszámíthatatlanul, hóbortosan viselkedik. Ütött, mint
a bolondóṷra: akkor mondják, ha vki
vmi okosat mond. Szólás: Rájött a bolondóṷra: hóbortosan viselkedik.
bólongat bóṷlongat i Vmire beleegyezően bólogat.
bolseviki ~ fn Kommunista, → szocialista.
bolt bóṷt fn Kisebb kereskedelmi helyiség az árukkal együtt. − A 18. századtól a 19. század végéig a város területén
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árusító ~ok jelentős része, mintegy
négyötöde a város tulajdonában volt, a
kereskedők a magisztrátus által bérbeadott helyiségekben árultak. Egy följegyzés szerint a 16. században a városháza épületében 32 bolt árusított. − Enyhébb fenyegetés: Jössz te még az én
bóṷtomba!: fogsz még te énrám szorulni! Szóláshasonlat: Sétál, mint a jóṷ kereskedőÝ az üres bóṷtba: (tréf) céltalanul fel s alá sétál. L. még: kereskedelem
*boltbírák: Hajdan ők felügyelték a
város bérbe adott boltjait, ők gondoskodtak az üzlethelyiségek karbantartásáról,
újak építéséről. Ez utóbbi miatt építő
bíráknak is nevezték őket.
bolthajtás ~, bóṷthajtás fn Boltozat.
bolthajtásos kemence bóṷthajtásos
kemence: Boltozatos → kemence.
bolti bóṷti mn Gyárilag készült,
boltban készen megvásárolható 〈ruhanemű, csipke stb.〉.
bolti szolga bóṷti szóṷga: A ~´t a
nagyobb üzletek alkalmazták. Általában
16−18 év közötti fiú, ill. 50 év körüli
férfi végezte ezt a munkát. Ő szállította
haza a megrendelt árut, a kisebb árukat
biciklivel, a nagyobbakat, súlyosabbakat
két-, ill. négykerekű kocsival. Kocsijának egyetlen rúdja és deszkányi szélességű oldala volt. Szállító eszközét ő
maga húzta. Fizetésén kívül kevés borravalót is kapott.
boltíves pitvar bóṷtíves pitar: Másik
elnevezése: bóṷtolt pitar. Boltozatos
előszoba, → pitvar.
boltolt pitvar: → boltíves pitvar
boltos bóṷtos fn 1. Kisebb kereskedelmi egység tulajdonosa, ill. alkalmazottja. 2. Kislányoknak, kisfiúknak a
felnőttek bolti bevásárlását utánzó játéka. L. még: gyermekjátékok
boltosinas bóṷtosinas fn Kereskedő
tanuló.
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bolyhos bőr bojhos bűr: → Szíjgyártóknál: az irharéteg laza rostjai miatt
nem eléggé éles kontúrú bőr.
bolyhos csík bojhos csík: Szövésnél
olyan csík, amelynek a szálait bolyhossá
teszik.
bonc ~ fn Hajgubanc.
Boncida: → Hencida
boncolóasztal boncolóṷasztal fn →
Disznóöléskor a hús feldarabolásához
használt, fehérre súrolt általában két
kecskelábra helyezett deszkalap, asztalféle.
boncos ~ mn Gubancos, kócos hajú.
bondor1 ~ fn Összetétellel: bondor
gaz. A még zöld → ördögszekér.
bondor2: → bodor
bondorgaz: → bondor
bondor guba: → toklyószőrű guba
Bondor-hát: → Józsa, ördögszekér
Bondorhát utca: → Józsa, ördögszekér
bongyor: → bodor
bonitálás ~ fn Szakember által végzett gyapjúminősítés.
bontás ~ fn 1. Levágott állat szétdarabolása (→ disznóölés). 2. → Gubakészítésnél: a szálak megakadása. 3. →
Szűrhímzésnél: a már lehímzett fonál
visszaszedése. L. még: bélbontás, kaptárbontás
bontófa bontóṷfa fn Másik neve:
nyövezőÝ. A → tengeritörés eszköze.
Kb. 10 cm hosszú, egyik végén kihegyezett fadarab, amellyel a cső borítóleveleit felhasítják. Tompa végén át van furva,
ahova madzagot fűznek, ezzel erősítik
fel a jobb csuklóra.
bontófésű bontóṷfűsű fn A gubancos, kócos haj kibontására, kifésülésére
szolgáló ritka fogú szarufésű. Szóláshasonlat: Használt neki, mint a cigány
lovának a bontóṷfűsű: ironikus dicséret
vminek a hasznos voltáról. Vírré válik
benne, mint a cigány lovába a bontóṷ-
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fűsű: étel nagyon jólesik neki. L. még:
cigány
bontókés bontóṷkés fn Konyhamészáros v. hentes által használt szerszám,
amellyel a sertés- v. borjúhúst szétdarabolja. Házilag régen katonai bajnétból
’bajonett’ készítették.
*bontó osztály: Régi tűzoltótevékenység emlékeként: égő ház bontását
végző (diák)csapat. A → Református
Kollégiumban a → kisbotos a ~ba tartozott. L. még: osztály
bontórész: → keferész
bontott sertés ~: Részekre szedett
sertés.
bonyolodik: → bonyolódik
bonyolódik bonyolóṷdik, bonyolodik
i Kuszálódik.
bor ~ fn – A/ Szőlőléből (esetleg más
gyümölcsből) erjesztett szeszes ital. A
kipréselt szőlő mustja a hordóban kiforr,
kiérik. Ha hidegebb az idő, akkor később
indul, később kezd forrni, tovább marad
mustnak, esetleg az ilyen ~ megegeresedik. (A régiek is tudták: Ha csendes az
időÝ, a ~gáz megülepszik, ha a gyufa
elalszik, nem szabad a pincébe lemenni.)
A ~fejtésre az általános szokás szerint
két karácsony közt kerítettek/kerítenek
sort. A tapasztalat szerint, ha napos időben fejtik át a ~t, akkor szebb, kristályosabb, csillogóbb a színe. A ~fejtés menete: A seprőről lefejtik a ~t, vagyis egy
gumicsővel (borhúzó lopó) áthúzzák.
Ilyenkor a gumicsövet beleteszik a hordóba, megszívják, és a kármentőbe folyatják, innen a lehúzott must visszakerül megint a tiszta hordóba. Amikor
először fejtik, még piszkos, zavaros
lötty, a második fejtésnél már tisztul, bár
még nem átlátszó. A harmadik az igazi,
az ünnepélyes fejtés (lehúzott bor). Az
aljából, a seprűjéből seprőpálinkát főznek. Helytelen kezelésének következményei: a ~ megtörik, megpoklosodik. −
B/ A ~ fogyasztása: A szükséges meny-

167

babaruha

nyiség kivételekor az ügyes gazda belefújt a hordóba a lopóval, hogy a zavarosa is kopjon, mert az átfejtés ellenére a
~nak mindig marad egy kevés alja. A
cíviseknél régebben az volt a szokás,
hogy kancsóban tették a ~t az asztalra.
Két kancsó állt az asztalon: nagykancsó
és kiskancsó. A kiskancsóban a gyerekeknek szánt tartósított must, édes~, a
nagykancsóban a felnőtteknek való ~
volt. A régibb időkben a higiéniával
keveset tö- rődve a ~t a barátok társaságban egymás után csuporból, óroskancsóból itták, hiába adták a ~t üvegben, és tettek mellé poharakat is. Azt
hangoztatták, jóízűt csak kancsóból lehet
inni. A ~ivó markába fogta az üveget,
hogy a kisujja a végéhez közel legyen,
és azt mondta: A kisujjomig! A ~ fogyasztásához kapcsolódnak az alábbi
rigmusok is. Borospoharakra, boroskancsókra írt „ajánlások” Kántor Sándor
karcagi fazekasmester Debrecenbe is eljutó munkáin: Legjobb ital a ~, igyunk
hát akkor. Egy-kettő-három, a jó ~t
kivánom. Sose búval, mindig ~ral. − C/
Az általánosan ismert ~fajták (fehér ~,
vörös ~, hamis ~; szín ~ok, másod ~ok,
fűszerezett ~ok, vmint az új~, ó~, ill.
meggy~, alma~; kapás~, kocsis~, asztali
~ stb.) köznyelvi, ill. (fél)hivatalos megnevezései mellett/helyett a cívis népnyelvben a következőkre vannak adatok:
Fehér ~ a direkttermő delavár szőlőből
készült delavárbor; a ~ (rossz) minőségére utal az áporodott bor, bicskanyitogató bor, cinkós bor, csigerbor/ csiger,
felfordult bor, hált bor, kanizott bor,
kotus bor/kotlós bor/egeres bor, murci,
nohabor, rámpásbor, savanyú bor és a
csevize, itóka is. (Itt említhető az árpából
készült koccintó is.) Különleges felhasználást jelez a szentbor (úrvacsoráról
megmaradt ~), az égettbor ’seprűpálinka’ és a meleg bor ’forralt bor’. – A ~
szó összetételek előtagjaként is gyakori:
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borágya, borbarát, borecet, borgáz,
borgazda, borház, borhúzás.− D/ A
cívis népnyelv igen gazdag a ~ral kapcsolatos frazémákban. Kifejezésben:
Bort húz, vagyis lefejti a ~t a ~seprűről.
Bánattya van a ~nak: romlott, zavaros.
Réja jókedv, vidámság kifejezésére:
Rugom a port, iszom a ~t! Jókívánság:
Bort, búzát, békessíget, finom, fáin
felesíget: a boldog élethez ezek szükségesek. Tréfás biztatás ivásra: Jóṷ ~, ugyi
sóṷgor?! Tréfás felszólítás a gazdának
címezve: Nem ~, ha nem foj!: tölts(ön)
~t! Étkezés utáni tréfás felszólítás
~ivásra: Bort igyunk rá, ne mongya,
hogy a kutya ette meg!: ti. a kutya hús
után vizet iszik, márpedig a hús ~t kíván.
Szólás: Szüret, ha ~ nincs is: akkor
mondják tréfásan, ha pl. vmit sikeresen
elvégeztek. Disznóṷtorba vágták orrba,
mert nem tartott sort a ~ba: annak, ill.
arról mondják, aki a ~ivással nem várja
meg a többieket. Ettül a ~tul az ember
nekimegy a falnak: rossz, ihatatlan. Háromemberes ~: nagyon rossz, ihatatlan.
Jóṷ vóṷna ez a ~ paszújt savanyítani:
olyan, mint az ecet. Jobb vóṷna, ha
megrágná a ~t: jobb lenne, ha mértékkel
inna, akkor nem beszélne badarságot.
Nem szereti a ~t, csak a szőÝlőÝ levit:
nagyon is szereti a ~t. Más változatban:
Nem szereti a ~t a szájába tartani (, hanem inkább lenyeli). A kívánatos reggeliről mondják: Bor előÝtt pájinka, utána
egy kis kolbász, hogy a kávé meg ne árcsík! Vizet prédikál, oszt ~t iszik: beszédében erkölcsösséget hirdet, tetteiben
azonban ennek ellenkezőjét cselekszi.
Népdal eredetű szólás: Igyuk a ~t, rugjuk
a port. Ölelgessük a szíp asszonyt! Közmondás: A jóṷ ~nak nem kell cégér: a jó
hírverés nélkül is kapós. Borba az
igasság: az ittas ember megmondja az
igazat. Ha nincs ~, igyál vizet!: olykor
azzal is be kell érni, ami van. Bort a serre hozd eccerre! Sert a ~ra, hadd más-
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korra!: sör után szabad ~t inni, de ~ után
sört nem egészséges. Kis bögre, nagy
bögre, nem jóṷ a ~ a tökre: tökfőzelék
után nem esik jól a ~. Tréfás felelet: Jóṷ
a ~ az égzengísre is: a ~ mindennek az
orvossága. Kicsi csupor, nagy csupor,
mit ír [ér], ha nincs benne ~: a külsőség
tartalom nélkül semmit sem ér. Jóṷ ~,
jóṷ egíssíg, szíp asszony felesíg: ezek
szükségesek a férfiember számára. Aki
reggel ~t iszik, attul dílután ne kírj tanácsot: ti. nem beszámítható. Bort iszik az
útonjáróṷ, akar szegíny, akar báróṷ:
utazás alkalmával még a szegény is ~t
szokott inni. − Népi időjárási megfigyelések: Ha Mihájnak könnye csordul,
könnyen ecet lessz a ~bul. A cívis gazda
szerint az a jó, ha október végéig kinn
maradhat a szőlő a vesszőn, mert akkor
magas lesz a cukorfoka. De ha megesőzik Mihály-napkor (szeptember 29.),
azaz hetekig esik, akkor nem cukrosodik
úgy, ahogyan kellene. Ha megcsordul
Vince, megtelik a pince: ha Vince napján
(január 22.) enyhe, napos idő van, jó
szőlőtermésre, sok és jó minőségű ~ra
lehet számítani. Más változatban: Ha
fínylik Vince, teli lessz a pince. L. még:
elaltat, italok, kéknyelű, kemény bor,
megházasít; a fogalmak szócikkeit is!
borágya: → borseprő
borbarát ~ fn Ivócimbora. Szólás:
Borbarát van, de bajbarát nincs: sokan
csak a jóban tartanak velünk, a rosszban
már nem.
borbé: → borbély
borbély borbíj, borbé fn 1. Tréfás
nevei: koszkaparóṷ, koszvájóṷ. Férfifodrász. 2. (rég) Sebész, felcser. − A 20.
század elejének ~a még foghúzással is
foglalkozott.
borbélyműhely borbíjműhej, borbéműhej fn Másik neve: borbíjüzlet (borbéüzlet). A → borbély műhelye. Több ~
volt a városban. Utcai részén réztányér
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volt kiakasztva. Egyik-másik (pl. a Kút
utcai) a kaszinó szerepét is betöltötte.
*borbélyok−sebgyógyítók: Bár foglalkozásuk nem a kézműipar, hanem az
egészségügy területére tartozott, mégis
céhbe tömörültek, szabályzatuk volt,
inast, legényt tartottak. 1583-ban kelt
céhlevelük a második legrégebbi céhlevél Magyarországon. Mesterségük jelvénye a medence és a réztányér. A legénynek a mesterlevélért próbát, remeket kellett csinálnia. Céhszabályzatuk nem említi a hajnyírást, csak a fejmosást és borotválást, de ezzel is foglalkoztak. A
foglalkozást az utcán a borbélytányér
cégér jelezte. A 18. században a sebgyógyító már kirurgus, azaz seborvos, felcser volt. A követelményszintre jellemző, hogy 1762-ben már 164 kérdésre
kellett felelnie a vizsgázó céhlegénynek.
Borbély és sebgyógyító kevés volt a városban.
borbélyfésű borbíjfűsű fn Keskeny
→ fésű, fogazatának egyik fele sűrű, a
másik ritka.
borbélylegény borbílegíny fn →
Borbélyságot tanuló fiatalember.
borbélytánc borbíjtánc fn A dolgozóméh tánca, amellyel felhívja társait,
hogy testének nehezen elérhető részeit
tisztítsák meg. A munkás miután berepült a röpnyíláson, eljárta a ~ot. A ~
alkalmával a méh helyben marad, miközben testét lábával simogatja, keféli.
L. még: méhészet
borbélyüzlet: → borbélyműhely
*borbíró: Más nevei: borlátó, bormester, bortiszt, borvető. A városi és
falusi közigazgatás tisztségviselője volt.
A bor, ritkábban a sör, pálinka kocsmáltatását és kimérését ellenőrizte, ügyelt a
bor hírnevére. A bor felvásárlása és mérése is a ~ feladata volt. Debrecenben a
Borbíró tér belterületi név őrzi emlékét.
Borbíró tér: → borbíró, utcák−utcanevek
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borbolya borboja fn Sóskaféle fafajta. Sárga fürtű, piros bogyójú közönséges ~. Fáját faragásra és sárga festék
kinyerésére, termését limonádé, befőtt,
gyümölcslekvár ízesítésére használják.
borda ~ fn 1. Testrész, → oldalborda. 2. → Szövőszéknek az a keretbe foglalt, régebben nádból, újabban acélfogakból álló, fésűszerű része, amelynek a
résein a hosszanti fonalak áthúzódnak,
és amely szabályos időközönként a szövésre ráütődve annak tömörítésére szolgál, → szövőborda. − Szóláshasonlat:
Ojan egyformák, mintha csak egy ~´ba
szűttík vóṷna űket: főleg testvérekről
mondva: nagyon hasonlítanak egymásra.
Szólás: Rossz ~´ba szűttík: rosszindulatú, makacs ember. Nem haggya ~´ba a
vásznat: nem hagyja magát. Egy ~´ba
szűttík: egyformák. 3 Szövőbordából
készült v. ahhoz hasonló eszköz, amelyen a csigatésztát sodorják. 4. → Fazekasmesterségben: az edényen hosszában
v. keresztben (párhuzamosan) végigfutó
kisebb kiemelkedés.
bordacsont: → oldalborda
bordafésű bordafűsű fn → Paszományosmesterségben: a szövőszék hasított
vesszőből v. nádból készült bordája;
szövőborda.
bordafog ~ fn A szövőborda keskeny
lemezeinek egyike, amelyek közé a
hosszanti szálakat befogják.
bordagerenda ~ fn → Gubakészítéshez használt szövőszék első és hátsó
lábait összekötő, felső keresztfákon
nyugvó, könnyen mozgatható gerenda,
amely a bordát tartja.
bordaláda ~ fn → Paszományosoknál: a szövőborda foglalata, kerete.
bordanád ~ fn 1. A hortobágyi legelők egyik fűféléje. Lóra veszélyes, ha
megeszi. 2. Vöröses színű → nádfajta,
ebből készül(t) a szövőszékek bordája.
L. még: Hortobágy növényvilága
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bordás ~ mn → Fazekasmesterségben: bordákkal ellátott, díszített 〈edény〉.
bordaszárny ~ fn → Gubakészítéshez használt szövőszéken a borda két
oldalán a bordagerendába felnyúló faragott léc.
bordatartó bordatartóṷ fn Röviden:
tartóṷ. → Gubakészítéshez használt szövőszéken az elülső és hátulsó lábakat
összekötő keresztfákon elhelyezkedő fa,
amely a nyüstgerandát is tartja.
bordáz ~ i → Fazekasmester az edényeket bordás mintával díszíti.
bordázás ~ fn → Fazekasmesterségben az edények díszítésének az a módja,
amikor az edény falát bordákkal látják
el.
bordázik ~ i Szövést végző személy
a → szövőszék bordáját működteti.
bordólé bordóṷlé fn Rézgálic és
mész oldatából készített permetlé, üszög
elleni permetszer. L. még: permetezés
borecet ~ fn Borból készített → ecet.
Előállítása: Egy nagy üvegbe v. cserépedénybe éretlen szőlőt, ún. → egresszőlőt (v. taposott törkölyt) és különböző
fűszernövényeket tesznek. Az így elkészített → ecetágyra öntik rá a meleg
vizet és a savanykás, gyenge, ecetes
bort, lőrét. A 3−5 hétig tartó erjedés után
leszűrik, ez a zamatos ~. A leszűrt ~et
többszöri felöntéssel pótolják. A múlt
század első évtizedeiben a cívis háztartások még maguk állították elő a természetes ízelítőt, a ~et, mindabból, ami otthon
a → szabadkonyhán a rendelkezésükre
állt. Az ecetkészítés bizonyos hozzáértést követelt (→ ecetkészítő). Az ecetet
→ eceteskantában, ill. ecetesflaskában a
hűvös kamrába téve tárolták. Ételízesítésre, fűszerezve tinktúraként derékfájásra, lábfájásra is használták.
boreresztő kötél boreresztőÝ kötél:
→ Kötél, amelynek segítségével a boroshordót leeresztik a pincébe.
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*borfejadag: Hajdanában az ivóvíz
rossz minősége miatt a borivás természetes dolognak számított Debrecenben. A
→ Református Kollégiumban még 1793ban is iskolai törvényben szabályozták a
diákság heti boradagjának mennyiségét.
A → szupplikációkon begyűlt borok fele
is őket illette.
borfejtés: → bor
borgáz ~ fn Bor kiforrásakor keletkező mérgező gáz.
borgazda ~ fn Másik neve: kertgazda. 1. A szőlőskert(ek) ügyeinek intézésével megbízott szőlősgazda. Ő állapította meg a → szüret idejét, ő tartotta a kereskedőkkel a kapcsolatot stb. Saját szőlőjét napszámossal műveltette. 2. A szőlős- v. gyümölcsöskert tulajdonosaiból
alakult társulásnak a választott vezetője.
borház ~ fn Présház. Itt tárolták a
szőlő feldolgozásakor használatos eszközöket (szőlősajtót stb.)
borhúzás ~ fn A → bor lefejtése.
borhúzó lopó borhúzóṷ lopóṷ: A →
bornak a hordóból való kiszívására szolgáló eszköz.
borítás ~ fn 1. Ruhaneműre kívülről
rátett nagyobb folt. 2. → borító. 3. A
madárfogásnak az a módja, hogy a madarat egy félig feltámasztott üres edény
alá csalják, és azt hirtelen ráejtik. 4. →
Gubásmesterségben: festéskor a hordóba
helyezett gubák elfedése a legfelső, szőrével lefelé fordított gubával. 5. → Paszományosoknál: kocka, ill. káró mintás
zsinórfajta, amelyet zsinórozásként alkalmaznak.
borításgép ~ fn → Paszományosoknál: a különböző zsinórfajtákat készítő
bábrendszerű körforgógép.
boríték: → borító
borító borítóṷ, burítóṷ fn Más nevei:
borítóṷkosár, borítík, borítás, ill. kotlóṷborítóṷ szita, tyúkborítóṷ szita, rosta.
Vesszőkosár v. szita, amelyet a fészkén
ülő kotlóra helyeznek. Hogy nyugodtan
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üljön, ne zavarja a környezete, a cívis
háziasszony gyakran még egy férfigatyát
[!] is rátett a szita tetejére. Így a sötétben
megnyugodott. Ehhez hasonló eszköz
volt a → csirkeborító, ezt kiscsirkék
elkülönítéséhez használták. L. még: halborító
borítókosár: → borító
borítószeg burítóṷszeg fn → Szekéren a marokvasat a tengely végéhez kötő
homorított fejű szeg.
borított frizér ~: Fehér szaruból készült, fekete bivalyszaruból való párkánnyal és cakkozással díszített → fésű.
borított tok burított tok: Asztalos által készített → ajtótok.
borízű ~ I. mn Savanykás ízű. II. fn
→ Nyári borízű alma/nyári borízű: nyáron érő, piros színű, savanykás → alma.
borjadzik borjaddzik i → Tehén ellik.
borjas tehén bornyas tehén: → Tehén, amelynek kisborja van. L. még:
frissborjas, gyengeborjás
borjú bornyú fn 1. − A/ A szarvasmarha kicsinye. Egészen fiatal korában
kisborjú, szopos borjú, később rúgott
borjú/csapott borjú, harmadfű borjú;
becézve: boci, bocika. Neme szerint: a)
hím ~: bikaborjú, tinó/tinóborjú, ökörborjú. b) nőstény ~: üszőÝborjú. Hívogatása: boci, boci, boci! Legelőn tartott
csapata a borjúcsorda, pásztora a borjúcsordás. Borjútartónak, poklának nevezik azt a burkot, amelyben a ~ a tehénben van. Elléskor a tehén borjadzik,
megborjadzik, az ellés után a tehén neve
borjas tehén, ennek 4−5 napig fejt keserű ízű teje a borjús tej. Az ellés után
azonnal leölt kis~ a hasiborjú. (Az újszülött kisborjút elsősorban a szemveréstől óvták. Idegenek nem láthatták, piros
szalagot v. más élénk színű tárgyat kötöttek rá v. a jászol fölé.) A ~ tanyai, ill.
belterjes tartásának épülete a borjúistálló. Tanyai tartásnál v. a legelőn az állatot
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a fejés idejére a borjúkötéllel a borjúcövekhez kötötték. A néphit szerint A bornyúnak nem szabad fejihez verni a rocskát, vagyis hagyni kell, hadd szopjon
eleget. A nagyobb borjak szopásról való
leszoktatásának eszköze a borjúkantár v.
palóka, ill. a borjúszúró. A tiltott fogyasztásra kiszemelt ~t a pásztorok szerint elvitte a borjúbőgető tályog. A levágott állat hasznosítása több irányú: húsából borjúpörkölt és más húsételek készülnek, bőrét főként a cipőipar hasznosítja, ill. régebben a dohányosoknak borjútömlő is készült belőle. – B/ Sok frazémának a tárgya. Szóláshasonlat: Bámul, mind bornyú az új kapura: bambán
bámul. Más változatokban: Bámujja,
mint bornyú az új kaput. Megnízi, mint
veres bornyú az új kaput. Ojat lök rajta,
mint éhes bornyú az annyán: durván
meglöki. Nekiesik, mint bolond bornyú
az annyának: durván nekitámad vkinek.
Aki céltalanul járkál, az Ödöng, mint a
hathetes bornyú. BőÝg, mint az anyátlan
bornyú: ordítva síró kisgyerekre mondják. Szólásokban: Ojan hideg van, hogy
a bornyú is megfagy a tehénbe: nagy
hideg van. Aki jól tud kunyorálni, az
Kihúzná/Kikírné a tehénbül a bornyút.
Mindenki tuggya, ki tehene bornya: kinek a leszármazottja, melyik társadalmi
réteghez tartozik. Eredetileg a ~ra vonatkozott, ma a jól megtermett erős emberre, ill. durva esetlen tárgyra mondják:
Maga szopta az annyát. Közmondásban: Minden tehén a maga bornyát
nyajja: mindenkinek az édes gyermeke a
legkedvesebb. Akinek nem bornya, nem
nyajja: az árva- v. mostohagyerekkel
nem törődnek. Ha nem bornya, nem
nyajja: a mostohaanya csak a saját
gyermekével törődik. A szó névátvitellel
szerepel a bivalyborjú és a víziborjú öszszetételben. Előbbi az ostoba kölyöknek,
utóbbi a tarajos gőtének a neve. Itt említhetők a népnyelvi szókincs olyan ele-
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mei, hasonlósági névátvitelei is, mint a
borjúszájú ing, a borjúnyalás. − Gyermekvers az 1910-es évekből: Egyre
bőÝg a Csákóṷ tehén. Hogyne bőÝgne,
rína szegíny. Bocikája, a kis szőÝke,
odavan, elvittík tőÝlle. Mészárosnak
drá- ga áron, el is adták a vásáron. Fejni megyen a szóṷgállóṷ, tejet nem ád ám
a Csákóṷ. Danol neki szíp nóṷtákat,
mindent hiába próṷbálgat. De a tejet le
nem aggya, kisfiának tartogattya. 2.
Szögletes katonai hátitáska, vörös
~bőrből készült. 3. Borjúbőrből készült
zsákféle, amelyben a gulyás kisebb tárgyait, apró-cseprő holmiját tartja. L.
még: a fogalmak szócikkeit is!
borjúbőgető tályog bornyúbőÝgetőÝ
tájog: A (tiltott) fogyasztásra kiszemelt
borjúnak sapkával v. zsákkal történő
megfojtása.
borjúbőr bornyúbűr fn A borjú kikészítetlen v. kikészített bőre mint a →
tímármesterség (nyers)anyaga.
borjúcövek bornyúcövek fn Földbe
ásott cölöp, amelyhez a borjút kötik arra
az időre, míg az anyját fejik.
borjúcsorda bornyúcsorda fn Borjakból álló → csorda.
borjúcsordás bornyúcsordás fn 1. A
borjakból álló nyáj pásztora. 2. A →
szűzgulya pásztora.
borjúfarkkóró: → ökörfarkkóró
borjúistálló bornyúistállóṷ fn Tanyai
épület. Ott, ahol a gazdának egyszerre
8−10 borjúja volt, a borjakat 5−6 hónapos koruktól, amikor már nem szoptak,
külön kis istállóban, ~ban helyezték el.
borjúkantár bornyúkantár fn Másként: palóṷka. Gulyában nevelt szo- pós
borjak orrára erősített, fából v. bőrből
készült, szúrós szájkosárféle a szopásról
való leszoktatás elősegítésére, meggyorsítására.
borjúkötél bornyúkötél fn A borjút a
jászolhoz kötő erős, vastag eszköz. −
Szólásban: Bornyúkötélen van: olyan

172

babaruha

férfiról mondják, akinek a felesége
gyermekágyban fekszik, v. várandós, és
emiatt nem élhet nemi életet. A cívis
társadalom regulája szerint hat hétig nem
feküdhettek össze a házasok a szülís
után. L. még: várandós állapot
borjúnyalás: → bocinyalás
borjúnyúzó: → kiskedd
borjúpörkölt bornyúpörgölt fn A →
cívis konyha egyik kedvelt étele.
borjús tej bornyús té: Olyan → tej,
amelyet ellés után 4−5 napig a tehénből
fejnek.
borjúszájú ing bornyúszájú ing: Vászonból v. gyolcsból készült, egyszerű
szabású, rövid derekú, gallér és kézelő
nélküli hosszú és bő ujjú ing. A hortobágyi pásztorok viselete.
borjúszúró bornyúszúróṷ fn A →
borjú orrára helyezhető → szopásgátló.
borjútartó bornyútartóṷ fn Másik
neve: pokla. Az a burok, amelyben a
borjú a tehénben van. Előfordul, hogy
nem jön ki azonnal az állatból, ilyenkor
egy féltáglát kötnek a ~ kicsüngő részére.
borjútömlő bornyútömlőÝ fn Borjúbőrből készült hosszúkás tartályféle. A
pipások gyakran ilyenben tartották az
összevágott dohányt.
*borkereskedelem Debrecenben: A
történeti adatok szerint a 17. században a
bor gyenge minősége miatt a borkereskedelem elsősorban házi szükségletet
elégített ki, de ebből a város saját szükségletét sem tudta fedezni. Borkereskedelemről így a hegyi, érmelléki szőlőkkel, vmint a Dunántúlról, Szekszárd
környékéről, Baranyaból, ill. a Hegyaljáról szállított borral kapcsolatban beszélhetünk. A tehetős cívisek, helyi értelmiségiek az → Érmelléken is megvetették
lábukat. A 17. században egyre több
debreceni polgár vásárolt ott szőlőt, de
ezek haszna egy szűk rétegé volt. A helyi borkereskedelem számára biztos fel-
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vevőpiacot a felső-magyarországi végvárak jelentették. A török után fellendült a
borkultúra. A somogyi és baranyai borokat Szegedig és Debrecenig fuvarozták.
L. még: *borfejadag
borkorcsolya borkorcsoja fn Két gerendából és keresztlécekből álló, létraszerű csúsztató eszköz, amelynek segítségével a boroshordót a szekérre fel-, ill.
arról legörgetik. Kötél is rendszeresítve
van hozzá, hogy a munkást el ne üssék a
legördülő hordók.
borkóstoló borkóṷstolóṷ fn Új →
bor társas megízlelése.
borkő borkű fn Gyógyszertárban
árusított borkősavas kálium, amelyet
pöszméte-, ribizli-, málnaszörp készítéséhez használnak.
borkút:→ borvizes kút
*borlátó: → *borbíró
borleves ~ fn Borból, kevés víz hozzáadásával, tojássárgájával, cukorral,
kevés fahéjjal főzött könnyű → leves.
bormérő bormírőÝ fn 1. Italmérésre
jogosított személy. 2. A bor kimérője és
árusítója. Saját házánál saját borát elvitelre mérte.
bormérősegéd bormírőÝsegéd fn A
bormérő kisegítő alkalmazottja.
*bormester: → *borbíró
bornyomó zsák: → szőlőtaposózsák
bornyú: → borjú
boróka boróṷka fn A fenyőfélékhez
tartozó örökzöld fa- és cserjeféle. Több
faja van, legismertebb a közönséges ~,
amely fűszer- és → gyógynövény, ~párlatok készülnek belőle.
Borók-hegy: → Pallag
borona: → berena
borong ~ i Gyakran elborul (az idő).
borongós idő borongóṷs időÝ: Felhős, borult idő. L. még: időjárás
boros ~ mn Bortól ittas, kicsit részeg.
L. még: részegség
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borosedények: Bor tárolására szolgáló edények: borosflaska, boroskancsó, karafina. L. a szócikkeket is!
borosflaska ~ fn Alakváltozata: borosflaskóṷ. → Bor tárolására szolgáló
egy- v. kétliteres palack, → flaska.
Boros-fok: → fok
boroskancsó boroskancsóṷ fn →
Bor tárolására szolgáló → kancsó.
borospohár: → pohár
borotva: → beretva
borotvás: → beretvatartó
borovicska ~ fn Gyenge minőségű
savanyú → bor, kocsisbor, lőre.
borozda: → barázda
bors ~ fn Apró, gömb alakú, fekete
héjú, csípős ízű fűszer. A → cívis konyha egyik fontos fűszere. A szemes ~ot a
minden háztartásban megtalálható →
borsdarálón darálták le. A cívis népnyelv − több tájnyelvhez hasonlóan − a
csípős paprikát régen → törökborsnak
nevezte. − Szólás: Megaggya savát-~át:
megadja az ízét az ételnek. Borsot tör az
óṷra alá: bosszúságot okoz neki. Köz
mondás: Kicsi a ~, de erőÝs: a kis termetű ember általában erős.
borsdaráló borsderálóṷ fn Öntött
vasból készült, kézbe fogható v. asztalra
felsrófolható ’rögzíthető’ konyhai eszköz. Elsősorban szemes → bors darálására szolgál, de a → kávédarálóhoz hasonlóan a cívis gazdasszonyok ezt is
többfunkciós fűszerdarálóként használták/használják, fahéjat, szekfűszeget,
szerecsendiót is daráltak vele. Ilyenkor
előtte jól kitörölték, és kristálycukrot
hajtottak rajta keresztül.
borseprő borseprű, borseprőÝ fn Röviden: seprű, seprőÝ. Az erjedés után letisztult → bor üledéke. A mustban levő
szennyeződések, az erjesztő anyagok
vastag rétegben a hordó fenekén leülepednek, ebből lesz a ~. Jó minőségű pálinkát (→ seprűpálinka) és (gyenge) bort
(→ seprőbor) lehet belőle készíteni. −
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Egy visszaemlékezés szerint a debreceni
cívis nem törődött a borával, nem gondozta. Ha kiforrott, megtöltötte a hordót,
azután a seprűn hagyta egész március
végéig, mivel a bornak a seprű az ágya.
Aztán lehúzta, és így hagyta, amíg meg
nem itta, v. el nem adta. L. még: pálinkafőzés
borseprű: → borseprő
borsfű: → borsika
borsika ~ fn Más nevei: borsfű,
borsikafű, csombor. Satureja hortensis.
Fűszer- és → gyógynövény, amelynek
kis lándzsa alakú levele és apró, fehér
virága van. Borsra emlékeztető illata és
íze van. Kedvelt fűszer, a → cívis konyha pl. gombapörkölt, ká- posztaételek,
ecetes és vizes uborka készítéséhez
használja. Gyógyhatása is sokrétű: gyomorerősítő, görcsoldó, étvágygerjesztő,
bélféregirtó és felfúvódást gátló hatása
van.
borsikafű: → borsika
borsmenta ~ fn Illatos, évelő, lágy
szárú növény. Szárított virágzatát és
leveleit cukorkák, édességek, italok,
saláták, egyéb élelmiszerek ízesítésére
használják. Illata erős, édeskés, íze csípős, hűsítő. Illóolajáért is termesztik. A
régi cívisek gyógynövényként (teafű)
ismerték: férfiaknak prosztata elleni
gyógyszere volt, a beteg testrészt öblögették vele. L. még: gyógynövények
borsnagyság borsnaccság mn Bors
nagyságú.
borsó borsóṷ fn Pisum. Tápláléknövény, az egyik legrégibb kultúrnövény.
Hazánkban a veteményes kertekben
mindenütt megtalálható. Szántóföldi paraszti termesztése elsősorban a Tiszántúlon alakult ki. Termesztett változatai
több vad ősből (→ vadborsó) származnak. Két fő fajtája: az apróbb szemű
mezei ~ és a kerti ~. Silóban tárolt változata a → silózott borsó. A még ma is élő
néphit szerint a ~ és lencse szerencseho-
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zó ételek, ezért szokás őket karácsonykor és újévkor főtt ételként fogyasztani.
Szólás: Falra borsóṷ, falra, nem ragad
az arra: hiába beszélnek neki, nem fogad szót. Játékos rímpár: Borsóṷ, lencse!
Ezer a szerencse!: akinek ~ja, ill. lencséje van, szerencsés ember, ti. nem éhezik.
Közmondás: Lencse, borsóṷ, kása, mind
Isten áldása: mert megmentik a szegény
embert az éhezéstől. L. még: vadborsó
borsódzik borsóṷddzik i 1.
Borzong. Szólás: Borsóṷddzik
tülle a háta: pl. olyan ennivalótól, amit nem szeret. 2.
Pulyka feje → borsókás lesz.
borsóka borsóṷka fn 1. A
galandféregnek a sertés húsába tenyésző lárvája. Az ilyen
húst jól át kell sütni, különben
a lárvái bekerülnek az ember
májába. 2. A → pulyka fején lévő kidudorodások. Hánnya a borsóṷkáját: a
hathetes pulyka fején megjelennek a
kidudorodások. Tojónak kevesebb, kan
pulykának több ~ van a fején.
borsókádzik borsóṷkáddzik i Pulyka
feje → borsókás lesz.
borsókás borsóṷkás mn 1. → Borsókával fertőzött 〈hús〉. A cívis emlékezet
szerint volt olyan, hogy egy egész lakodalmas nép fertőződött meg a ~ hústól.
2. Borsóṷkás koráig: → pulykára vonatkozóan kb. hathetes kor, amikor megjelennek a fején a kidudorodások, akkor
rücskösödik meg a feje.
borsol ~ i Borssal hint. Igekötővel:
→ felborsol.
Borsós-fok: → fok
Borsós-halmi-erdő: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
Borsós-rét: → rét
borsószalma borsóṷszalma fn A kicsépelt → borsó hüvelye és szára.
borsőrlő borsőÝrlőÝ fn Étteremben a
bors megőrlésére szolgáló kis eszköz.
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borspor bospor fn Képzős változata:
bosporos. Savanyútojás → leves. L:
még: cívis konyha
borsporos: → borspor
borszag ~ I. fn Borillat. Csak úgy jön
belőÝled a ~. II. mn Borillatú. De ~
vagy!
borszivattyú ~ fn Mellérendelő öszszetétellel: szívóṷnyomóṷ. Bronzból készült eszköz a → bor leszívására. Ha
erre nyomja, szív, emerre nyomja, meg
nyom.
*bortiszt: → *borbíró
bortni ~ fn → Paszományosoknál:
szegőszalag.
bortninyírás ~ fn → Paszományosoknál: a szegőszalag egyenesre nyírása.
borul ~ i Káposzta → fejesedik. Kezd
~ni a káposzta.
borulás ~ fn Régibb neve: borulat.
Felhőzet. Jön mán a ~, nemsokára itt az
esőÝ. Borulat van az ég ajján.
borulat: → borulás
borulgat ~ i Felhősödik 〈az idő〉. L.
még: időjárás
borultas ~ mn Borult, borongós
〈idő〉. L. még: időjárás
borverte beteg ~: Másnapos személy.
*borvető: → *borbíró
borvíz ~ fn Más nevei: bikszádi víz,
csevize. Hivatalos neve: bikszádfürdői
bor víz. Konyhasós szénsavas, savanyú,
ill. sa- vanykás ízű forrásvíz, főként
gyomorkúraként fogyasztották. Forrása a
→ borvizes kút. Debrecenbe a borvizet
nagy fahordókban az erdélyi Bikszádról,
a történelmi Szatmár megyében elterülő
Avas-hegység déli lábától hozták kétlovas deszkás oldalú, → ekhós szekerekkel. Egy karaván legkevesebb 3 szekérből állt. A borvizes kereskedők évente
egyszer jöttek Debrecenbe július végétől
kezdődően. Megrendelésre szállítottak,
de venni is lehetett tőlük: Megjött a borvizes! − kiabálták. Szekerükön visszafe-
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lé leginkább új búzát vittek, de szalonnát
is vásároltak, ill. cseréltek. A borvizes
kereskedésnek Trianonnal vége lett.
borvizes ~fn Borvizet árusító erdélyi
kereskedő. L. még: házaló kereskedelem
borvizes kút ~: Összetétellel: borkút.
Borvizet adó forráskút.
borz ~ fn Kb. 80−90 cm hosszú kis
ragadozó, tölgyesekben él. Szőrzete fehér-fekete. Mindenevő, főleg gyökereket, hulló gyümölcsöket, rovarokat, férgeket, ill. mezei rágcsálókat, vakondot,
gyíkot, békát eszik. Kiássa a burgonyát,
kedveli a zabot, kukoricát. Téli álmot
alszik. Kölykeit tavasszal hozza világra.
borzadalom ~ fn Túlzó kifejezésként: szörnyűség.
borzas ~, borzos mn 1. Zilált, szétálló, nem egyenletes 〈kéve, vesszőfonadék〉. 2. Göndör tollú. 3. Kócos.
borzaskati ~, borzoskati fn 1. Kócos
hajú (kis)leány. 2. Kókuszreszelékkel
behintett mézes sütemény. 3. Cukorral
meghintett pogácsaféle. L. még: cívis
konyha
borzas tyúk ~, borzos tyúk: Más nevei: borzi, borzi tyúk. Göndör tollú →
tyúk. A cívis gazdasszony egyet-kettőt
azért tartott belőle a baromfiudvarban,
mert je- lenléte elriasztotta a patkányt.
borzasztó
borzasztóṷ I. mn
Rettentő, rémítő.
II. hsz Borzasztóan,
nagyon,
rendkívül.
borzasztóság
borzasztóṷság fn
Rettentő dolog.
borzderes ~ mn Lószínnév: borzszínű, szürkésfehér. L. még: lótenyésztés
borzi, borzi tyúk: → borzas tyúk
borzkotorék: → borzvár
borzkutya ~ fn Kotorékeb.
borzogat ~ i Fázik, reszket.
borzos: → borzas
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borzvár ~ fn Másik neve: borzkotorík. Borzlabirintus, várszerű üreg, a →
borz föld alatti fészke. A borz készíti rövid lábaival, erős karmaival.
borzsák: → szőlőtaposó zsák
bosnyák ~ mn/fn A 20. század első
felének jellegzetes → vásári alakja volt
a Boszniából származó kereskedő, mozgóárus. Törökös, színes öltözetében járva-kelve nyakában hordott nagy kosarából különböző használati tárgyakat (borotva, bicska, tű, cérna, cipőfűző stb.)
kínált megvételre.
bospor: → borspor
boszorka: → boszorkány
boszorkány ~ fn – A/ Ritkábban: boszorka, bűbájos. Népmeséink rosszindulatú, emberfeletti hatalmú, idős asszonyalakjainak gyűjtőneve. Alakja gyakran
összekapcsolódott a vasorrú bábáéval. –
B/ Hiedelemköre népi hiedelemvilágunk
egyik leggazdagabb, legváltozatosabb és
még a múlt század közepén is eleven
területe. A magyar ~hit több rétegből
tevődik össze: a ~ élő személy, akinek
részint a paraszti gyakorlatban előforduló gyógyító és rontó tevékenység bizonyos vonásait, részint bizonyos természetfeletti képességeket tulajdonítanak.
Az idők folyamán a ~ más emberfeletti
lények bizonyos vonásait is magába
olvasztotta (garabonciás diák, lidérc,
táltos). Előszeretettel tartották ~nak a
rendezetlen életű v. elmebeteg egyéneket, továbbá a bábákat és a gyógyítókat.
A ~ emberfeletti képességeit a hiedelem
szerint örökli v. tanulja. Az öröklés leggyakoribb módja, hogy az anya a lányára, ill. apa a fiára hagyja a tudományát.
Nem halhat meg, míg tudományát át
nem adta vkinek, a halál előtti átadás
leginkább kézfogással történik. A ~ felismerése a legáltalánosabb hit szerint a
lucaszéke segítségével történik, amelyre
készítője az éjféli istentiszteleten ráülve
meglátja, hogy ki a településen a ~. A
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hiedelem szerint a lucaszék készítőjének
sietnie kell haza, mert a ~ok üldözőbe
veszik. Képességei közül legjellemzőbb
az alakváltás, macska, béka, kutya, liba,
varjú stb. A rontás minden fajtáját elsősorban a ~nak tulajdonítják: tehén megrontása, ill a tejhaszon elvitele, a végtagok bénává tétele, összezsugorítása, a
száj félrehúzása stb. A ~nak tulajdonított
rontó műveletek: szemverés, újszülött
kicserélése (váltott gyerek), tehén tejének kiszopása, éjszakai nyomás (boszorkánynyomás, megnyom). A hiedelem
szerint a ~ mindenféle házi haszon megszerzésére képes: tejet fej a kútágasból,
kapufélfából stb. − Idős cívisek tudomása szerint régen, aki nem szerette a fokhagymát, azt megégették, mert azt hitték, hogy ~. Aki olyan rosszat álmodott,
hogy folyt róla a verejték, arra azt mondták, hogy biztosan megnyomta a ~. Aki
varázslatot űz, az boszorkánykodik. A
forgószél neve boszorkányszél, erről azt
tartották, hogy a közepében ül a ~. A
~tól okozott rontás neve: boszorkányrontás. Ellene a boszorkányléptefű főzete
segített. Egy gyomnövény neve: boszorkánytövisk. − Tréfás átok: Babonázzon
meg a boszorka! Szókapcsolatban: Vín
~: rosszindulatú idős nő. L. még: boszorkányperek, cívis hiedelemvilág; a
fogalmak szócikkeit is!
boszorkánykodik ~ i A cselekvés
másik neve: boszorkáskodik. → Boszorkányvarázslatot űz.
boszorkányléptefű ~ fn → Gyógynövény, → boszorkányok rontása ellen
használták. → Pákászok gyűjtötték és
árulták.
boszorkánynyomás ~ fn Rossz
álommal, izzadással kísért nyomás a
mellben. L. még: boszorkány
boszorkányos ~, bosszorkányos mn
Bosszankodást v. csodálkozást kifejező
enyhe szitokszóként. Bosszorkányos
Varga János!
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boszorkányperek: Más városokkal,
de különösen a külfölddel összevetve
Debrecenben a ~ száma nem volt jelentős. 1575 és 1735 között összesen 72
ilyen per volt, igaz ennek mintegy harmada halálbüntetéssel zárult. A kivégzéseket a városon kívüli vesztőhelyen, a
megszégyenítéseket, testi fenyítéseket a
városháza előtti piactéren hajtották végre. L. még: boszorkány
boszorkányrontás ~ fn → Boszorkánytól okozott rontás.
boszorkányszél ~ fn Forgószél,
amelynek a közepében ül a → boszorkány. A néphit szerint a ~nek a közepébe
egy kést kell vágni, akkor eláll a szél.
boszorkánytövisk ~ fn Kemény, szúrós levelű, szürkészöld színű, apró és
sárga virágú → gyomnövény.
boszorkáskodik: → boszorkánykodik
bot ~ fn – A/ Támaszkodásra, ütésre
stb. használt kb. hüvelykujjnyi vastagságú, 1−2 m hosszú, általában megmunkált
eszköz, husáng. Bizonyos foglalkozások
(pásztorok, csőszök, kerülők stb.), ill.
tisztségek (vőfély) nélkülözhetetlen tárgyi kelléke. A hortobágyi pásztorok ma
is kedvelik az ólmos végű, fém- v.
csontbetétekkel díszített bunkósbotot
(pásztorbot), de a ~ a gyalogos vándornak is alkalmas útitársa, ha kell, védekező fegyvere. Idős cívis férfiak, főként
parasztemberek használták a görbebotot,
ilyet maguk is készítettek, v. kézművesnél, helyi ezermesternél rendelték meg,
esetleg vásárban vették meg. A ~ készítésének igazi mesterei napjainkban is a
pásztorok. Munkájuk eredménye az árvatölgyfából trágyalében érlelt árvatölgyfabot, más néven furkósbot, fütykösbot, és a (díszes) kampóval ellátott
kampósbot; a kanász terelőeszköze a kevésbé mutatós kanászbot, a csordás a
tilosba tévedő jószág terelésére használta
a hajítóbotot, népi nevén hajintóbotot.

177

babaruha

Ha a pásztor a tűző nap elől el akart húzódni, akkor egy keresztbotot állított fel,
amelyre ráterítette az árnyékot adó szűrt.
A vőfély feldíszített (hatalmi) jelvénye a
vőfélybot. A ~ egyéb, speciális fajtái: A
hajdan kedvelt gyermekjátéknak, a bigézésnek az eszköze a bigebot, a szántóföldi gyom kiirtására való az aszatolóbot, a régmúlt idők emléke a kollégiumi
diákélet két ismert tűzoltó eszköze a
kisbot és a nagybot. Az előbbi 150 cm
hosszú és 7 kg súlyú, a másik 170 cm
hosszú és 8 kg súlyú ~. A fazekasok
munkaeszköze az agyagverőbot, amelylyel az agyagtőkére tett agyagot puhítják, a kallómalom súlyos fahengerének
neve ütőbot. A mézeskalácsosok hoszszúkás, hengeres alakú készítményének
neve mézesbot. Átvitt jelentése (is) van a
koldusbotnak. − B/ Frazémákban is szerepel. Botra kap: verekedéshez hirtelen
előrántja a ~ját. Botra ugat: pásztorkutyának az a betanítási módja, amikor a
felemelt ~tal a juhász meghatározza a
terelés irányát. Rakja a ~ot maga előÝtt:
pásztortáncban ~jával kopogtatja a földet. Szóláshasonlatban: Főként életlen
késre mondják, hogy Ojan életlen, mint
a ~. Szólásban: Botra beszíl, azaz mindig az ellenkezőjét mondja annak, mint
amit kellene; kötekedik. Bottal ütik a
nyomát: hiába keresik. Minden ~nak két
víge van: nem biztos, hogy az győz, aki
pillanatnyilag fölényben van. Üthetik
mán annak ~tal a nyomát: eltűnt. Bottal
se lehet utóṷlírni: annyira szalad, hogy
már az utána dobott ~ sem találja el.
Vándorló mesterlegényre vonatkoztatott
mondás: Hátán viszi a tarisznyáját, ~ a
paripája. Ez az ű kenyere, bottya: ez
adja a megélhetést a számára, ebből él
meg. Közmondásban: Aki kutyával jáccik, az ~ nélkül ne járjon!: legyen elkészülve arra is, hogy a kutya megharaphatja. Aki ebbel jáccik, annak ~ legyík a
kezibe: a gonosz embert csak kíméletlen

bába
bánásmóddal lehet féken tartani. Két víge van a ~nak: a) nem csupán tőled függ
a dolog. b) visszakaphatod, ami rosszat
másokkal tettél. A ~nak is a vígin a
furkóṷja: a végén derül ki, hogy mit ér
vmi. Aki ~tal köszön, annak doronggal
felelnek: aki durván viselkedik, azzal
hasonlóképpen bánnak. A hívő ember
szerint Isten nem vér ~tal. Nem siet, nem
kísik, mégis elírkezik, vagyis a rossz
embert előbb-utóbb eléri Isten büntetése. Kicsi ember nagy ~tal jár: mondják
tréfásan a kicsi, de nagy nemi szervű
férfira. Rosszalkodó gyerekek megintésére vonatkozó „jótanács”: Akinek a szíp
szóṷ nem használ, ~ot a fenekire! L.
még: a fogalmak szócikkeit is!
Botanikus kert: → Debrecen közlekedése
botfa ~ fn Tuskóról kihajtó vastagabb gally, vékony fatörzs. L. még: fa
botgally botgaj fn Építkezéshez is
felhasználható egészen fiatal fa v. faág.
botmászli ~ fn → Mézeskalácsosnál:
a mézesbot hosszának mérésére használt
deszkalap.
botnyelvű ~ mn Dadogó, nehézkes
beszédű.
botolás: → botoló
botoló botolóṷ fn Más nevei: botolás, botolóṷtánc, botos tánc, botvágás,
botösszevágás. → Pásztortánc, fő eszköze a → pásztorbot. A ~ a fegyveresbotos pásztortáncok (→ fegyvertánc,
hajdútánc) legrégiesebb és legépebb
típusa. A múlt század elején még általános a Felső-Tisza vidéki pásztorság körében, igazi mesterei a gulyások és kondások voltak.
botolófüzes botolóṷfüzes fn Gallyak
növelésére szolgáló fűztelepítés.
botolótánc: → botoló
botos1 ~ I. fn Hortobágyi pásztorjáték, amikor az egyik személy feldobja a
botját, és a másiknak el kell találnia a
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sajátjával. II. mn Botos tánc: → botoló.
L. még: kisbotos, nagybotos
botos2 ~ fn 1. Βőrtalppal is ellátott vastag, durva kötésű téli harisnya.
Az asszonyok 5 tűvel maguk kötötték. 2.
Vastag, erős posztóból készített lábbeli,
amelyet úgy húztak a cipőre, hogy annak
felső részét is beborította. Fölül térdig
ért a szára. A → botoskötővel rögzítették.
botosispán ~ fn A napszámosok
munkájára felügyelő uradalmi alkalmazott.
botoskötő botoskötőÝ fn A → botos
megkötésére szolgáló gumipánt, ill. vékony rongydarab. Vóṷt, aki ronggyal
kötötte meg a botosát, de az nagyon alpári vóṷt.
botösszevágás: → botoló
botvágás: → botoló
botvég botvíg fn Botvígre kerül a
sor: juhászok kampós bottal összeverekednek.
bozontos ~ mn Sűrű és gubancos
〈hajú〉.
bozza: → bodza
Bozzaytelep Bozzaitelep tn − Kertvárosi telep a → Szabadságtelep déli részén. L. még: utcák−utcanevek
bő bű mn 1. Tág(as). Bű szoknya. 2.
Bőséges. Bű víz. 3. Gazdag, sokat termő.
Bű esztendőÝ.
bőcs: → bölcs
böcsmöl ~ i Becsmérel, ócsárol, leszól.
bőcső: → bölcső
böde ~ fn A katicabogárhoz hasonló,
de annál kisebb, fekete-sárga pettyes
bogár, amely a lucernán és a diófa levelén megtelepedő levéltetűt takaríttya le.
bödön ~ fn Ejtésváltozata: bodon. 1.
Zománcozott fémből v. dongákból (→
fabödön) készült, főképp zsír tartására
használt, 5–30 l űrtartalmú fedeles
edény, → zsírosbödön. Hasonló funkciójú még a liszt tárolására szolgáló →
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lisztesbödön és a méz tartóedénye, a →
mézesbödön is. 2. Kút v. forrás bélelésére használt, hordó alakú kivájt, odvas
fatörzs (→ kútbödön), ill. kútnak leggyakrabban tölgyfa deszkából ácsolt
oldala. − A ~t régen keret nélküli méhlakásnak is használták. L. még: olvaszbödön
bödönös kút ~: Deszkával bélelt →
kút.
bödörget ~ i → Mézeskalácsos kalácstésztát gömbölyít.
bődül bőÝdül i → Szarvasmarha rövid bőgő hangot ad. Igekötővel: → megbődül.
böffen ~, büffen i A gyomorból rövid
böf hang tör elő. Igekötővel: → felböffen.
böffent ~, büffent i Rövid böf hangot
ad. Igekötővel: → kiböffent.
böfög ~, büfög i Egymás után többször böffent. Igekötővel: → felböfög.
böfögés böfögís, büfögís fn A böf
hang egyszeri v. többszöri előtörése.
bög ~ fn Csomó, bog. Bögre köt: kötelet, madzagot csomóra köt.
bőg bőÝg i 1. Szarvasmarha, szamár,
némely vadállat elnyújtott, tompa, mély
hangot ad. 2. Tehén a borját siratja. 3.
Bárány, juh béget. 4. Kecske mekeg. 5.
Hangosan sír. L. még: borjú, kibőg
bőgatya bűgatya fn Általában két v.
több → szél házivászonból v. gyolcsból
készült, bő szárú, féllábszárig érő, ráncos
ruhadarab, amelyet felsőruhaként viseltek. A ~´t a szél nagyon lobogtatja, tavasszal és télen nagyon aláfúj, ilyenkor
még vékony gyolcsgatyát is alávettek,
amelyet térden közvetlen alul szíjjal
megkötöttek, és széleit a csizmaszárba
dugták. A 19. század második felétől →
beprámázták, és nagyobb rojtot tettek rá.
A pásztorok (, parasztok) régen ~´ban
jártak, amely eredetileg fehér színű volt.
Később a csikósok kék, a gulyások fehér
vászonból készített gatyát viseltek. Tisz-
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tán tartása, → összeverése/bemangurlása
a feleség teendője volt. − Nóta is szól
róla: Ha felülök kis pej lovam hátára,/
Beugratok a babám udvarába,/Két szíl
gatyám lovam hátát teríti,/Gyenge karom a babámat öleli. L. még: gatya
bőgés bőÝgís fn (gúny) Beszéd. −
Szólás: Hejes a bőÝgís, mert fiatal a
marha: (gúny) igazad van.
bőgő bőÝgőÝ fn 1. Összetétellel ritkán: bőÝgőÝhegedű. Nagybőgő. 2. →
tarlógereblye. − Összetételben is szerepel: → judabőgő ’csengettyű’, kisbőgő
’cselló’.
bőgőhegedű
bőÝgőÝhegedű
fn
Nagy- bőgő, bőgő. Tréfás fenyegetésben: Úgy fűbe kollintalak, hogy a csillagos eget bőÝgőÝhegedűnek nízed!
bőgőhúr bőÝgőÝhúr fn 1. A nagybőgő húrja. 2. → Gubásmesterségben: kifeszíthető rugalmas szál, a csapókészülék és a fonókerék része.
bögöly bögöj fn A szarvasmarha, ló
vérét szívó nagyméretű, mérges légy. Ha
lárvája megnő az állat bőre alatt, akkor
az állat → bogárzik.
bőgőmasina
bőÝgőÝmasina
fn
(gúny) Síró kisfiú. Te, bőÝgőÝmasina!
bőgős bőÝgőÝs fn Nagybőgőn játszó
zenész.
bögre ~ fn Legfeljebb 15 cm magas
cserépedény. Alakja nagyon változatos:
keskeny v. széles fenekű, fazék formájú,
de lehet hengeres is. Szája ritkán kihajló
szélű, néha enyhe kiöntője is van. A füle
mindig függőleges. Általában kívülbelül mázas, gyakran díszített edény, de
van mázatlan külsejű is. Vele rokon
fogalom a → pohár és a → csupor. Szólásban: Kis ~, nagy ~, nem jóṷ a bor a
tökre. A legátus válasza erre: Jóṷ az még
az égzengísre is. L. még: cívis konyha
bögyörő bögyörőÝ fn Kisfiú hímvesszője. Tréfás rigmus, amelyet suhancok kántálnak a (kis)lányoknak: Kecskerágóṷ, makktörőÝ, kell-í, kisjány bögyö-
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rőÝ?: akarsz-e szeretkezni? L. még: angyalbögyörő
böjt bűt, bűjt, ~ fn Tartózkodás az
étkezéstől v. csak a hústól és zsíros ételektől bizonyos napokon, a nap délelőttjén v. hosszabb időszakokban. A katolikusokhoz hasonlóan → nagypénteken a
debreceni református családok (idősebb)
tagjai is ~öt tartottak (→ nagypénteki
böjt). Ezen a napon (→ böjtös nap) nem
ettek húst, csak → böjtös ételeket: ciberelevest, mákoslaskát fogyasztottak. Ez
utóbbit ilyenkor → szabógallérnak hívták. A nagypénteki ~öt vallásos cívis
családok napjainkban is megtartják. Az
idős cívisek emlékezete szerint a ~nek
volt egy másik formája is, amikor egyénileg vmelyik családtag gyógyulásáért
→ böjtöltek, v. gyakrabban éppen ellenkezőleg vkire ~öt fogadtak (→ ráböjtöl,
→ ráböjtölés) azért, hogy az legyen
beteg, baleset érje, esetleg haljon meg. −
Szólásban: Hosszú bűttye lesz még ennek: megkoplaljuk még a pazarlást. Más
változatban: Lesz még ennek hét bűttye!
böjtelő hava: → február
böjti boszorkány bűti boszorkány:
Huncut természetű, csinos kislány.
böjtiréce ~ fn Vadkacsafajta.
böjti szél ~: A → böjt időszakában
gyakori csípős tavaszi → szél. A földművelésben (a talaj kiszárításában) volt
fontos szerepe.
böjtmás hava: → március
böjtöl ~, bűtöl, bűjtöl i Igekötős változata: megböjtöl (megbűtöl, megbűjtöl).
→ Böjtöt tart, időszakot böjtölve, böjtölésben tölt. (Egyéb) igekötős alakjai: →
kiböjtöl, ráböjtöl.
böjtölés böjtölís, bűtölís, bűjtölís fn
1. A → nagypénteki böjt megtartása. 2.
→ ráböjtölés.
böjtös bűtös, bűjtös mn Sovány 〈ember, állat〉.
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böjtös étel bűtös/bűjtös ítel: → Böjt
idején fogyasztott, hús nélküli ételek, pl.
cibereleves, mákoslaska.
böjtös nap ~, bűtös/bűjtös nap: Másik neve: nagypínteki bűjt. A vallásos
református cívisektől nagypénteken tartott böjtölés (→ böjt). L. még: megböjtöl, ráböjtöl
bökdös ~ i Döfköd, kidöfköd. A szurkálóṷval ~tük az aszotkát.
bökés bökís fn → Mézeskalácstésztának bádogformával, azaz → bökővel
szív alakúra v. kerek formájúra való kiszaggatása.
bökő bökőÝ fn 1. → ölőkés. 2. Szív
alakú v. kerek formájú mézeskalácsszaggató.
bökköny: → bükköny
bölcs ~, bőÝcs mn − Szólás: Ha hallgattál vóṷna, ~ maradtál vóṷna: (gúny)
sokszor okosabb hallgatni, mint beszélni. Közmondás: A bőÝcs (ember) nem
ípíti a házát fövínyre: nem szabad megbízni az ingatag jellemű emberben.
bölcső bölcsőÝ, bőÝcsőÝ fn 1. →
Gyerekbútor, általában szépen faragott,
festetlen bútordarab, oldala deszkából,
ill. lécből, készült. Volt, ahol felhajtható
tetőt is szerkesztettek hozzá. Hajdan
minden háznál volt, hiszen alig nőtt ki
belőle az egyik gyerek, már elfoglalta a
másik. Akár több nemzedéket is kiszolgált a családon belül. Két fajtája: a →
talpasbölcső és → rengőbölcső/ringóbölcső/hintabölcső/rengő. Az előbbi
egyenes talpú ~, tkp. olyan, mint a kiságy, az utóbbi enyhén gömbölyödő talpú, 2 db ív alakú talpra szerelt ringatható
~. Helye a szobában, ill. az édesanya
közvetlen közelében volt, aki így munkája közben is ringathatta a kezével. A
~be addig fektették a kicsit, amíg nem
tudott felállni, mert felállva könnyen felborult vele. Ha nem volt a gyermeknek
→ kiságya, a ~ben aludt akkor is, amikor
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már járni tudott. Az 1920-as évektől ~t a
tehetősebbeknél a gyerekkocsi kezdte
felváltani. Szólás: Rossz bőÝcsőÝbe rengettík: rosszféle, becstelen ember. Serdülő lányokra vonatkoztatott mondás:
Ágyba kicsi, bőÝcsőÝbe nagy: még nem
érett meg a férjhez menésre. 2. Mézeskalácsos faforma, ill. termék. 3. Méhészetben: → anyabölcső, pótbölcső.
bölcsődal bölcsőÝdal, bőÝcsőÝdal fn
Idős asszonyok emlékezete szerint volt
~, de a „műfajnak” a cívis családokban
nem volt hagyománya. A csecsemőt ringatva a Tente, baba, tente! szavakat ismételgették. Vagy: Alugy, baba, alugygyál, angyalokrúl álmoggyál! – mondogatták, és közben mormoltak hozzá.
bölcsőkezdés bőÝcsőÝkezdís fn Csésze alakú viaszépítmények, amelybe az
anyaméh petét rak. L. még: méhészet
bölcsőléc bőÝcsőÝléc fn A → mézeskalácsbölcső alsó részének hajtogatására
szolgáló eszköz.
böllér ~, bellér fn Összetétellel: paraszthentes. Disznóöléshez értő, arra
vállalkozó, de nem szakképzett férfi. A
„mesterség” általában apáról fiúra szállt.
Náluk ez a tevékenység csak kiegészítő
jövedelemforrás volt. A cíviseknél minden családnak megvolt a maga ~je. Saját
eszközeivel dolgozott: → böllérkés,
kaparókés. Vállalt herélést, → miskárolást is, eszköze a → böllérbicska. Fizetsége általában a disznóvágás termékeiből került ki: hús, kolbász, hurka stb.,
ritkább esetben pénzt is kapott. Debrecenben hajdan sokan művelték a ~séget.
böllérbicska ~ fn Heréléshez, miskároláshoz használt bicska.
böllérkés: → ölőkés
bölömbika ~ fn Más nevei: nádibika,
vízibika, dobosgém. Sűrű nádasokban
élő, jellegzetesen bömbölő hangú, varjú
nagyságú madár. A ~ a nádibika, mert a
nádasbul kurjongatott. A dobosgém fel-
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fútta a begyit, oszt akkor kiabált, ott is a
hím, nem a nőÝstíny. L. még: Hortobágy
állatvilága.
bömfördi ~ mn Kövér arcú, pufók.
böndő: → bendő
böndős: → bendős
böndősít: → bendősít
böngészik bengészik i Elhagyott szőlőfűrtöt keresget. L. még: tallóz/ik
böngyöle: → bengyele
böngyöli ~ I. mn Kövérkés, gömbölyded 〈nő〉. II. fn Kövérkés, gömbölyded nő.
bőnye bőÝnye fn Mócsingos, hártyás
hús.
bőnyögős bőÝnyögőÝs mn Lötyögős
(arc)bőr, ruha stb.
bőr bűr, bőÝr fn 1. – A/ Az ember
és az állatok testét külső rétegként borító
szövetek. A szót a cívis népnyelv sok
összetétel utótagjaként ismeri. Az állatfajok szerint van a báránybőr v. juhbőr,
a disznóbőr, lóbőr, menyétbőr, a szőrmésállatok szőrmésbőre, és itt említhető
a róluk egészben lenyúzott tömlősbőr. A
hajdani céhes ipar, kézműipar is sok
~fajtáról tud. A szíjgyártók ismerték/ismerik a blankbőrt, a finom, hajlékony
fedélbőrt, a hosszában kettévágott félbőrt, a hámbőrt, az állat hasi részéről levágott hasibőrt, a szűrszíjat v. tarisznyát
díszítő szironybőrt; a gubacsapók a csapóbőrt, a fazekasok az edény falának
lesimítására használt csipőbőrt, a szőrmekikészítők a dögbőrt, a fedőbőrt, a
cipészek, csizmadiák a lábbeli belsejét
borító bélésbőrt, a cipő részeinek kiszabása után visszamaradó hulladékbőrt, a
finom szattyánbőrt, más néven kordovánbőrt, a cipőfelsőrészként hasznosítható felsőbőrt, a finom kecskebőrt, a
sevróbőrt, a kikészített vikszosbőrt és a
talpbőrt. A tímárok által használt ~fajta
a növendék állat ~e, a pitlingbőr, vmint
a párbőr és a talpasbőr, ők készítették
az ún. fodorított bőrt is, a nyergesek
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használják a farbőrt, a nyerget borító
juhbőrt, a nyeregbőrt, a nyereg két oldalára erősített oldalbőrt és az első és hátsó
kápát összekötő erős marhabőrt, a seggbőrt. Ruhadarab, ill. ruhaanyag a hátibőr, a báránybőrből készített mellbőr,
vmint a juhbőrből készült lábszárvédő, a
lábbőr és a kikészített állatbőr puha nyaki része, a nyakbőr. A törlőbőr lágy hulladék~, visszája rézszerszámok törlésére
használatos. Névátvitellel a sovány ember gúnyos elnevezése nyúlbőr, a katonaruha általánosan ismert neve angyalbőr. A ~ szóösszetételek előtagjaként is
igen gyakori. Ezek változatos fogalmakat fejeznek ki. Bőrből készülhetett pl.
tarisznya (bőrtarisznya), abrakostarisznya (bőrabrakoló), lovaknak itatóvödör
(bőrvedér), a lovak nyakába tett bőröscsengő, duda (bőrduda), gyűszű (bőrgyűszű), kalapba helyezet betét (bőrizzlap), ruhanemű (bőrködmön, bőrlajbi,
bőrkötény, bőrruházat), borotva tárolására szolgáló tok (bőrtüsző), zárt tartály
(bőrtömlő), bőrszalag. Közlekedési eszköz, régi lovaskocsi volt a bőröskocsi. A
szíjgyártók használják a szironyt, népi
nevén bőrvarrószíjat, a felhasznált ~ maradéka a bőresőlék. A szükséges ~ beszerzése a bőrvásáron v. az erős bőrillatot árasztó bőrösboltban történhetett. A
nyers~ feldolgozása a bőrkikészítés, a
megmunkálandó ~ húsos oldala a bőr
visszája, a szőrmésbőrnek szőrme nélküli oldala a bőroldal, más néven bőrréteg,
az itt keletkező ránc a bőregyenetlenség.
A ~kikészítés eszköznevei: a bőrgyalu, a
bőrvarrógép, a bőrvarrótű, a bőrvasaló
és a juhászok bőrtörő kákója. Itt említhető a tímárok és szűcsök által használt
bőrcsáva, a rézművesek bőrösfája is.
Névátvitel eredménye a kormosalma
népi neve, a bőralma, a bajusztalan szájú
férfi bőrbajusz, bőrbajuszú (és káptalanszájú) gúnyneve, a széldeszka bőrdeszka
és a szíjgyártóktól használt vegyi ké-
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szítmény bőrcement elnevezése. Állatnév a denevérnek korábban a cívis népnyelvben is ismert neve a bőregér. Régi
betegségnév a bőrvízkórság. – B/ Frazémákban is gyakori. Átokban: A bűr hűjjík rád!: halj meg! A bűr hűjjík rád, de
ne öreg korodra!: fiatalon halj meg! Fenyegetésekben: Jóṷ lessz, ha vigyázol a
bűrödre!: vigyázz, mert verést kapsz!
Úgy elraklak/elverlek, hogy rostának se
lesz jóṷ a bűröd! Úgy megverlek, hogy a
bűröddel számolsz! Hupikík, jajveres
lessz a bűród! Felháborodás: Van bűr a
kípin!: nagyon arcátlan. Tréfás vigasztalás: Ne ríj, kitelik a bűrödbűl! − síró kisgyereknek mondják, ha elvágja a kezét,
v. felhorzsolja a ~ét. Szóláshasonlat:
Ojan erőÝs, mint a bűr: pl. ruha nagyon
erős. Ojan az arca bűre, mint az apácák
hasa: puha és fehér. Úgy ordít, mintha a
bűrit nyúznák: kétségbeesetten ordít.
Szólás: Húzza a bűrt: horkol. Majd lesül
a bűr a kípirül: nagyon szégyelli magát. Nem sül le a bűr az orcádrul?!:
szégyellhetnéd magad! Van bűr a kípin:
nagyon arcátlan. Nincs a pofáján bűr:
minden ráfér a képére. Nem fér a bűribe:
a) nyugtalan, izgága viselkedésű. b) gyerek féktelenül jókedvű. Viszket a bűri:
gyereknek túlságosan jó a kedve, hamarosan verést kap. Viszket a bűri, vesztit
érzi: izgágasága bajba sodorhatja. Majd
kiugrik a bűribül: nagyon örül. Fílti a
bűrit: félti az életét. A bűrt is lenyúzná
az emberrűl: kiszipolyozza az embert. Jóṷ bűrbe van: jó egészségnek örvend. A bűribe: 〈tréfás kitérő válasz a
Hol van (pl.) Endre? – kérdésre〉. Nem
szeretnék a bűribe lenni: nem cserélnék
vele. Húzza a bűrt a fagyon: horkol. A
nagyon sovány emberre Rászáradt a
bűr. Az ilyen ember Gyenge bűrbe van,
még a hóṷhér se nyúzná meg a bűriír:
nagyon gyenge az egészsége, vagyis
Ojan sovány, hogy a csont meg a bűr.
Padlásra kerűlt a bűre: meghalt. Úgy dí-
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csírte, majd lement a könyökirűl a bűr:
nagyon megdicsérte. Annyi a píze, hogy
a bűre alá se férne: sok pénze van. Anynyit eszik, amennyi a bűre alá fér: sokat
eszik. Annyit hazudik, amennyi a bűre
alá fér: sokat hazudik. Nem szégyelli
magát, mert hét bűr van a kípin: szégyentelen ember. Közmondás: Minden
ember a maga bűrit viszi a vásárba:
mindenki a saját kockázatára cselekszik.
Könnyű más bűribűl szíles szíjat vágni:
a) nem nehéz másoknak bajt okozni. b)
könnyű más kárára kockázatot vállalni.
Tréfás rigmus: Akinek szőÝre, bőÝre veres, abba jóṷ erkölcsöt sose keress! 2.
Hártyás hüvely, hurkabőr. 3. Hártyaszerű réteg. Bűrt kap: folyadék, pép lehűléskor hártyaszerű réteget kap. L. még: a
fogalmak szócikkeit is!
bőrabrakoló bűrabrakolóṷ fn Bőrből készült → abrakostarisznya.
bőralma: → kormosalma
bőrbajusz bűrbajusz fn (tréf) Csupasz szájú, bajusztalan férfi.
bőrbajuszú bűrbajuszú mn Csupasz
szájú, bajusztalan. Ragadványnévben:
Bűrbajuszú Budai Feri.
bőrcement bűrcement fn → Szíjgyártóknál ragasztásra használt tapadós,
ragadós vegyi készítmény.
bőrcsáva bűrcsáva fn 1. A tímárok
által használt csávalé, amely a bőrről a
szőrt is leviszi. 2. A szűcsök csávaleve,
amely csak puhítja a bőrt.
bőrdeszka bűrdeszka fn Egyik oldalon domború deszka, széldeszka.
bördő bördőÝ fn Üreges, csöves növényszár 〈pl. hagymáé〉.
bördős bördőÝs mn Üreges szárú.
BördőÝs szárú: üreges szárú 〈növény, pl.
nád, tök, hagyma〉.
bőrduda bűrduda fn Népi fúvós
hangszer: → duda.
bőregér: → denevér
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bőregyenetlenség bűregyenetlensíg
fn → Szűcsmesterségben: a bőroldalon
keletkező ránc v. gyűrődés.
bőresőlék bűresőÝlík fn A → bunda
szabásakor lenyírt, és hulladékként értékesített bőrdarabkák.
bőrfa: → bélfa
bőrgyalu bűrgyalu fn → Szíjgyártóknál: szíjak vékonyítására használt
fanyelű kés.
bőrgyűszű bűrgyűszű fn A gyűrűsujjra húzott, vékony zsinegre fűzött,
cipősarok formájú bőrdarab, gyűszű. L.
még: paszományosmesterség
Bőrhasú Tóth János: → cívis ragadványnevek
bőrillat bűrillat fn A → bőr jellegzetes szaga.
bőrizzlap bűrizzlap fn → Kalapnak a
fejjel érintkező részére varrt betét.
bőrkapca bűrkapca fn 1. Vékony
(hulladék)bőrből készült → kapca. 2.
(rég) Könnyű lábbeli, háznál viselt bocskorféle.
bőrke bűrke fn 1. Tepertő, szalonna
bőre. 2. → Disznóöléskor a disznó megperzselt bőréből levágott darab, amelyet
megsózva, nyersen fogyasztanak.
bőrkemény állapot bűrkemíny állapot: → Fazekasmesterségben: az agyagedénynek az a keménységi állapota, amikor még mintákat lehet bele rajzolni v.
kimetszeni.
bőrkikészítés bűrkikíszítís fn →
Szűcsmesterségben: a nyersbőr feldolgozhatóvá tétele.
bőrködmön: → ködmön
bőrkötény: → bőrkötő
bőrkötő bűrkötőÝ fn Ritkább alakváltozata: bűrkötíny. Mellközéptől félcsizmaszárig érő bőrből készült → kötény. Régen disznóbőrből, később →
hasításból készítették. Ilyet viseltek pl. a
→ tímárok vizes munka végzésekor.
bőrlajbi bűrlajbi fn Főleg a férfiviseletben többnyire birkabőrből készült,
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elöl v. oldalt gombolódó mellényféle.
Körülszegett nyaka és alja van.
bőrláz bőÝrláz fn (rég) A → láz
egyik fajtája. L. még: népi betegségnevek
bőroldal bűróṷdal fn A → szőrmésbőrnek szőrme nélküli oldala.
bőroldali hibák bűróṷdali hibák: →
Szűcsmesterségben: a szőrme nélküli oldalon lévő sérülések.
bőrödzik bőÝröddzik, bűröddzik i
Alakváltozata: bűrözik, bőÝrözik. 1.
Fagyni kezd, vékonyan befagy. 2. Lekváron vastagabb hártyás réteg képződik.
− Igekötővel: → bebőrödzik.
bőrösbolt bűrösbóṷt fn Bőrkereskedés.
bőröscsengő bűröscsengőÝ fn Ló
nyakába akasztható, díszes bőrövre erősített nagyobb méretű → csengő.
bőrösfa bűrösfa fn → Rézművesmesterségben: réztárgyak fényesre dörzsölésére szolgáló, fadarabra enyvvel rögzített
bőr v. nemez.
bőröskocsi bűröskocsi fn Tetején és
minden oldalán bőrrel borított, a batárhoz hasonló régi kocsifajta.
bőröstepertő bűröstepertőÝ fn Olyan
→ tepertő, amelyen rajta van a bőr is.
bőröv bűröv fn Ruhát derékban öszszefogó bőrpánt.
bőröz bűröz i 1. → Kulacsot nyakba
akasztható szíjjal ellát. 2. Fakápás →
nyereg vázát bőrrel beborítja. L. még:
felbőröz, megbőröz
bőrözik: → bőrödzik.
bőrréteg bűrríteg fn 1. Vékony szilárd réteg folyadék, pép felszínén. 2. A
→ szőrmésbőr szőrme nélküli oldala.
bőrruházat bűrruházat fn Bőrruha.
bőrszalag bűrszalag fn Bőrből készült szalag.
bőrtarisznya bűrtarisznya fn Bőrből
készült → tarisznya.
bőrtömlő bűrtömlőÝ fn Bőrből készült, hosszúkás, zárt tartály.
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bőrtörő kákó bűrtörőÝ kákóṷ: Juhászok szerszámaként: a nyers birkabőr
kikészítéséhez használt, egyik végén kaparóvassal, a másikon kötélből készített
kengyellel ellátott horgas faág. Használata: A juhász jobb lábát a kengyelbe
akasztja, jobb kezével a → kákó felső
végét fogja, bal kezével a puha juhbőrt
keskenyre fogja, és huzgálja rajta a kákót. Az életlen vasdarab lekaparja a bőrről az → árvahúst.
bőrtüsző bűrtüszőÝ fn 1. Borotvakészlet tárolására való bőrből készült
tok. 2. → tüsző.
bőrvarrógép bűrvarróṷgép fn →
Szíjgyártóknál a bőr összetűzését gépi
úton végző eszköz.
bőrvarrószíj bűrvarróṷszíj fn →
Szíjgyártóknál keskeny bőrcsík, amelylyel a böröket összevarrják, ill. összekötözik; → szirony.
bőrvarrótű bűrvarróṷtű fn → Szűrhímzésnél használt, háromszögletű hegygyel ellátott tű.
bőrvasaló bűrvasalóṷ fn → Szíjgyártóknál a megmunkálandó bőrök simítására, fényezésére való fa- v. csonteszköz.
bőrvásár bűrvásár fn Bőrpiac, ahol a
→ tímárok a bőrt adják-veszik.
bőrvedér bűrveder fn Bőrből készült
könnyű vödör lovak itatására.
bőrvisszája bűrvisszája fn Megmunkálandó állati bőr húsos oldala.
bőrvízkórság bőűrvizkóṷrság fn A
→ vízkórság egyik fajtája. L. még: népi
betegségnevek
börzsöny: → berzseny
bőség bűsíg fn Az az állapot, amelyben vmiből a szükséglettől v. szokottnál
jóval több van. Gazdagság, jólét. Szólás:
Nem csinál bűsíget, ennek szüksíg lessz a
víge: a ritkán kelt vetésre mondják.
Böske: → ló
bősövény bűsövíny fn A hortobágyi
legelők egyik → gyomnövénye. A lónak
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káros, ha legel belőle. L. még: Hortobágy növényvilága
bőszínrongyosa: → bélszínrongyosa
bőszínvastaga: → bélszínvastaga
bőszínvékonya: → bélszínvékonya
Böszörményi út: → Debrecen közlekedése
böte ~ mn Rendellenes járású, görbe
v. más módon szabálytalan lábú, lőcslábú.
böte lábú ~: Rendellenes járású, görbe v. más módon szabálytalan lábú, lőcslábú személy.
bötyörész ~ i Főként gyerek v. idős
ember bandukol, botorkál.
bő ujjú ing bű újjú ing: Pásztorok
nyári → inge.
bőven bűvön hsz Bőségesen. Közmondás: Ha valamivel szűkön bánnak,
akkor az bűvön elíg: a takarékosság
megóv a nélkülözéstől.
bővít bűvít i 1. Bővebbé tesz. A ruhába beleeresztettünk, mert bűvíteni kellett rajta. 2. Nagyít. Ki kellett bűvíteni a
kaptárt. 3. Gyarapít. Két sor vóṷt, azt
bűvítettük oltványokkal. − Igekötővel: →
kibővít.
bővöl bőÝvöl i Bővül.
Bözsi: → tehén
brant ~ fn Seb üszkösödése. Brantot
kap: vérmérgezést kap. Átok: A ~ egyen
meg!: a fene egyen meg!
brehli ~ fn → Mézeskalácsosoknál
sütőpor, szalalkáli.
brehol ~ i → Mézeskalácsos meggyúrt tésztát a → brehológépben átdolgoz, finomít. Igekötővel: → agyonbrehol, átbrehol.
brehológép breholóṷgép fn → Mézeskalácstésztát finomító, átgyúró gép.
Fontos része az → ékszíjtárcsa.
brehpad ~ fn Magyarul: törőÝpad.
Mézeskalács-készítésnél használt téglalap alakú asztalka, peremes deszka,
amelybe hátul két fapofa közt egykarú
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emelőhöz hasonló csuklószerkezettel
egy vasszegen mozgatható hosszú rúd
(brehrúd) van beállítva. Segítségével
végzik a begyúrt tészta finomítását. A ~
hátsó része padként van megnyújtva,
erre ül a mester, a törőrudat pedig a segéd mozgatja. Az ülő ember a teknőből
rakja alá a tésztát, az álló a rúddal töri,
trájbolja. Törés közben a bábtésztához
és a mogyorótésztához egy kis növesztőt
tesznek, a borsos mogyorótésztához borsot, az apró ropogós mogyorótésztához
kevés tört fahéjat. A jól kitrájbolt kész
tésztát elnyújtják. A formákat előveszik,
és a formához szabják fel. A darabokat a
formába kézzel belenyomják. Erős fizikai munka, néha ütögetni is kell, amíg a
mézeskalácsot jól kiverik (→ kiverés).
Van, aki ehhez kiverőfát használ. L.
még: a fogalmak szócikkeit is!
brehrúd ~ fn Magyar neve: törőÝrúd. A → brehpad rúdja, ezt ide-oda
mozgatva finomították a tésztát.
bricsesz: → bricsesznadrág
bricsesznadrág ~ fn Röviden: bricsesz. Lovaglónadrág, csizmanadrág.
bricska ~ fn 1. Négyüléses könnyű
lovaskocsi. 2. → féderes talyiga
bríffung ~, brifung fn Próbatétel,
vizsga, prűfung. Letette a ~ot.
brifung: → briffung
briliántos gyűrű ~ mn Briliánssal díszített → gyűrű. Néhány tehetős cívis
nagygazda a többiek társaságában szívesen kínyeskedett a ~jével.
brúgó brúgóṷ fn 1. Diákoknak sütött
kis barna kenyér 2. Egy szelet kenyér. 3.
Kenyérvég.
brügő: → tarlógereblye
bú1 ~ fn − Népdalrészlet: Fele bánat,
fele ~, fene legyen szomorú. Szólás: Se
~, se kár! Csak a nagy sár!: sebaj!
bú2 ~ msz (gyny) Marhabőgés utánzása.
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búb ~ fn Vminek kidomborodó v.
gömbölyded felső része. Feje ~ja, feje ~:
feje teteje.
búbánat ~ fn − Enyhébb szitkozódás: Verje(n) meg a ~!
búboci ~ fn Egy játék neve. A kisgyerek és a vele játszó felnőtt enyhén
összeütik a fejüket, közben a felnőtt (v. a
gyerek is) ezt mondja: Bú, boci, bú!
búbol ~ i Kisgyereknek feje búbjára
barackot ad.
bubolyicska bubojicska fn Csemege
baraboly, a csemegebürök gyenge szára.
Rétes helyeken nőtt, a sertésekkel
kitúratták, kora tavasszal jó édes ízű,
különösen a gyermekek rágcsálták szívesen. Éretten megpuhul, felbördősödik.
buborék: → bugyborék
búbos ~ mn 1. Búb alakú. 2. Hegyével összahajló 〈→ szarv〉. 3. Boglya alakú. 4. Tollbóbitás.
búbos banka ~: Népies neve: büdös
banka, röviden: banka. Fején tollbóbitát
viselő, szép tollazatú madárfaj. Legszívesebben a tölgyfa tuskójába rakja a
fészkét. A madár népi elnevezései a
megtestesült butaság nyelvi kifejezései.
Ennek oka, hogy más madártól eltérően
a saját fészkébe piszkít. Emiatt büdös.
Szóláshasonlat: Büdös, mint a banka:
nagyon büdös. L. még: bagóhit
búbos kemence ~ : Másik neve: bogjakemence. Agyagból, sárból készített
kerek, ovális alaprajzú, körteszerű gömbölyded formájú, később csonka kúp
alakú zárt tűzthely, amelyet elsősorban
fűtésre használtak. A külső fűtésű szobai
kemence sajátos alföldi változata, amely
a szobai külső fűtésű cserépkályhákat
váltotta fel. Részei: a kemence legfelső
része a kontya/teteje; torka: a kemence
szája, itt dugják be kívülről a tüzelőt; →
padka: ülésre szolgáló szélesebb perem;
→ sut: jó meleg alvó, pihenő hely főleg
kisgyerekeknek. A ~ nagy tűztere lehetővé tette, hogy fa hiányában a sok sa-
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lakkal égő nádat, sást, szalmát, tengeriszárat is felhasználják benne. Megnagyobbított tűztere miatt sütő és főző
tűzhelyként is használták. A hagyományos tüzelő berendezések közül a ~
fennmaradása, továbbélése szembetűnő.
Az Alföldön még a múlt század közepe
táján is viszonylag gyakori volt. Ez a
magyarázata annak, hogy a ~k építésében sok szerkezeti, formai újítást vezettek be, a ~nek számos alaki változata
fejlődött ki. Építésével ezért nagy mesterségbeli tudással rendelkező kemenceépítők foglalkoztak. − Szóláshasonlat:
Úgy níz ki, mint egy bogjakemence: nagyon kövér emberről mondják.
búbos pacsirta ~: Népi neve: pipiske. Fején tollbokrétát viselő → pacsirta.
búbos tyúk ~: Másik neve: kontyos
tyúk. Fején tollbokrétát viselő → tyúk,
bóbitás tyúk. Mondókában: Tyúk ide, búbos, béles ide, rongyos, kalács ide, fonatos!
búbos vöcsök: → vöcsök
buckó buckóṷ mn Alakváltozata:
buckóṷs. Főként gyermek: zömök, tömzsi, pufók. L. még: emberi test
buckófejű buckóṷfejű mn Másik változata: butujfejű. → Szarvasmarha
(ökör) fejformájának megnevezése.
buckós: → buckó
Bucsai-járás: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
Bucsai-kút: → hortobágyi helynevek
és helynévtípusok
Bucsai-telek: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
búcsú1 ~ fn − Szólás: Búcsút vett a
kapufélfátúl: akkor mondták, ha a cseléd, szolga megszökött a szolgálatból. L.
még: leánybúcsú, legénybúcsú
búcsú2 ~ fn Katolikus egyházi emlékünnep.
búcsúhét ~ fn (rég) Céhes iparosoknál: a legény felszabulása utáni két hét.
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búcsús ~ I. mn Búcsújáráson részt
vevő. II. fn Búcsús személy. A ~ok ínekeltek meg komáztak, beszílgettek egymással.
búcsúztat ~ i A → vőfély a → menyasszonyt, ill. a → vőlegényt elbúcsúztatja
a szülői háztól. Igekötővel: → elbúcsúztat.
búcsúztató búcsúztatóṷ fn 1. Az elhunytat méltató kántori versezet. 2. A
menyasszony v. a vőlegény búcsúztatásakor mondott rigmus.
buda ~ fn Prémmel díszített, elöl
dísztűvel összetűzött télen viselt női ruha. A két ujja be van varrva, így nem
tették bele a kezüket, de ha például vásárolni mentek, ebbe tették a pénzt. A kívül-belül prémmel díszített ~´t a nők →
jegyajándékként (jegykabát) kapták. L.
még: cívis női viselet
Buda1 ~ tn − Szólás: Nem oda ~!:
nem addig van az! Másik változata: Nem
oda ~, ahova Kolozsvár. − Már Trianon
előtt is mondták. Talán ~´nak a török
uralom alóli felszabadulásához kapcsolódik. Eccer vóṷt ~´n kutyavásár: a)
csak egyszer lehet kivételes szerencsénk.
b) egyszer néznek el vmit az embernek.
Buda2 ~ tn A Hortobágy kormos
nyakú híres → bikája volt az 1950-es
években. Évekig ő volt a budapesti mezőgazdasági kiállítások sztárja.
Budapest ~ tn − Szólás: Messzi van
~, mégis ideláccik!: kisfiúk gajdolják, ha
a szoknya alatt a kislányok bugyiját
meglátják. L. még: Kolozsvár
buddogó buddogóṷ in Settenkedő,
lopakodó.
budi: → árnyékszék.
budiajtó budiajtóṷ fn Az → árnyékszék (deszka)ajtaja. Szóláshasonlat: Becsapták, mint (szél) a rozzant budiajtóṷt:
(gúny) rászedték, lóvá tették.
budipacal: → gidipacal
budipacalos: → gidipacal
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buditakarító buditakarítóṷ fn Árnyékszéktakarító → cigány.
Búfelejtő: → zsibogó
buffogó buffogóṷ fn Tompa, dübörgő
kolomphang.
búg ~ i 1. (Vad)disznó párzik. 2.
(Hím)galamb párzik. − Igekötővel: →
bebúg, felbúg.
buga ~ fn 1. Általában kerek, gömbölyű v. kúp alakú virágzat, ill. termés.
2. Mákfej üres állapotban. 3. Teljes neve: napraforgóṷbuga. A napraforgó
üres, ill. tele tányérja. 4. A dohány csoportos toktermése.
búgat ~ i → Kocát pároztat. Igekötővel: → bebúgat, megbúgat.
búgatás ~ fn → Koca pároztatása.
búgattyú ~ fn Zsinórra kötött lécdarab, a → libucütő nevű madárütő fa tartozéka.
bugaverő bugaverőÝ fn Más nevei:
bugaverőÝfa, verőÝfa. A napraforgószemek kiverésére használt rövid, erős bot.
bugaverőfa: → bugaverő
bugázik ~ i Napraforgószemeket →
bugaverővel kicsépel. Ez úgy történik,
hogy fél kézzel megfogják a napraforgó
→ bugáját, és a bugaverőfával ütögetik
a hátoldalát, így kihullanak belőle a
magvak.
búghatnék ~ fn Koca párosodni vágyik. Búghatnékja van: koca búgna, párosodna.
buglyas: → boglyas
búgó búgóṷ fn Nőstény sertés petefészke v. méhe. Ha kimiskárolták, a koca
nem búgott többé.
búgócsiga búgóṷcsiga fn Átfúrt dióhéj v. kisebb fadarab, amelyet ha a rajta
áthúzott cérnán húzogatnak, búgó hangot
ad. L. még: gyermekjátékok
bugris ~ fn Összetétellel: bugrisparaszt.. Buta és szegény paraszt.
bugrisparaszt: → bugris
Bugyberki: → jég

bába
bugyborék bugyborík fn Buborék. L.
még: fábabugyborék
bugyborékol bugyboríkol i Buborékot hány, buborékot idéz elő.
bugyborékoló eső bugyboríkolóṷ
esőÝ: Alakváltozata: bugyboríkos esőÝ.
Buborékot vető → eső. A termísnek a
bugyboríkos esőÝ ír sokat, mert az kiadóṷs, jóṷl megáztattya a főÝdet. Régen,
ha buborékos eső esett, a kislányok ezt a
versikét kántálták: Az én hajam ojan
legyen, mint a csikóṷ farka. Még annál
is hosszabb, mint a Tisza hossza! Ess
esőÝ, ess, bugyboríkot vess! L. még: időjárás
bugyborékos bugyboríkos mn Buborékos.
bugyborékos eső: → bugyborékoló
eső
bugyellár: → bugyelláris
bugyelláris ~ fn Régibb alakváltozata: bugyellár. Régimódi erszény, főleg
aprópént tartottak benne. A hortobágyi
pásztor maga készítette → hasiból, és
zöld szironnyal varrta össze. A régi ~
egyszerű táska volt, ráboruló fedéllel, és
ebből kiinduló hosszú szíjjal, ezt a ~
mindkét oldalán bujtató alá dugták. Később a szíj megrövidült, majd gomb
került a helyébe. Szólás: Beleütött a
~omba a lapos menkű: üres.
buggy ~ fn Laza, gömbölyded kitüremkedés női ruhán, blúzon.
buggyan ~ i Hirtelen felfő.
buggyantott tojásleves ~: A lassan
fövő gyenge rántásos lébe tojást ütnek.
Amikor megkeményedik, tejföllel ízesítik, és egy kevés ecetet is tesznek bele.
L. még: leves
buggyos ~ mn Vállban bő ráncozatú
〈blúz〉.
buggyos ujjú ing ~: Vállban kibővülő → ing.
bugyli: → zsidóbicska
bugylibicska: → zsidóbicska
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bugyogó bugyogóṷ fn Női alsónemű,
bugyi. Hát, ami igaz, bugyogóṷt sose
hordtunk, mert nem vóṷt.
bugyogós korsó bugyogóṷs korsóṷ:
Szűk szájú, füles, csecses korsó. A szája
rostélyos volt, hogy csak a tiszta víz
kerülhessen bele. Nem melegedett meg
benne a víz.
bugyogtat ~ i Pl. korsót vízbe merítve megtölt.
bugyolál ~ i Vmibe takargat, göngyöl.
bugyor ~ fn Másik neve: batyu.
Holmiknak kendőfélébe kötött, háton
vitt csomója. Vajon mi lehet a bugyrába,
kérdeztík, ha cigányasszony ment el
előÝttük.
bujadög: → bujasenyv
bujakanca ~ fn Meddő → kanca.
bujasenyv ~ fn (rég) Más régi nevei:
bujadög, bujasenyvedís. Vérbaj. L. még:
népi betegségnevek
bujasenyvedés: → bujasenyv
bújbeli ~ fn Otthon használt női kabátka, mellényke, köceféle. L. még: cívis
női viselet
bújbelis ~ fn Házaló ruhakereskedő.
L. még: házaló kereskedelem
bujkál ~ i 1. Bújócskát játszik. 2. Tilosban legeltet. 3. Nap időnként el-eltűnik.
bújócska bujóṷcska fn Alakváltozata: buvóṷcska. Más nevei: hunyóṷ, hunyóṷcska. Kedvelt gyermekjáték, amelyben a → hunyónak/búvónak tízig kell
számolnia, majd ezt mondja: Aki bújt,
bújt, aki nem, nem. L. még: gyermekjátékok
bújócskázik bujóṷcskázik i Alakváltozata: buvóṷcska. Szószerkezettel: hunyóṷt jáccik. Bújócskát játszik. Jáccunk
hunyóṷt! Te vagy a hunyóṷ!
bujtás ~ fn A kipusztult szőlőtőke
pótlása oly módon, hogy a mellette levő
tőkéről egy vesszőt lehajlítanak, és földbe dugnak, ahol az gyökeret ver. Igekö-
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tővel: → lebujtás. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
bujtat ~ i Szőlőt v. bokrot → bujtással szaporít.
bújtató bujtatóṷ fn Teljes neve:
bujtatóṷkíve. A → kereszt, asztag legalsó kévéje. A kalászos részét visszahajtották, hogy ne érjen a földre. L. még:
aratás
bújtatókéve: → bújtató
bújtatott varrás ~: → Szűcsmesterségben: a szőrmebélések, díszítések varrására használt varrásfajta.
bukdosik ~ i Hajladozik.
bukfelszoknya: → bukjfelszoknya
bukfencszoknya: → bukjfelszoknya
bukjfelszoknya ~ fn Alakváltozata:
bukfelszoknya. Másik neve: bukfencszoknya. Hosszú és szűk, hasíték nélküli →
szoknya, amelyben csak kicsiket lehet
lépni. L. még: cívis női viselet
bukjos: → boglyas
bukkandáré ~, bukkondáré, bukkonbáré fn Bukfenc.
bukkandárézik ~, bukkondárézik,
bukkonbárézik i Bukfencezik.
bukkonbáré: → bukkandáré
bukkonbárézik: → bukkandárézik
bukkondáré: → bukkandáré
bukkondárézik: → bukkandárézik
buksi ~ I. mn 1. Nagy, boglyas 〈fej〉.
2. (tréf) Ostoba, → buta. II. fn Buksi fej.
buksifejű ~ mn (tréf) Bogjas hajú.
Gyere mán, te kis ~!
buksza ~ fn Pénztárca, a belső zsebben tartják. Szólás: Megütötte a ~mat a
lapos guta: (tréf) üres, egy fillér sincs
benne.
bukti ~ fn Kár, veszteség 〈pl. üzleten, kártyán〉.
bumfordi ~ mn Esetlen, bamba
〈személy〉, olyan, aki nem tud vegyülni a
társasággal.
bunda ~ fn 1. Juh gyapjas bőréből
készült (ujjatlan) felsőruhadarab, ill.
szőrméből készített v. szőrmével bélelt
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hosszú télikabát. Az volt az igazi ~,
amelyik 7 magyar (racka) juh bőréből
készült hosszúgyapjas, szőrös, földig érő
~ volt. A ~´t a galléron kívül díszíteni is
szokták, ezért piros-fekete harasztból
virágos kivarrások lehetnek a vállán, derekán, alján. A hortobágyi juhász nagy
melegben is ~´t vesz fel (juhászbunda),
de ilyenkor kifelé van a ~ bőre, amely
nem engedi át a meleget. Télen pedig
kifelé van a szőre, befelé a bőroldala, így
védi őt a hidegtől. A hortobágyi pásztorok körében a ~´val való betakarózásnak
külön tudománya volt: A visszahajtott
felkötős ~ aljára (alsó szélére) ráfekszik,
a jobb elejéből megcsinálja a feje alját, a
bal szárnyával, vagyis a bal elejével pe
dig betakarózik. Mindezt egy mozdulattal teszi. Ügyesen feldől, és mire vízszintesbe kerül, már rendesen elvackolódott. Így tkp. a ~´ból kitelik a derékalj, a
fejalj és a takaró. A pásztor rendszerint
~´ban hál. Esős időben azonban nem
fekszik le benne a nedves fűre, mert
felülről az eső, alulról a föld feláztatná,
és ha gyorsan megszáradna, kitörne. Egy
juhászpadkán/szíkpadkán kucorog benne, v. botjára támaszkodva álldogál az
esőben. Eső után a pásztorkunyhó melletti ágason szárítja. − A ~´nak több
fajtája ismeretes. Alakja szerint van a
felkötős/felkötött/felkötözött bunda és
felhajtós bunda. Ha a ~ alját sok nedvesség éri, kitörik, elrothad, elrongyolódik,
ezért a pásztor egy bőrrel többet vesz, és
a ~ alját körül nem varrja a belsejéhez,
hanem felhajtja, és kis távolságokra erősített bőrgombokra aggatja. Anyaga
szerint van: a → racka bőréből és hosszú
szőréből készült magyarbunda, az asztrakánbunda az ellés után azonnal leölt
kisbárány gyapjújából készül, a kisebb
állatokról lefejtett prémből készül a
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gereznabunda. Posztóval borított ruhadarab a décbunda, kihalt régi nevén december. Az meg mán decembert vett fel
− mondják arról, aki már októberben
téliesen öltözködik. A szólás annak az
emlékét őrzi, hogy hajdan a tehetős cívis
polgár kedvelt viselete volt a posztóval
borított, hosszú és ujjas ~, a december/décbunda. Rendeltetése szerint van:
díszbunda, ritkább nevén pompabunda,
vagyis ünnepi ~, úri viselet volt az
úribunda, a menyasszony jegyajándékul
kapta a vőlegénytől az értékes jegybundát. A múlt század 30-as éveiben elegáns férfiviseletnek számított a tehetős
cívis fiatalemberek körében a karcsúsított lengyelbunda. Női viselet volt a
rövid bunda, az ujjatlan báránybőr kisbunda, férfi viselet a rackabőrből készült
nagybunda. A nyeregre terített rossz
ruhadarabok, ill. juhbőr neve: nyeregbunda. − A régi cívisek szerint: A szél
azt mongya a ~´ra: varrták. A posztóṷra
meg: szűttík. Pajzán vers a 20. század
elejéről: Van nekem egy kis ~´m, nem az
uram vette./A debrecenyi piacon a farom
kereste./Köszönöm a faromnak, farom
járásának./Göndör szőÝrű kis pinámnak,
pörgölt bajuszának. − Tréfás felszólítások: Indúj, ~, lóṷdúj, zsák!: indulj! Bunda, köpenyeg!: ideje útnak indulni. Szóláshasonlat: Alszik, mint a ~: mélyen
alszik. Tejre mondják: Megaludt, mint a
~. Szólás: Kiporolták a ~´ját: jól elverték. Pásztorokról mondják a hideg idő
beálltakor: Hideg a hűvös, fázik a szűrös, ~´ba a gujás. Közmondás: Nyáron a
gatyádat, télen a ~´dat el ne hagyd!: a
parasztembernek az említett évszakokban ezekre van a legnagyobb szüksége.
2. Az erjedő cefre felső rétege. 3. A →
töltött káposzta külső, töltelék nélküli
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része. L. még: suba; a fogalmak szócikkeit is!
bundaalj bundaajj fn A → bunda alsó részének zsebként (is) használt, csomókra kötött szíjakkal v. gombokkal
felerősített 20−30 cm-es felhajtása. Nyáron a pásztorok és a parasztok a szabadban pihenve a ~at, azaz a bunda visszafordított szőrös részét tették a fejük alá
párnának.
bundabéléses bugyogó: → bundabugyi
bundabugyi ~ fn Szószerkezettel:
bundabélíses bugyogóṷ. Belül bolyhos,
meleg női alsónemű.
bundás ~ I. mn Hosszú szőrű 〈kutya〉. II. fn 1. Bundakészítő mester. 2. →
komondor. 3. Újonc katona. Népdal: Ne
sírj, ~, ne sírj! Kitelik az időÝ. Nekem is
vóṷt, de már elmúlt az a három esztendőÝ. 4. Elsőéves tanítóképzős diák. −
A tanítóképzőben a felsősök a ~okat
felavatták, megseggelték. A ~nak a végzőst urazni kellett. A végzős a nadrágját
egyéni módszerrel vasaltatta ki: éjszakára rá kellett a ~nak feküdnie a deszkalapok közé tett ruhadarabra.
bundás kenyér bundás kenyír: A cíviseknél is kedvelt eledel. Készítése: A
gazdasszony feltör néhány tojást, felveri,
és a már eléggé száraz kenyeret belemártja a tojásba, mind a két oldalát megforgatja lisztben, hogy jó bőven vegye
fel, aztán a tojásban újból megmártogatja, és forró zsírban szép pirosra süti.
Napjainkban egyszerűbb készítési módját is ismerik. A kenyeret lisztbe nem,
csak tojásba mártogatják. L. még: cívis
konyha
bunkó bunkóṷ fn Faragatlan személy. A két világháború közötti időkben
a katolikus gyerekek gúnyolták ezzel a
református gyerekeket. Összetételben:
→ ragyabunkó, sudribunkó.
bunkósbot bunkóṷsbot fn 1. Bunkóban végződő bot. 2. → pásztorbot.
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burcol ~ i Kalapos a készülő → kalap hiányos részeit alapanyaggal befedi.
burcolás ~ fn → Kalapkészítésnek
az a művelete, amikor a hiányos részeket
az alapanyaggal befedik.
bureti selyem bureti sejem: → Paszományosoknál a selyemhernyó gubójának hulladékából nyert anyag, amelyet
zsinórfonáshoz, zászlórojt készítéséhez
használnak.
burgonya: → krumpli
burgundi ~ fn Francia eredetű nemes
szőlő, ill. az ebből készült bor. L. még:
szőlőtermesztés−szőlőművelés
Burgundia ~ tn Városrész. A →
Burgundia utca és környéke tartozik
hozzá.
Burgundia utca Burgundia ucca tn
Régi utcanév, a debreceni vásárokra érkező nyugati Burgundia kereskedőire
emlékeztet. Első említése 1547-ből való.
Az 1845. évi utcanévadáskor is említik.
− Tóth Pál Debreceni utcanevek (50)
című könyve bővebben ír róla: 1405-ben
Zsigmond király vásártartási joggal ruházta fel Debrecent. A 15. század végén
már évi 8 , hetekig tartó vásárt tartottak
itt. A város ezzel bekapcsolódott az európai kereskedelembe. A vásárokon képviseltette magát Franciaország Burgundia nevű országrésze is. Kereskedőik
áruikkal hosszabb ideig tartózkodtak a
városban. Szálláshelyük a mai ~ területén (és környékén) volt. L. még: utcák
−utcanevek
burító: → borító
burján ~ fn Különféle buján növő gyom, hasznavehetetlen növény. L.
még: gyomnövények
burkol ~ i A hideg ellen ruhaneművel körülveszi magát. L. még: kiburkol
burkolt gyökérzetű csemete: →
csemete
burnyászkodik ~ i Betegsége miatt
lassan mozog, gunnyaszt.
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burnyesz ~ mn Kedvetlen, levert, betegeskedő 〈személy〉.
burok ~ fn − Szólás: Burokba született: nagyon szerencsés. Burokba született, kötelen/akasztóṷfán hal (meg): aki
szerencsés körülmények között született
és élt, az rossz véget ér.
búrpipa ~ fn Gyári készítésű cseréppipa. L. még: debreceni pipa
busa ~ mn 1. Nagy, széles 〈fej, homlok〉. Busa fejű: nagy, erős fejű 〈férfi〉. A
cívisek a ~ fejűre azt mondták, hogy
ennek sok esze lehet, mert nagy a feje. 2.
Dús, sűrű 〈szemöldök〉.
busa fejű: → busa
*Busi utca: → *utcaszer
búskodik ~ i Szomorkodik, búsul.
búsul ~ i − Vigasztaló mondás: Nagy
a feje, búsújon a lú. Tréfás mondóka
részlete: Busúj, seggem, nincs pendejem!
Szólás: Ott vóṷt/járt, ahon nem búsúlnak: a kocsmában volt. Igekötős alakja:
→ elbúsul.
búsz ~ fn → Kalapfoldozó gyapjú.
búszolás ~ fn A lyukas → kalap befoldozása.
buta ~ mn 1. Gyenge értelmi képességű, nehéz felfogású. Rokon értelmű
szavai, kifejezései: butuj, buksi, eszetlen,
tök, bugris. A kollégiumi diáknyelvben:
lábasjószág. Frazémákban: Buta, mint a
csizsma talpa. Buta, mint a setít íccaka.
Buta, mint a liba. Ostoba, mint a tulok.
Okos, mint a nádiveréb. Okos, mint a
tavaji/tordai kos. Nem sok ész szorult
bele. Hátul állt, mikor az észt osztogatták. Fejre ejtette a bába, mikor megszületett. Káposztalé van a fejiben. Stb. 2.
Életlen, tompa 〈vágóeszköz〉. 2. Bután
vág: kés nehezen vág.
butélia ~ fn Nevének alakváltozata:
butella. 1. Színes üvegből készült, hoszszú nyakú palack, borosüveg, ill. pálinka
tárolására szolgáló, négyszögletes, lapos,
ólommázas, díszítés nélküli, hordozható
cserépedény. Legfeljebb 25 cm magas,

bába
változatos alakú tárolóedény: lehet ovális, lapos v. domborodó oldallal és lappal, henger alakú, hasáb alakú, kerekített
v. széles vállal, esetleg lefelé keskenyedő formával. Egyedileg megrendelésre,
alkalomra, ajándékozásra készültek, és
rendszerint felirattal, évszámmal. A ~´k
virágkora a 19. század második fele, 20.
század legeleje volt. Módos(abb) cívis
családok asztalára ebben tették fel a bort.
A mai cívis háztartásokban már csak
kevés maradt meg belőlük. 2. → Űrmértékként: két butélia/butella bor. kép)
butella: → butélia
bútor ~ fn Fából készített nagyobb
használati jellegű, berendezési tárgy(ak).
L. még: cívis ház
bútorzsinór bútorzsinóṷr fn → Paszománykészítők által 4 ágból font zsinórfajta, amelyet a kárpitosok szegőzsinórként használnak.
butuj ~ mn → Buta.
butujfejű: → buckófejű
butul ~ i Éles eszköz tompul.
butykos ~ fn Összetétellel: butykoskorsóṷ. Szűk, kerek szájú, (mázas), 3−5
l űrtartalmú cserépkorsó (v. vesszővel
befont üveg) szeszes ital számára. Fülén
nincs → csecs, ezért csak a száján lehet
inni belőle. Különösen a szegény emberek kedvelték, ebben tartották és hordták
magukkal a pálinkát, égett bort.
butykoskorsó: → butykos
búvó búvóṷ fn A → bújócskában
részt vevő játékos, akire a kiszámoláskor
az elbújás szerepe jut.
búvalbaszott ~ mn Rosszkedvű, szomorú.
búvócska: → bujócska
búza ~ fn 1. Triticum. A magyarság
legfontosabb kenyérnövénye. A növény
részei: a búzafej ’búzakalász’ (a búzaszálkáktól körülvéve ebben vannak a
búzaszemek), vmint a búzaszár és a gyökérzet. A learatott növény földből kiálló
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része a búzatorzs. A ~ jelentőségét bizonyítja, hogy a Tiszántúl középső részein,
így Debrecenben és környékén életnek is
nevezik. A történelmi Magyarországon a
Tiszántúl volt az egyik legfontosabb
~termő vidék. A homokos talajok kivételével a gazdaságok túlnyomó többségének máig a ~ a fő terménye. Termesztése
a hatalmas kiterjedésű debreceni határnak a nyugati részén, a feketeföldön volt
jelentős, miként a közmondás tartja:
Fekete főÝd termi a jóṷ ~´t. Hazánkban
főként őszi ~´t (őszbúza) termesztenek.
Ha az időjárás v. más körülmény hátráltatja a vetést, akkor tavaszi ~´t (tavaszbúza) vetnek. Az 1870-es években több
körülmény sürgető hatására elkezdődött
az 1863. évi katasztrofális aszályban elpusztult ősi magyar fajták helyett a nagyobb hozamú új fajták nemesítése
(bánkúti búza). A cívis nyelvben az említetteken kívül még a következő fajtákra
vannak adatok: cigánybúza, kopaszbúza
v. tarbúza, Székács-búza, veresbúza.
Felhasználása alapján van malombúza,
takarmánybúza, vámbúza, ill. búzaalja.
Az elvetett és kikelt ~, ill. a cselekvés
neve búzavetés. A ~ érésének legfontosabb szakasza a viaszérés v. teljes érés,
ezen túlhaladva a túlérés/holt érés állapotába jut. Ez utóbbi már csak takarmánybúzának való. (Egyesek megkülönböztettek még tejes érést is.) A learatott növényt kévébe kötötték (búzakéve),
a kévéket keresztekbe (búzakereszt),
ezeket pedig búzahordáskor búzaasztagba rakták. Az elcsépelt (cséplés)
~magvak tárolására szolgál a búzászsák,
ill. a búzáshombár, búzáskamara, nagyobb mennyiség esetén a búzásmagtár.
− A ~ fontosságára utalnak közvetve,
hogy elvetésének, ill. aratásának idejét a
cívis népi időszámítás is felhasználja:

bába
búzavetéskor, aratáskor, de ezen alapul
a búzásalma, búzávalérő-körte/búzáskörte gyümölcsnév is. – Frazémákban is
gyakori. Népdal részlete: Ritka az a ~,
mibe konkoj nincsen. Ritka az a szíp
jány, kibe hiba nincsen: ember hiba nélkül nincs. Jókívánság: Bort, ~´t, bíkessíget!: a magyar paraszt számára e három a legfontosabb. Más változatokban:
Bort, ~´t, bíkessíget, finom, fáin felesíget! Aggyon Isten, ami nincsen: bort,
~´t, bíkessíget, finom, fáin felesíget!.
Szóláshasonlat: Tiszta a ~, mint az
arany: a) ~tábla gyomtalan. b) jó minőségű. Úgy áll a ~, mint a kűfal: egyenesen áll, nincs megdőlve. Úgy szereti,
mint galamb a ~´t, gelice a párját: nagyon szereti. Szólás: A ~ menekül a cigány előÝl − mondják, ha hullámzik a
~tábla. Nyugodtan mehecc, nem mos belőÝled szemes/egy víka/tiszta ~´t –
mondják a nem szívesen látott vendégnek, aki a készülő eső miatt nem akar
távozni. Közmondás: Mindenszentek
után a ~´t hagyd a zsákba! − a ~´t nem
szabad későn vetni, mert nem tud megerősödni, nem tud ellenállni a fagynak.
Búzát porba, zabot sárba: a ~´t ősszel, a
zabot tavasszal kell vetni. Az a jóṷ gazda, akinek óṷ ’régi’ ~´ja meg avas szalonnája van: a jó gazda takarékoskodik.
Harmaton ne nízd a ~´t, lámpavilágnál a
jányt, mert mind a kettőÝ többet mutat,
mint amit ír [ér]: ti. akkor a ~vetés és az
eladó lány is szebb, mint a valóságban.
Sok péva közt elvész a ~: a sok értéktelen
közt elvész az értékes. 2. → búzavetés.
3. → búzaliszt. L. még: búzababa, búzaliszt, búzapiac, törökbúza; a fogalmak
szócikkeit is!
búzaalj: → búzaalja
búzaalja búzaajja fn Mondják búzaajjnak is. 1. Ocsús, szemetes → búza. A
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cséplőgép alá hull, selejt búza, a rosta
választja ki. Főleg az aprójószággal etették meg. 2. Fejletlen búza, nincsenek
benne a szemek kifejlődve.
búzaasztag ~ fn Búzakévékből rakott
→ asztag.
búzababa ~ fn Az aratási ünnepre
búzából, rongyból, fából készített bábu.
búzadara: → búzakása
búzafej ~ fn Alakváltozatai: búzafű,
búza feje, másik neve: búzakalász. A búzaszál feje, magot adó kalásza. Közmondás: Könnyű a keresztek közt búzafűt/búzakalászt szedni: könnyű ott haszonra szert tenni, ahol minden feltétel
megvan hozzá.
búza feje: → búzafej
búzafő: → búzafej
búzahordás búzahordás fn A learatott → búza összehordása a → csépléshez.
búzaírtás ~ fn Másik neve: szemenszedís. A vetőbúzamagvak megtisztításának egyik módja. Télen alkalmazták a →
búza mosása helyett. A még szemetes,
tisztítatlan búzából egy teknőbe egyszerre 2−3 vékát kitöltöttek, és ezt körülülve
a család apraja-nagyja kiszedegette belőle a göröngyöket, szemetet, konkolyt. Az
őrölnivalót és eladnivalót tisztították így,
a vetnivalónak nem számított, ha földes,
piszkos. L. még: magtisztítás
búzakalász: → búzafej
búzakása ~ fn Köznyelvi neve: búzadara. Hántolt → búzából őrölt dara,
ill. ebből készült étel. L. még: cívis
konyha
búzakenyér búzakenyír fn Búzalisztből sütött → kenyér.
búzakereszt ~ fn → Búzakévékből
rakott, általában 18 kévéből álló → kereszt. Alsó kévéje a → bújtató, a legfelső a → pap.
búzakéve búzakíve fn Levágott búzából összekötött nyaláb.

bába
búzaliszt ~ fn Búzából őrölt liszt. L.
még: szitálás
búzalóger búzalóṷger fn A → lógernek az a része, ahol a → búzaasztagok
vannak.
búza mosása ~: A → magtisztítás
egyik módja. A kinyomtatott → búzában
(gabonában) sok olyan szemét volt, amit
csak mosással lehetett eltávolítani. Elsősorban a kenyérnek való búzát kellett
megtisztítani a → szérű talajából leváló
rögöktől, a nyomtató állat piszkától.
Ehhez egy nagy teknőbe tették a búzát,
vizet öntöttek rá, amely feloldotta a
piszkot. A búzát megszárították, és a →
szérűponyvára kiöntötték. Többször
megforgatták, nehogy összefüljék. Megszárítva vitték a → malomba.
búzapiac ~ fn → Vásártér, vásártér
része, ahol búzát és más terményeket
árultak/árulnak.
búzásalma ~ fn Nevének változatai:
nyári búzásalma, búzávalírőÝ-alma.
Nyári → almafajta (volt): búzával érő,
enyhén rózsaszínű, cirmos ’csíkozott’,
ídes alma. A → búza aratásakor érik be.
búzásferslóg búzásferslóṷg fn →
Búza tárolására használt, nagyméretű,
háromrekeszes deszkaláda, → ferslóg.
búzáshombár ~ fn 1. Tölgyfadeszkából csapolással összeállított ládaféle,
amelyben a (vetni való) búzát tartják.
Kb. 10 q mennyiség fér bele. Szólás: As
se mondta, ~-í vagy bá: a) nem köszönt.
b) nem szólt semmit. 2. → hombár.
búzáskamara búzáskamora fn Másik
neve: rozsoskamora. Búza és más termény tárolására szolgáló épület, → kamara. A ~´ban voltak a szuszikok, itt
tartották a kenyérnekvalót, eladnivalót, a
tengerit, rozsot, árpát is. L. még: magtár
búzáskörte búzáskörtí fn Nevének
változata: búzávalírőÝ-körtí. Nyár elején
beérő → körtefajta.
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búzásmagtár ~ fn Nagyobb méretű
→ búzáskamara. Főként a nagygazdák
tanyáiban volt. L. még: magtár
búzászsák ~ fn → Búza tárolására
használt zsák.
búzaszálka ~ fn A búzaszemet körülvevő burok hosszú szálkája.
búzaszalma ~ fn A kicsépelt → búzakéve → szalmája.
búzaszár ~ fn A → búza egyenes,
csomóktól tagolt szára.
búzaszem ~ fn A → búza egy szemtermése.
búzatarló búzatallóṷ fn 1. A levágott
→ búzaszár földben maradó hegyes vége, töve. 2. Az a föld, amelyről a búzatermést levágták.
búzatorzs ~ fn A → búzaszárnak
aratás után a földben maradt, kiálló része. Mezitláb járva rajta, könnyen felsebezte a lábat.
búzávalérő-alma: → búzásalma
búzávalérő-körte: → búzáskörte
búzavetés búzavetís fn A → búzának
a földbe való elvetése, ill. az elvetett és
kikelt búza. Népi időszámításban is előfordul. A cívis anekdota szerint a debreceni paraszttól, megkérdezte a tiszviselő,
hogy mikor született a gyereke. Búzavetískor − mondta a debreceni magyar.
Atyafi! Hát honnen tuggyam én, mikor
vetett maga búzát?! − méltatlankodott a
hivatalnok.
búzavirág ~ fn Kerti dísznövény, néhány faja vetési gyom. Centaurea cyanus. Hazánkban legelterjedtebb a kék v.
vetési ~. Búzatermő vidékeken sok van
belőle. Debrecenben is kedvelt mezei
virág. L. még: virágoskert
buzdul ~ i Felbuzdul vmin.
buzgóság buzgóṷság fn 1. Lelkes
odaadás. 2. (tréf) Álom, álmosság. Szólás: Elnyomta a buzgóṷság: nem a szokott helyén v. időben elaludt.
buzog ~ i 〈Víz〉 forr, bugyborékolva
kavarog.
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buzogány ~ fn A → gyékény hengeres alakú virágzata.
buzsi ~ msz Többször ismételt libahívogató szó: ~, ~, ~ ! L. még:
állathívogatók
bű1: → bő
bű2 ~ fn Csodálkozás kifejezése. Szólás: Azt se tudta, ~-í vagy bá: bambán
bámult.
bűbájos ~ I. mn Boszorkányos, ördöngös. II. fn 1. Varázsló, → boszorkány. 2. Kuruzsló, gyógyító személy.
bűbájos asszony ~: Gyógyításhoz,
kuruzsláshoz értő asszony.
büdös ~ mn Enyelgés, kedveskedés
kifejezése: Kis ~! − Szólás: Büdös neki a
munka: lusta, dologkerülő. Viszi a ~set:
szalad, mert fél a veréstől, fenekeléstől.
Ne piszkáld a szart, anélkül is ~!: csúnya
dolgokat nem jó feszegetni.
büdösbanka: → búbosbanka
büdösít ~ i Fingik. Igekötővel: →
bebüdösít, elbüdösít.
büdöske ~ fn Másik neve: bársonyvirág. Tagetes. Az őszirózsafélékhez tartozó, igénytelen kerti dísznövény. Nevét
erős szagáról kapta, amely távoltartja a
kertben a szúnyogokat, rovarkártevőket.
L. még: virágoskert
büdöskénvirágpor ~ fn Kénpor.
büdöskő büdöskű fn Kén(kő).
büdöskőmáj büdöskűmáj fn Hepar
sulfuris. Népi gyógyszernév. L. még: népi gyógyászat
büdöskőolaj büdöskűolaj fn Gyógyszernév: Αcidum sulfuricum dilutum. Az
állat sebének a férgektől való megtisztítására használt olaj. L. még: állatgyógyászat
büdöskő-paszuly büdöskű-paszuj fn
Más nevei: büdöskűszín-paszuj, büdöskűszín, sárgapaszuj. Sárga színű, étkezésre igen alkalmas → paszulyfajta.
büdöskörömfájás: → büdössántaság
büdöskőszín: → büdöskő-paszuly

195

babaruha

büdöskőszín-paszuly: → büdöskőpaszuly
büdöskővirág büdöskűvirág fn Belsőleg és külsőleg gyógyszerként használt
kénpor.
büdöspálinka büdöspájinka fn Törkölyből főzött → pálinka.
büdösparéj büdösparé fn A csípős
paprikához hasonló apró, fehér virágú
gyomnövény; pokolvar-libatop. Vannak,
akik az → ebszőlővel azonosítják.
büdössánta ~ mn Más szóval: járványsánta. Lábvéggyulladásban szenvedő 〈juh〉. L. még: juh betegségei és
gyógyításuk
büdössántaság ~ fn Más nevei:
büdöskörömfájás, járványsántaság. Juhok fertőző betegsége: gennyes kelés a
körmök között, lábvéggyulladás, száj- és
körömfájás. Gyógyítása minden juhásznak apáról fiúra szálló, féltve őrzött titka
volt (→ juhásztitok). Vmiféle rézgálic
oldattal kezelték a késsel kivágott genynyesedést. L. még: juh betegségei és
gyógyításuk
büffen: → böffen
bűjt: → böjt
bükkfanyelvű bikkfanyelvű mn 1.
Magát nehezen kifejező 〈személy〉, aki
nehezen beszíl, nem leli a szóṷt. 2. Magyarul rosszul beszélő idegen. 3. Idegen
nyelven beszélő.
bükkös ~ fn Bükkerdő.
bükkmakk ~, bikkmakk I. fn 1. A
bükkfa termése. 2. Gúnyosan elutasító
értelemben: ujjal mutatott füge(féle). II.
mn Kicsi. III. msz Gyermekijesztő szó.
bükköny ~ bökköny fn Pillangós virágú, összetett levelű takarmánynövény,
ill. ennek apró fekete magva. Ez után
vetették a búzát, mert nitrogénfogó gyökere van, mint a borsónak, lencsének. L.
még: zabosbükköny
bükkönyföld bükkönyfőÝd, bökkönyfőÝd fn Az a föld, amelybe az előző
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évben → bükkönyt vetettek, és a termést
már betakarították.
bükkönyöszab ~, bökkönyöszab fn
Zabosbükköny. Kiváló takarmány, jól
tejelnek tőle a tehenek.
bükkönyszalma ~, bökkönyszalma
fn Az elcsépelt → bükköny szára. Jó takarmány.
bükkönyszéna bükkönyszína, bökkönyszína fn Még zölden, magvasodás
előtt levágott és megszárított → bükköny. Ez is jó takarmány.
bükkönytarló bükkönytarlóṷ, bökkönytarlóṷ fn Bükkönnyel bevetett föld,
amelyről a → bükkönyt már levágták,
de még nem szántották fel.
bűn ~ fn A ~nek mint több jelentésű
szónak legfontosabb jelentései: A (társadalmi) törvény megsértése, erkölcsi szabály megsértése; az Isten iránti engedetlenség állapota, ill. vmely valláserkölcsi
törvény megszegése (→ cívis vallásosság); helytelen cselekedet, mulasztás;
megrögzött rossz szokás (pl. iszákosság), jellembeli fogyatékosság (pl. hazudozás, pletykálkodás). A → cívisek erkölcsének, erkölcsi életének szerves tartozéka, hogy mit tartott ez a társadalmi
réteg ~nek. A cívis paraszt- és kézműves
társadalom ~nek tartotta/tartja mindazt,
amit erkölcsileg maga is elítél, ami a
közvélemény, a közösség megrovását
vonja maga után. Elsősorban a gyilkosságot, testi sértést, verekedést, lopást,
rágalmazást, becsületsértést. Akinek már
volt súlyos büntetése, arra a cívis
(kis)közösségekben mindig gyanakodva
néztek. (A tételes joggyakorlat büntette a
rágalmazást, becsületsértést is: a rágalmazót megdorgálták, bocsánatkérésre
utasították, súlyosabb esetben pénzbüntetést szabtak ki rá.) A közösség elítélte
a szokások be nem tartását, a trágár beszédet, a káromkodást, megszólták a
gőgös embert, a pletykás személyt, de a
házát, háztartását, ruházatát elhanyagoló
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asszonyt v. lányt, a rosszul gazdálkodó,
gazdaságát elhanyagoló nyüglődi gazdát,
az idősekkel tiszteletlenül viselkedő
(nem köszönő) fiatalt, sőt gyermeket is.
Általában elmondható, hogy a közösségen belül az emberek egymás között
megbeszélték az erkölccsel kapcsolatos
egyes kirívó (és kevésbé kirívó) eseteket, ítéletet hoztak, megtettík a törvínyt.
bűnbánó hét: → nagyhét
bűnös ~ fn → Zálogosdi játékban az
a személy, akitől → zálogot vesznek. A
zálogosdi a fiatalok társasjátéka, amelynek a kérdése: Mit érdemel az a ~, akinek a záloga a kezemben van? A „büntetést” a játékostársak szabják ki.
büntető datívusz büntetőÝ datívusz: A diáktársak tréfás büntetésére
kitalált játék a → Református Kollégiumban. A bűnöst kezénél, lábánál megfogva háttal a föld felé a levegőbe lendítik úgy, hogy nem nyúlnak át a dereka
alatt.
bűr: → bőr
bürök ~ fn Conium maculatum. Ritkás fehér virágú, kellemetlen szagú,
mérgező → gyomnövény.
büszke ~ mn 1. Akit vmi miatt önérzet, jóleső érzet tölt el. 2. Öntelt, rátarti,
gőgös. Szólásban: (durva) Ojan ~, hogy
egy szaros piszkafával se lehetne felütni
az óṷrát: fennhordja az orrát.
Büszke: → ló
bűt: → böjt
bütyköl ~ i Kevés hozzáértéssel csinál vmit. Igekötővel: → megbütyköl.
bütykös ~ mn Amin bütyök van (fa,
láb stb.).
bütykösujj: → öregujj
bütyök ~ fn 1. Kóros kinővés a
(nagy) lábujjon. 2. Göb a fán. − Kisgyereknek mondják tréfás fenyegetésként: Bütyök, hazamegyek, ütök!
bütyökfejés bütyökfejís fn Tehén →
fejésének egyik módja. Lényege, hogy a

bába
fejő a két kéz nagyujjait nyomja a csecshez, úgy fej.
bütyöklábujj ~ fn Másik neve: nagylábujj, köznyelvi megnevezése: nagyujj.
A lábfej belső szélén levő ujj. L. még:
emberi test, lábujj
bűvön: → bőven
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C

cábár ~ mn 1. Főként öltözékre vonatkozóan: rendetlen, gondozatlan, lompos, → pasla. 2. Hanyag, gondatlan. 3.
Neveletlen, vásott 〈gyerek〉. 4. → kurva.
cafat ~ mn Főleg → időjárásra vonatkoztatva: rossz.
cafat kurva: → kurva
cafatos ~ mn Rongyos.
cafka: → kurva
caflat ~ i 1. Sárban gázolva megy. 2.
Jár, koslat vki után. Hiába ~ a jány után,
ugyse kell neki.
cafrang ~ fn 1. Darabokban lecsüngő
szőrzet. 2. Női ruhán fityegő, lógó dísz,
cifraság. 3. → kurva.
cafrangos ~ mn 1. Rongyos. 2. Cafranggal díszített 〈női ruha〉.
cájg ~ fn 1. Gyenge minőségű pamutszövet. 2. Felszerelés, a juhokra való
kolompok összessége. 3. → Mézeskalácson életlen, kevésbé jól látszó díszítés.
cájg ruha ~: Vászonból v. gyenge
minőségű pamutszövetből készült munkásruha. Régen munkabérbe is kialkudhatta magának a munkavállaló.
cakk ~ fn 1. Zsebkendőn, ingnyakon
stb. félkörmintás szegélyhímzés. 2. Papír szélének fűrészfogszerű bevagdosása. 3. → Csipkeverésben két részből öszszeálló mintaelem, a csavarvetés és a
szövés szabályos váltakozása. Több fajtája van: a baloldalas ~, amikor a soronként egyenként elhagyott orsópárokat a
jobb oldalon egyszerre veszi be; jobboldalas ~, amikor a soronként egyenként
elhagyott orsópárokat a baloldalon egy-

szerre beveszi; a kétoldalas ~, amikor a
soronként egyenként elhagyott orsópárokat mindkét oldalon beveszi. 4. →
Szőrmekikészítésben alkalmazott forma,
két fő típusa a → hullámcakk és a villámcakk.
cakkoló cakkolóṷ fn Hosszúkás henger, amellyel a csipke készül.
cakkos ~ mn 1. Félkörmintás szegélyhímzéses 〈zsebkendő, ingnyak stb.〉.
2. Fűrészfogszerűen bevagdosott szélű
〈papír〉.
cakkoz ~ i Fűrészfogszerűen bevagdos, → cakkal lát el vmit.
cakkozó cakkozóṷ fn 1. → Szűrhimzésben: szögletes v. félköríves széldíszítő eszköz. 2. → cakkozóvas. 3. →
Szőrmekikészítőknél: → kézicakkozó.
cakkozóolló cakkozóṷollóṷ fn Másik
neve: csipkézett ollóṷ. → Szűrhimzésben az anyag szélén szögletesen v. félkörösen kivágott díszítés, mintázat készítésére alkalmas szerszám.
cakkozóvas cakkozóṷvas fn Más nevei: cakkozóṷ, cifrázóṷ. → Szíjgyártóknál: vékony vashenger, egyik végén
vmilyen mintával, amelyet fakalapáccsal
ütnek be a megmunkálandó bőrbe.
cakkpakk: → caklipakli
caklipakli ~ hsz Nevének változatai:
cakompakk (cakompak), cakkpakk. Mindenestül, együttesen, teljesen, összesen.
Caklipakli rendeztem a dóṷgaimat. Az
egíszírt ~ keveset fizettem. Cakompak
kísz vagyok. Cakompak húsz forint.
cakompak: → caklipakli

cakompak
cakompakk: → caklipakli
campó: → compó2
canga ~ fn 1. Fejősjuh, amelynek a
bárányai elhullottak, ill. amelytől ezeket
elválasztották. 2. Meddő nőstény. 3. Vén
v. silányabb, beteges anyajuh. 4. Idős →
kurva.
cangabirka: → fejősbirka
cangacsapat ~ fn → Cangák csoportja. L. még: juhtartás
cangahajtó cangahajtóṷ fn Ritkább
neve: esztrengahajtóṷ. Az a → kisbojtár, aki a fejősjuhokat kihajtja a karámból a fejéshez. L. még: juhtartás
cangajuhász: → fejősjuhász
cangli ~ fn → Szőrmekikészítésben: a
bőr kihúzására szolgáló eszköz, amelyet
rámázáskor használnak.
cankó cankóṷ fn Hosszú csőrű és lábú, gerle nagyságú madár.
cankócsirke cankóṷcsirke fn Másik
neve: vizicsirke. Fiatal → cankó.
cankózik cankóṷzik i Jár-kel, csatangol, csavarog.
cap1 ~ fn 1. Későn herélt juh. 2. Capon megy: → capol.
cap2 ~ fn (rég) Tyúk, kakas csőre tövén lecsüngő piros bőrlebeny, szak.
capol ~ i Szószerkezettel: capon
megy. A rossz bánásmód és a rossz körülmények miatt a juh nem legel, csupán
gyorsan halad előre.
carcer: → karcer
Cecília utca: → utcák−utcanevek
cécó cécóṷ fn 1. Hangos veszekedés.
2. Zajos mulatság, dáridó, → hejcécó. 3.
→ cécóbál. 4. Rendetlenség.
cécóbál cécóṷbál fn (gúny) Röviden:
cécóṷ. Vasárnap este, rendszerint vmelyik lányos háznál (→ cécóház) rendezett táncos mulatság. Tanyán ez volt a
legények és lányok egyik téli szórakozása.
cécóház cécóṷház fn Az a ház, ahol a
→ cécóbált tartják.
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cécózik cécóṷzik i Szétszórja a holmiját.
céda ~ mn 1. Rendetlen öltözetű. 2.
Mihaszna. 3. Rakoncátlan. Főként gyermekre mondták.
cédula ~ fn Másik neve: passzus
(pakszus, paksus). Hivatalos irat, amelylyel az áru származását, jogos birtoklását, eladhatását igazolták. – Összetételekben is szerepel: → hajtócédula/legelőcédula, marhacédula, lutricédula. L.
még: marhalevél
cédulaház ~ fn 1. Bódé, ill. (nagyobb) épület a (barom)vásártéren, ahol
a marhalaveleket kezelték, ill. vétel esetén a vevő nevére átírták, és a helypénzt
beszedték. A → vásárokon, piacokon
árult állatok részére kiállított cédulákat
később → járlatnak nevezik. A ~ a vásárok igazgatási központja volt. (A debreceni ~nak várszerű tornya volt.) Itt tartózkodott a vásárbíró (→ vásárbíróság),
innen indultak ki a helypénzszedők, és
itt számoltak el a beszedett összegekkel.
Itt tartózkodtak a pandúrok, csendőrök,
vásári rendőrök is. Gyakori eset volt,
hogy különösen a nagyobb eladók, kereskedők nem várták meg a helypénzszedőt, hanem bementek a ~ba, és lefizették a helypénzt, cédulapénzt. A helyi
lakos, ha saját termékét árulta, nem fizetett helypénzt. 2. A városba vezető utak
mellett levő kis ház, amelyben a vásárba
menőknek a vásári jegyet adták. 3. Vámház.
cédulapénz cédulapíz fn Helypénz.
L. még: cédulaház
cédulás bába ~: Másodrendű képzésben részesülő → bába. A hivatalos
bábaképzés megindulásáig sokan voltak.
Oktatásuk csak gyakorlati síkon folyt, a
vármegye tiszti főorvosa küldte őket
1−10 napos tanfolyamra. Ők is eskütételre voltak kötelezve.
cédulás ember: → vásárbíró

cakompak
cefet ~ I. mn 1. Rossz, alávaló. 2.
Nem megbízható. II. fn Rossz erkölcsű
nő, → kurva.
cefetül ~ hsz Negatív tartalommal:
alaposan, nagyon. Cefetül megáztam.
cefre ~ fn → Pálinkafőzés céljára erjedő gyümölcs (leve).
cefremoslék cefremoslík fn Az az
anyag, ami a főzés után marad a → cefreüstben.
cefrésüst: → cefreüst
cefreüst ~ fn Alakváltozata. cefrésüst. Kisüsti pálinka készítésekor a →
cefre főzésehez használt üst.
cefrézés cefrézís fn Szeszfőzéshez
megőrölt anyag cukrosítása, majd erjesztése.
cégéres ~ mn Hirhedt.
cégéres kurva ~: Nagy → kurva.
cégéreztet ~ i Rossz hírbe hoz vkit.
Cegléd utca: → Debrecen gazdasága és társadalma, utcák−utcanevek
*Cegléd utcai kisajtó: → *Dobozi
temető, Gatyaület, kisajtó, *város árka
Cegléd utcai temető Cegléd uccai
temetőÝ tn Későbbi neve: Kosut uccai
temetőÝ. Debrecen egyik sáncon túli →
temetője volt. A → Dobozi temető mellett feküdt, egészen a Pavilon laktanyáig
húzódott. 1963−64-ben felszámolták.
Kriptás temetkezés is volt benne. Előfordult, hogy egyetlen családi kriptában 12
koporsó volt. L. még: temető
cégtábla ~ fn Kismesterségeknél a
műhely utcára néző oldalára kiakasztott
tábla, amely a műhelyben dolgozók mesterségéről árulkodott/árulkodik. A ~´t a
mesterek vásározáskor ma is magukkal
viszik, és kiakasztják a sátorra.
céh cé fn − A/ Érdekvédelmi szervezet, amelyet egyes iparágak kézműves
mesterei hoztak létre. Szabályzataikat a
14−17. században általában a város tanácsa v. a helység világi, ill. egyházi
földesura hagyta jóvá. Az országos egységes szabályzatok bevezetését Mária
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Terézia rendelte el. – B/ Debrecen város
kézműves ~einek kialakulása, a ~ek
belső élete a történeti munkák alapján a
következőkben foglalható össze: Lajos
király 1361. május 1-jén kiadott kiváltságlevele Debrecent civitassá, „szabadalmas” mezővárossá tette. A városi
rang elnyerése felgyorsította a kézműiparos társadalmi réteg megerősödését.
A ~rendszer kialakulásához vezető út
jelentős állomása a Zsigmond király által
1405. június 2-án kiadott vásártartási
engedély. A debreceni országos vásárok
(is) a helyi és nemzetközi árucsere alkalmai voltak. A helyi iparos itt adhatta
el kész v. félkész termékeit, itt szerezhette be a nyersanyagokat. A városban
egyre szaporodó azonos szakmákban
dolgozó iparosok létrehozták saját érdekvédelmi szövetségüket, a ~eket. Debrecenben a legrégibb ~ek a vargák,
gyapjúművesek, posztómetszők, szabók,
takácsok, gombkötők ~e volt. A debreceni kézműipar fejlődésének másik jelentős állomása a Mátyás király által
1477-ben adományozott árumegállító
jog. – A ~ek belső életét, szervezetét
szigorú rendelkezések határozták meg.
Ahhoz, hogy vkiből ~beli mester, különösen ~mester lehessen az inasság rögös
útját kellett végigjárnia. A ~rendszer
legalacsonyabb fokán álló inas/apród
életét a kiszolgáltatottság jellemezte, az
inaskodás 3−4 esztendeje tele volt megpróbáltatással. A büntetések különböző
módozatai (pl. botozás, korbácsolás,
vesszőzés) voltak érvényben. Minél kisebb volt a ~ (pl. késesek, borbélyok v.
sebgyógyítók), annál több szolgáltatást
kívántak az inastól. Védelmükről csak az
1599-ben alakult szíjgyártók ~szabályzata szól. Feszült volt a viszony köztük
és a legények között is. Az inasnak a
mester házában mindenki parancsolt,
mindenki üthette-verhette. Kötetlen
munkaidőben végzett munkájáért éhe-

cakompak
zés, ócska ruházat volt a bére. Nem csoda, ha alig várta, hogy legény, ill. mester
lehessen, és visszaadhassa saját inasának, amit ő elszenvedett. (A mester fiának inasként is könnyebb volt a helyzete.) A legények helyzete kedvezőbb, de
itt is megkötések voltak. Fizetésük és
járandóságuk ~enként változott. A munkaidő általában hajnali 3-tól este 9-ig
tartott. Emellett nyáron kötelesek voltak
búza- és kölesaratást vállalni, a kereset
fele gazdájukat illette. A nagyobb ~eknél
→ atyamestert választottak, akinek a legények felügyelete, ill. a legények érdekvédelme volt a feladata. A → társpohár adásának szokása csak a szíjgyártóknál volt meg, a többi ~nél pénzbeli
megváltás volt helyette. A → mesterremek készítése azonban minden ~ben
elmaradhatatlan követelménynek számított. A mesterré válás fontos kelléke volt
a főbíró megajándékozása is. A 17. századtól minden mesterlegény saját remekének vmelyik darabját adta erre a célra.
Még többe került (különösen a vargáknál, mészárosoknál) a sokszor valóságos
lakomává fejlődő → mesterasztal adása.
A legény azonban mindezek teljesítés
után sem lett a ~ rendes tagja, ehhez
köteles volt meghatározott időn belül
megnősülni. – C/ A ~ek életének fontos
kellékei voltak a → céhlevél, céhláda,
céhkancsó, céhjelvény, behívótábla,
vmint a pecsét, jegyzőkönyv és céhzászló. Ez utóbbi azonban a református vallású Debrecenben nem volt. A ~ belső
ügyeit a gyűléseken, különösen a vízkereszt napján tartott nagygyűlésen intézték. Ilyenkor a Kollégium diákjai
megkántálták a ~mestert, ill. a ~ egész
közösségét. Vízkeresztkor választották
meg a ~ vezetőségét is. Általában negyedévenként tartottak gyűlést, ezeken
minden mester és legény köteles volt
részt venni. A ~ek a 17. században váltak Debrecen város társadalmának alap-
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jává. A terjedelmes, részletező ~szabályokat az iparosok számának növekedése, a konkurencia veszélye hozta létre
a 15. században, amelynek bővítését a
mesterségen belüli belső verseny is indokolta. Közvetve elősegítették vele a
fejlődést, mivel szigorúan felléptek a
kontárok ellen. A ~ek fejlődését a vallási
viszonyok megváltozása, a reformáció
debreceni térhódítása nem gátolta. A ~ek
azonban gátolták a szabad verseny kialakulását, hiszen az ügyes, tevékeny
mester is csak annyit termelhetett, mint a
másik. Belső harc is volt a ~en belül, pl.
a gubacsapók elnyomták a szűrszabókat,
a csizmadiák a vargákat, a mészárosok a
henteseket. A numerus clausus alkalmazása inasoknál, legényeknél egyes iparágakban gátló tényező volt a tőke összpontosulásában. A ~szabályok miatt az
ügyes mester is alig tudott felemelkedni,
vagyonosodni, emiatt meglevő tőkéjét
nem a műhely fejlesztésére fordította,
hanem ingatlant, földet, kertet, szőlőt
vett. A ~mesteri tisztség a sok hivatali
teendő miatt teherré vált. De pozitív jelenségnek tekinthető, hogy a ~ekbe tömörülő iparos réteg volt az a társadalmi
osztály, amelyre a nehéz körülmények
között is számítani lehetett. Belső ellentéteik, ~ek közötti ellentéteik dacára a
város ügyeiben összefogtak. Debrecen
az ő segítségükkel tudta megőrizni szabadságát: az ő termékeiket vitték a töröknek, ők vállalták a közmunkát. A korabeli cívis társadalom megbecsülését
mutatta, hogy több egyszerű iparos is
beülhetett a város főbírájának székébe
(Kerekes Mihály, Balyk András, Bartha
Boldizsár stb.). Szociális vonatkozásban
figyelemre méltó a beteggondozás rendszeressé tétele, az öreg mesterek, özvegy
mester- nék inassal, legénnyel való ellátása. Igazi karitatív cselekedet volt pl.,
hogy a szabók rendszeresen támogatták
a diákokat, a szegényeket stb. − A 14.
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századtól országosan, így Debrecenben
is megszerveződő céhek századokon át
töretlenül fejlődtek. A 19. század első
felében azonban a manufaktúrák, gyárak
alapítása megtörte a ~ek monopóliumát.
A ~szervezet országosan 1872-ben szűnt
meg, de temetési szokásaik még sokáig
éltek a falusi iparosok körében.
*céhbiztos fn A → céh ellenőrzésére
rendelt városi tanácsos.
*céhdeák: → *céhjegyző
*céhen kívüli kismesterségek: A 14.
századtól folyamatosan alakuló debreceni → céhek mellett sok olyan kismesterség található városunkban, amelynek
művelői csak a 18. században hozták
létre érdekvédelmi szervezetüket. Alig
volt olyan ipari tevékenység, amelynek
néhány művelője a városban ne folytatta
volna mesterségét. Így a helyi fejlett
gyapjú- és textilipar mellett korán létrejött a céhes iparral szoros kapcsolatban
álló, de mellékiparágnak tekinthető →
kalaposmesterség és → paplankészítőmesterség. A → csutorások a 17. század
végén tűntek fel a dohányzás elterjedésével egy időben. A városnak jelentős
jövedelme származott a → sörfőzésből.
1677-ben az → égettbor árusainak létszámát a város korlátozta, és társaságba
kellett állniuk. Az élelmiszeriparon belül
a mészárosok, hentesek, molnárok mellett a → kenyérsütők, kalácssütők, →
perecsütők szakmája és a → mézeskalácsos-mesterség szintén ismert volt Debrecenben. A kenyérsütés a 16−17. században még házi tevékenység, külön
mesterség nem alakulhatott ki. A 16−17.
században a debreceni pékiparnak 6
válfaja volt jelen: kenyérsütő, kalácssütő, bélessütő, málésütő, mézeskalácssütő,
csörögesütő. Közülük a mézeskalácsosság 1713-ra céhbe tömörült, és évszázadokon át ellátta a várost. Az ónöntőkről, a rézművesekről és bádogosokról
kevés ismeretünk van. Az ácsok a 17.
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században még nem alkottak külön céhet. Debrecen iparához tartozott a →
szénégetés is, amely a kovácsmesterséggel állt szoros kapcsolatban. A bortermelésből, ill. a sör- és pálinkafőzésből is
következik, hogy bodnárok, pintérek, kádárok is voltak, egyesült céhüket 1715ben hozták létre. Nagy múltra tekint
vissza Debrecenben a → salétromfőzés
és puskaporgyártás is. Zoltai Lajos ipartörténeti munkáiban órás, csőgyártó, hegedűs, lantos, íjgyártó, kopjacsináló,
nyereggyártó, tölcsérgyártó, tűgyártó,
→ üveges, kőműves és tetőfedő is szerepel. Különleges helye volt és van Debrecen iparában a → nyomdászatnak. A rokon szakmának a művelői, a → könyvkötők a nyomdában, ill. saját műhelyükben
dolgoztak. 1705-ben céhet alapítottak.
*céhes mester: A → céhhez tartozó
mester, céhtag.
*céhes névjegyzék: → bárányjegy
*céhjegyző fn Másik régi neve: céhdeák. A → céh írásbeli munkáját végző
fizetett tisztviselő. L. még: *tímárcéh
*céhkancsó fn A → céh összejövetelein, ünnepségein használt nagy, díszes
kancsó, nemesfémből készített ötvösmunka. A céhszervezet megszünte után
egy részüket a Kossuth utcai templomnak ajándékozták.
*céhláda fn A → céh iratainak és értékeinek őrzésére használt díszes fém- v.
faláda. Fontosságára utal, hogy a szabaduló legénynek a nyitott ~ előtt kellett
letennie az esküt.
*céhlegény fn A ~nek az otthon befejezett tanulóévek után külhoni vándorutat kellett tennie, amelyhez vándorkönyvet használt. Ez egyszerre szolgált
személyazonosító okmányként és ajánlólevélként. A külországi szakmai fogások
elsajátítása után hazatérve el kellett készítenie a → mesterremeket, amelyet a
céh mesterei együttesen bíráltak meg.
Kedvező elbírálás esetén a ~ felvételt
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nyert a céhbe. Ezért azonban még jelentős összeget is kellett fizetnie, és lakomát (→ mesterasztalt) is kellett adnia a
mesterek számára. Az ifjú mesternek
egy éven belül meg kellett házasodnia.
Ha nem tette, pénzbüntetésre ítélték,
majd eltiltották a mesterségtől.
*céhlevél fn 1. A → céh kiváltságait
és szervezetét meghatározó oklevél. 2. A
céhtől kiadott mesterlevél.
*céhmester fn Szószerkezettel: öreg
céhmester. A → céh vezetésére (vízkeresztkor) választott tisztviselő. Őrizte a
céhládát, a céh iratait, a pecsétnyomót,
járatta a → behívótáblát/céhtáblát. Esküjét a főbíró kezébe tette le. Helyettese
a kisebb céhmester volt. L. még: *főcéhmester
*céhtábla: → *behívótábla
cekász ∼ fn → Mézeskalácsosoknál:
vágószál a csomagológépen. Ezzel vágják el a fóliát.
cékla ~ fn A → cívis konyha igen
kedvelt savanyúsága. A nyers ~´t megfőzik, hüvelykujjal a héját letolják róla,
feldarabolják, végül keskeny darabokra
vágott tormát tesznek bele, ezzel tartósítják. Ezt követően a korábban elkészített
sós, ecetes-cukros, köménymagos forró
vízzel, lével felöntik. Régen október eleje volt a házi ~ készítésének ideje. Ilyenkor egyszerre akár egy nagy rézüsttel is
főztek, majd → vászonfazékban eltették
a hideg kamrába, nehogy megromoljon.
Nagy kanál volt benne, ha kikopott,
szedtek belőle. Mellette kistányér is volt,
sokszor két ujjal ették. Más ételféléktől,
savanyúságtól eltérően ezt a rendszerető
gazdasszonyok sem zárták el, a családtagok akkor fogyasztottak belőle, amikor
megkívánták. Általában októbertől tavaszig kitartott.
céklacibere ~ fn Tartósított → céklából készített → cibere. A → répaciberéhez hasonlóan ezt is leginkább a zsidók fogyasztották böjt idején.
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cél cíl fn − Kifejezésekben: Cílt vet/
tesz valamire: kinéz, kiszemel vki magának vmit. Más változatban: Ráteszi a
cílt valamire.
celecula ~ fn Mindenféle használt ruha, cókmók. Szeggyed mán a ~´dat magadra!
celeculástul ~ hsz Mindenestől, teljes
egészében.
celtlájzni ∼ fn Szétlökős sátor rúdjait
összefogó eszköz.
cemende ~ fn 1. Szajha, → kurva. 2.
Cókmók.
cement ~, cément, ciment fn Vízzel
keverve kőszerűen megszilárduló porszerű építőipari kötőanyag. L. még: malter
cément: → cement
cementel ~, cémentel i Mélyedést →
cementtel betapaszt.
cementrabic ~ fn Mintadeszkázattal
készült, salak- és → cementkeverékből
előállított rabicfelület.
cent ~ fn Centiliter. L. még: űrmérték
centis bortni ~: → Paszományosok
szövőszékén készült szegőszalag, amelyet főleg a kárpitosok használnak.
centrum ~ fn Falazásnál zsinórral
bemérve élbefalazott irányító tégla. Magasság szerint is ellenőrzik. L. még: kőműves
cenzár: → szenzál
*cenzus fn A földesúrnak fizetett évi
pénzszolgáltatás, földbér. A város ~t
fizetett a királynak, az erdélyi fejedelemnek és saját földesurának. A „szabad
királyi város” státusának elnyerése után
már csak a királyi kincstárnak fizették.
cepekedik ~ i Cipekedik.
cepel ~ i Cipel.
ceremónia ceremóṷnia fn 1. Dísz a
vőfély ruháján. Fehír zsebkendőÝ vóṷt a
zsebibe, az vóṷt a ceremóṷniája. 2. Szokás, kialakult gyakorlat. Elmentek a
templomba, az vóṷt a ceremóṷnia.
cérjes: → szérjes
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cérna ~ fn Varrócérna. (Gyenge minőségű fajtájának neve: → miszir.) A
cérnát → cérnagurigára, ill. → cérnakarikára gombolyítják. A fémkarikára varrt
lapos, kerek gomb a → cérnagomb. − A
cívis háztartásban betöltött fontosságára
utalnak közvetve a vele kapcsolatos
frazémák is. Akinek elfogyott a türelme,
az Nem győÝzte ~´val (kivárni), ill. annak Elfogyott a ~´ja. Népi bölcsesség:
Mindig ott szakad a ~, ahun a leggyengébb, más változatban Ahun a legvíknyabb a ~, ott szakad el, azaz a szegénynek támad leghamarabb kellemetlensége. − Összetételek előtagjaként is előfordul. A réti útifű népi neve → cérnalapu, a kisvonat mozdonyának humoros
elnevezése → cérnatekerő.
cérnagomb ~ fn Fémkarikára varrt
lapos, kerek → gomb. L. még: paszományosmesterség
cérnaguriga ~ fn 〈Fából készült
üres〉 cérnaorsó. Ha tele van, akkor a neve egy guriga cérna.
cérnakarika ~ fn Karimás végű, rövid facső, amelyre → cérnát gombolyítanak.
cérnalapu ~ fn Plantago media. Réti
útifű, főzetét gyomorsüllyedés elleni
gyógyszerként használják. L. még:
gyógynövények
cérnatekerő cérnatekerőÝ fn (tréf)
Kis vicinális vonat mozdonya.
ceruza:
→ ácsceruza, plajbász,
szűrszabó
cetli: → grund
cetlispulni ~ fn → Paszományosok
szövőszékének részeként: belül üres
henger, amelyre vékony selyemszálat
gombolyítanak.
cétus ~, cőÝtus fn A → Református
Kollégiumban 6–10 diák közös tanulóés hálószobája. Hajdan a kollégiumi
diákönkormányzat elnevezése volt, élén
a választott → szénior állt.
Cézár: → ló
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charleston: → tánciskola
ci ~ isz Többször ismételve disznó
hívogatására: ~, ~, ~! L. még: állathívogatók
cibak ~ fn (rég) Katonakenyér, kétszersült. Az első világháború idején volt,
csak parancsszóṷra lehetett megenni.
cibál ~ i Erőszakosan húzgál, rángat.
Igekötővel: → kicibál.
cibere ~ fn 1. → cibereleves. 2. Félig
főtt, még híg szilvalekvár. 3. Korpából
erjesztett ital: → korpacibere.
ciberelé ~ fn Vörös szilvából v. erjesztett búzakorpából készített lé. L.
még: cibereleves
cibereleves ~ fn Röviden: cibere.
Aszalt v. friss gyümölcsből, korpából
stb. főzött savanyú → leves. Cukorral,
ecettel is készül. A → cívis konyha étele
(volt), a debreceniek a régi világban
gyakran fogyasztották. Különösen meleg
nyáron szegény és gazdag főzte és ette.
Több fajtáját ismerték: gyümölcscibere
(almacibere, meggycibere, szilvacibere),
korpacibere, kásacibere/tengerikása cibere, répacibere, vízicibere/ecetcibere.
Tudunk arról is, hogy megfőzték az almaciberét, krumpliciberét, céklaciberét
is. A (citromleves) tea elterjedése előtt a
~ek főleg savanyú reggeli ételek voltak.
Általánosan nem szerették, a régi kádencia is ezt tartotta róluk: Cibere, nincsen
húsa, csak leve, hörböjje fel a fene! L.
még: ciberelé; a fogalmak szócikkeit is!
*cibista fn Olyan felsőbb osztályos
kollégiumi diák, aki rektori engedéllyel
tanítványokat vállalhatott, és akinek a
szülők étellel (ebéddel) fizettek. Az elnevezés a lat. cibus ’étel’ szóból ered. L.
még: Református Kollégium
cica ~ fn 1. (gyny) Főként mesében:
cicóṷ. → Macska. 2. → Fogócska. Leginkább elemi iskolás kislányok játszották. L. még: gyermekjátékok
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cicafarka ~ fn → Paszományosok
nyelvében: ruha vállára tűzött dísz rozetta fejjel és bolyhos csüngővel.
cicázás: → fogócska
cicázik: → fogócskázik
cickafark: → cicfarkkóró
cicfarkkóró cicfarkkóṷróṷ fn Alakváltozata: cickóṷróṷ. Közönséges cickafark. Achillea millefolium. − A cickafark
a fészkesek családjába tartozó növénynemzetség. Kemény szárú, évelő növény, számos faja között található gyom, gyógy-, ill. dísznövény egyaránt. A
közönséges cickafark vékony, tarackos,
illatos növény. Szára 20−80 cm magas,
egyszerű v. elágazó. Júniustól késő őszig
virágzik. Szántóföldeken gyom. Értékes
→ gyógynövény is, amelynek antibiotikus, gyulladáscsökkentő, hámosító hatása van. Az illóolajából készült kenőcsöt
szemgyulladás kezelésére használják. A
piros cickafark dísznövény. L. még:
gyomnövények, virágoskert
cicketánc ~ fn Mókás, játékos →
táncfajta. Azonos lehet a cicatánccal.
(Egyes nyelvjárásokban a macska neve:
cicka, cicke.)
cickóró: → cicfarkkóró
cicó: → cica
cicoma ~ fn Cifra, feltűnően pompázó, ízléstelen öltözködés.
cicu fn − Szólásban: Cicunak micu a
fia: fejletlen v. kényes anyának fejletlen,
ill. kényes a gyermeke is.
Cicus: → macska
cifra ~ I. mn 1 A szarvasmarha fajta
szerinti megjelöléseként: minden szép
állású és szarvú marha. 2. Díszes, díszített. 3. Szépen, elegánsan öltözött 〈nő〉.
Úti ~, házi ronda: cifrálkodó, de otthon
rendetlen nőre mondják. II. fn → cifrajárás.
Cifra: → hortobágyi csárdák
cifracsikó cifracsikóṷ fn 1. Fokozatosan kifehéredő szürke szőrű → csikó.
2. Bizonytalan színű csikó.
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cifracsikós cifracsikóṷs fn A → ciframénest őrző → csikós.
cifrafosás ~ fn 1. Vérhas. Szólásban:
Elölte a ~: vérhasban meghalt. 2. Hasmenés. Szólás: ElőÝvette a ~: erős hasmenése van. − A ~ népi gyógymódja
szerint naponta egy fél dl egri bikavért
egy kávéskanál fahéjjal kell bevenni. −
Gúnyos dicséretként mondják vkiről: Ha
a ~ el nem viszi/kapja, még derík ember
lehet belőÝlle. L. még: népi gyógyászat
cifragaluska: → macskatalp
cifragombú pipa ~: Réz nélküli
gombos → debreceni pipa.
cifragulya cifraguja fn 1. Kb. 50
szürke magyar tehénből (marhából) álló
→ törzsgulya, tenyésztésre kiválasztott
állatok csoportja. A tehenek kiválogatása
szigorú előírás szerint történt. Pl. a szarvuknak pontosan a megadott méretűnek
kellett lennie. Pásztora a → cifragulyás.
2. Vegyes korú szarvasmarhákból: borjakból, növendék állatokból és tehenekből álló, szabadon tartott, nevelt állatsereg, gulya.
cifragulyás cifragujás fn A → cifragulya pásztora.
cifrajárás ~ fn Ti-ti-tá ritmusú tánclépés.
cifraléc ~ fn Díszesen faragott, gazdagon díszített kerítésléc. A jómód jelképe volt, ha az utcai kerítés ~ből készült. L. még: cívis telek
cifrálkodik ~ i Cifrán, feltűnően öltözködik.
ciframaris ~ fn (gúny) Kicicomázott,
kirívó öltözetű leány. L. még: cívis női
viselet
ciframénes ciframínes fn 1. Tenyészkancákból álló → ménes. A ~t 50 fiatal
nóniusz kanca alkotta. Az alábbi követelményeket támasztották velük szemben: a → mar megfelelő mérete, jegytelenség, vagyis nem lehetett → lámpás,
ill. → kesely lábú. 2. Szószerkezettel:
város mínese. A legjobb lovakból álló
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ménes. A híres ~t Debrecen városa tartotta fenn. Pásztora a → cifracsikós.
cifraszarvú ~ mn → Szarvasmarha
csavaros szarvállásának megjelölésére.
cifraszűr ∼ fn Mondják debrecenyi
cifraszűrnek is. Főként a 19. században
volt elterjedve, nemcsak pásztorok, hanem urak, polgárok és parasztok is hordták. Színes hímzéssel, ill. színes posztórátéttel, szegéssel díszített bő, köpönyegszerű ruhadarab. Alapja fehér posztó, bélése szélein vörös, belül egész térdig zöld posztó. Térden alul nincs bélelve. Eleje, gallérja, aszaja, hátulja piros
és zöld haraszttal v. selyemmel van kivarrva. A díszítés központi részét a magyar korona mintája alkotja, ezt körülfogják a népies virágdíszek (rózsa, rozmaring, majoránna, krizantém) stilizált
alakjai. A ~t a → szűrszíjjal, sárgaréz
csattal csatolják a nyakba. A szűrszíj
rendszerint piros bőrből készült, rajta
zöld szironnyal a magyar korona és stilizált levélkoszorú. A gallér csücskén levő
gombon pávaszemdíszítés van. A ~ nagyon megbecsült darabja (volt) a hortobágyi pásztornak. Míg a bundát hányták
ide-oda, a ~t a kunyhó falába vert faszegre akasztották. Ujját gyakran bekötötték, ebben tartotta a pásztor az
apróṷságait. A ~ kiment a divatból, már
a múlt század elején is alig készült egyegy belőle váltóba, azaz rendelésre. −
Népdalokban is szerepel: Cifraszűröm
szegre van akasztva,/Gyere babám csatold a nyakamba.− Kocsmárosné adjon
bort hitelbe,/Itt hagyom a ~öm írte./Ha
ki nem fizetem hónap estére,/Vesse fel a
csárda tetejére. L. még: cívis szűr, Széchenyi-szűr, szűr2
cifratarka ~ mn Alma nagyságú foltokkal tarkázott → szarvasmarha megnevezéseként mondják.
cifráz ∼ i 1. Szűrposztót színes hímzéssel és posztórátéttel díszít. 2. → Szíjgyártó növényi motívummal díszít. 3.
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Pipakészítő a még nyers pipa oldalába v.
nyakába kézzel v. fa-, csont-, ill. vasmintákkal díszítőelemeket nyom, karcol
(→ debreceni pipa). 4. Táncban díszítőelemeket alkalmaz. L. még: megcifráz
cifrázás ~ fn 1. A pipa díszítése. 2. A
→ szűr díszítése szegéssel, rátéttel, hímzéssel.
cifrázó: → cakkozóvas
cifrázócsont cifrázóṷcsont fn Csontból készült eszköz, amelynek a végén v.
oldalán lévő faragott mintákkal díszítik a
pipát.
cifrázófa cifrázóṷfa fn 1. → Fazekasoknál: plasztikus díszítésekhez használt
mintázófa. 2. Pipakészítőknél: a → cifrázócsonthoz hasonló szerepű, fából készült szerszám.
cifrázóöltés cifrázóṷőÝtís fn A →
szűr hímzésekor használatos díszítőöltés,
pl. huroköltés, csillagöltés, nyolcasöltés.
cigája ~ fn Összetétellel: cigájaju.
Fekete fejű és lábú, csigaszerűen csavarodott szarvú, finom, rövid szőrű juhfajta. L. még: juhtartás
cigájajuh: → cigája
cigány ~ fn 1. – A/ Más elnevezései:
more, újmagyar, újabban: roma; az →
oláhcigány népi neve: prunkuj; ha csak
az egyik szülő ~: óṷtott ~; a nő: ~aszszony, a férfi: ~ember, csávó, dádé, gádzsó,
gyermekük: ~gyerek rajkó,
~rajkó, purdé, ~purdé; lakásuk: putri,
putrik, ~putrik (E. számú jelentésben),
sátor (lakói: → sátorbeli cigány/sátoros
cigány/sátoros; csoportjuk: → sátoralja); hajdani lakóhelyük a Debrecen környéki településeken a → cigánysor,
Debrecenben a → téglavető, ill. a Nagyállomás környéki utcák; foglalkozásuk:
→ buditakarító, cigánykovács, edénykofa/edényárusító/edénykereskedő,
gyékényfeldolgozó, házaló, koldus, (cigány)
kupec/lókupec, muzsikus/muzsikus cigány/hangász, rézműves (cigány), réz-
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öntő (cigány), téglás, teknővájó, tollkereskedő, üstfoltozó, vályogvető (cigány).
A cívisek viszonya hozzájuk: elnéző pl.
a vályogvető ~okkal, elítélő a tollkereskedőkkel, elismerő-tartózkodó a lókupecekkel, szánalom a koldusokkal. – B/ A
~ nyelv szókészletének néhány jellemző szava: devla, more, dik, purdé,
gádzsó, instálom. Ez utóbbit a kéregető
~ mondta: Instálom, tessík adni egy kis
kenyeret! − Szitkozódásuk: A devla verjen meg! − Nagy számuk és változatos
témáik alapján a → nemzetiségcsúfolókon belül külön csoportot alkotnak a
~csúfolók. Alapja ezeknek is általában a
külső megjelenésen, a szembetűnő negatív tulajdonságokon (lustaság, megbízhatatlanság, elhanyagolt külső stb.) való
humorizálás, amely gyakran durva, bántó hangnembe csap át. Ilyenekre a cívis
népnyelvből is vannak példák. Csúfolóvers: Akkor örül a rajkóṷ, mikor döglik a disznóṷ. Keze, lába csupa zsír,
három napig nem is kír. More, more,
more. Debrecenben a 20. század elején
ismert volt ez a tréfás ~csúfoló: Cigány
vagyok, Pru a nevem. Nem dóṷgozok,
míg nem eszek. Ha jóṷl lakok, hazafele.
Hát gazduramat, hogy híjják? Éngem
meg úgy, hogy utánnad az isztikével. Óṷ,
az Istenit neki, de pászol a gazduram
neve az enyímhe! Csúfoló rigmus: Dik,
dik, dik, nem is ett, mán is okádik. Cigányokat bosszantó rigmus: Túróṷt eszik a
~, veszekedik a pinán. Tréfás táncszóban: Húzd rá, ~, disznóṷt adok! Nem
dúrja fel az udvarod, vagyis semmit sem
ad. Fogadkozásban: Ha óṷtvaros ~gyerekek hullnak is az égbűl: minden nehézség, akadály ellenére (megcsinálja). A
gyerekek ezt gajdolják, ha az ajándékozó
visszakéri az ajándékot: Cigány adta,
visszavette, másvilágon íg a lelke. Más

206

cédulás bába

változatban: Cigány adta, visszavette,
pokolba jár írte a lelke. A ~ számtalan
szóláshasonlatban, szólásban, közmondásban szerepel. A nagyon piszkos ember Ojan piszkos, mint a sátoros ~. Ha
vki túl cifrán, ízléstelenül öltözött fel,
arra azt mondják: FelőÝtözött nagy cifrán, mint a ~ Hencidán. Más változatban: FelőÝtözött nagy cifrán, mint a ~
meztilláb. Aki a baj megtörténte után
fohászkodik, sápitozik, az Fohászkodik,
mint a kárvallott ~: ti. megdöglött a
lova. Aki sokáig időzik vhol, az Sátorozik, mint a sátoros ~. Biztattya, mint ~ a
lovát: 〈ti. azzal, hogy amikor megérkeznek, abrakot kap〉: hazug igéretekkel
tartja. A nagyon hazudós Úgy hazudik,
mint egy ~. Használt neki, mint ~ lovának a bontóṷfűsű: semmit sem használt.
A rossz ételt tréfásan így is megdicsérhetik: Vírré vált benne, mint ~ lovába a
bontóṷfűsű. Vmilyen jó ital megivásakor
mondják: Lelket írt benne, mint ~ lovába
a bontóṷfűsű. Szemmel tartya, mint ~ a
lovát: 〈szójáték a szem szóval:〉 nem ad
neki enni, csak a szemével figyeli, hol
próbál eleséget keresni. Hamar kén(e)
neki, mint ~nak a lágy cipóṷ – mondják
rosszallóan arról, aki türelmetlenkedik,
noha várnia illenék. Úgy járt, mint a ~
lova, mire megszokta az éhezíst, megdöglött: mire megszokta volna sanyarú
helyzetét, belepusztult. A ~ is addig
szoktatta a lovát a koplaláshoz, míg bele
nem döglött: vannak helyzetek, amelyeket nem lehet megszokni, csak belepusztulhatunk. Megszokta, mint ~ lova a
koplalást: kénytelen-kelletlen beletörődött vmibe. Megszokta, mint ~ lova a
rakoncát/veríst: nagyon megszokta a
rosszat. Nem úgy verik a ~t, hanem két
kézzel: a) nem úgy van az! b) eljárás,
bánásmód nem helyénvaló. Aki olyan
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fekete, mint a ~, az Elmehet olvasva/olvasatlan a ~ok közt. A nagyon megsült,
megégett kenyér Fekete, mint ~gyerek. A
~ nem hal a vízbe: tréfás, beugrató szólás, amely a hal ige és főnév azonos
alakúságán alapul. Cigánytúl vesz szenet: értékénél többet fizet vmiért.
Lelt/Tanált a ~ egy patkóṷt, örült neki,
mert vas vóṷt: annak mondják gúnyosan, aki ha talál vmi értéktelen dolgot,
túlzottan örül neki. A ~ is azt a lovat üti,
amék jobban húz: attól követelnek többet, aki magától is jól teljesít. Cigány is
a maga lovát dícsíri: mindenki saját
tulajdonát v. saját magát magasztalja.
Amit a ~ este mond, az nem igaz reggel:
a ~ szavában nem szabad megbízni.
Cigánytúl nem jóṷ szenet venni: olyankor mondják, amikor vki az áruját jóval
drágábban adná, mint amennyit ér. A
lusta, dologkerülő emberre mondják:
Nem szokta ~ a szántást. SzénígetőÝ
~nak tőÝkén a szeme: jól meg kell néznünk, hogy mit veszünk meg. − A néphit
szerint cigánnyal álmodni szerencse. A
cívisek azt tartották, ha hullámzik a búzatábla, azt jelenti, hogy a búza menekül
a ~ elől. Kík szem úri szem, sárga szem
macskaszem, fekete szem ~szem. ElsőÝ
nyerís ~vesztís: nem szabad a kezdeti
sikernek mindjárt örülni. − A ~ szóval
mint előtaggal alkotott összetételek egy
része humoros mellékjelentésű, ill. a
kevésbé értékes szinonimája (l. a szócikkükben is!), pl. cigányhajnal; cigánybúza, cigánymeggy, cigányparéj,
cigányzab, cigányhal, cigánykacsa, cigányfúró. Itt említhető a cigányút is. 2.
Zenész, muzsikus. Tréfás nevük: →
füstösképű testvérek. 3. Kissé megégett
mézeskalácstészta; megfüstölt, megégett
szalonna.
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cigányasszony ~ fn − Szólás: Megenném már a ~ főÝztyit is: (tréf) ugyancsak megéheztem.
cigánybál ~ fn Főként cigányok farsangi mulatsága. Debrecenben a farsangi
mulatságokat általában a ~lal fejezték
be. L. még: bál1
cigánybanda ~ fn Cigányzenekar. A
még teljesnek mondható ~ legkisebb
létszáma 4 fő: 2 hegedű (az egyik kontra), 1 cimbalom és 1 bőgő.
cigánybíró cigánybíróṷ fn Másik
neve: cigányvajda. A debreceni → gazdabálokon a zenekarral foglalkozó rendező.
cigánybúza ~ fn 1. A búzához hasonló szálkás gyomnövény; vadbúza, kis
kalásza van, sok nő belőle egy csomóban. 2. Agropyron caninum. Szálkás tarackbúza.
cigánycsúfolók: → cigány, nemzetiségcsúfolók
cigányfogadó cigányfogadóṷ fn A
zenészeknek napokkal a tánc v. bál előtt
történő felfogadása a rendező bizottság
által.
cigányfúró cigányfúróṷ fn Egyszerű,
merőleges fogójú famegmunkáló szerszám.
cigánygyerek ~ fn − Szóláshasonlat:
Fekete, mint a ~: a nagyon megsült v.
megégett kenyérről, kalácsról mondják.
cigányhajnal ~ fn (tréf) Késő reggel.
L. még: hajnal
cigányhal ~ fn Sárgás színű, apró
pikkelyes édesvízi hal, compó. L. még:
halászat a hortobágyi vizeken
cigánykacsa: → cigányréce
cigánykodik ~ i 1. Veszekszik. 2.
Kér, kunyorál. 3. Ravaszkodik, hazudozik. − Igekötővel: → elcigánykodik.
cigánykovács ~ fn Szegeket, kampókat készítő, üstöt foldozó cigány származású → kovács. Lovak gyógyításával
állítólag nem foglalkozott.
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cigánykupec ~ fn → Cigány származású → lókupec. A régi → hídivásárok
állandó szereplője volt.
cigányliba ~ fn Sötétebb tollú → vetési lúd.
cigánymari ~ fn (gúny) Veszekedős
természetű lány. L. még: picsamari
cigánymeggy ~ fn 1. Mondják →
vadmeggynek is (tkp. annak egyik fajtája). Apró szemű, sötét, majdnem fekete
→ meggy. 2. → feketemeggy.
cigánymogyoró cigánymogyoróṷ fn
Másik neve: kóṷdusmogyoróṷ. A →
vaktetűt e növény főzetével mosogatták.
Cigány Molnár: → cívis ragadványnevek
cigányparéj cigányparé fn Amaranthus retroflexus. Szőrös disznóparéj.
L. még: Hortobágy növényvilága
cigánypipa ~ fn → Debreceni pipafajta. Harmadik ~: cigányok által használt, nagyfejű, vörös színű cseréppipa.
cigánypurdé ~, cigánypurgyé fn 1.
Kb. 3 évesig cigány kisgyerek. 2. Meztelen gyerek.
cigányputri ~ fn Röviden: putri; E.
sz-ban: cigányputrik, putrik alakban is.
Földbe vájt v. sárból, vályogból rakott
nyomorúságos lakás, cigánykunyhó.
cigányputrik: → cigányputri
cigányrajkó cigányrajkóṷ fn Cigányfiú.
cigányréce ~ fn Másik neve: cigánykacsa. Egy vadkacsafajta népi neve. L.
még: Hortobágy állatvilága
cigányút ~ fn − Szólás: Cigányútra
tívedt/ment/kerűlt: étel v. ital a légcsőbe
került, és emiatt köhög.
cigányvajda: → cigánybíró
cigányvesztés: → vesztés
cigányzab ~ fn 1. Avena fatua. Vadzab. Ritka kalásza van, a → cigánybúzához hasonlóan ez is megtalálható erdőnmezőn. 2. Bromus sterilis. Meddő rozsnok.
*cigányzabola: → zabola
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cigeretta ~ fn Cigaretta. L. még:
slukk
cigerettázik ~ i Cigarettázik.
ciha ~ fn 1. Tollal kitömött dunyhaés → párnatok. 2. → Párna, dunna
(üres) huzata.
cihelődik cihelőÝdik, cühölőÝdik i
Készülődik, szedelőzködik.
cikázik ~ i Villám zegzugos vonalban felvillan.
cikk ~ fn Cikkbe szabott szoknya: derekánál ferdén szabott → szoknya.
cikkuzik: → cikuzik
cikli: → cvikli
ciklis szoknya: → cviklis szoknya
cikó ciku fn 1. Fonat, fonadék. 2. Jelzői használatban: szalmakoszorúba font
〈hagyma〉.
ciku: → cikó
cikula ~ fn Csizma, szűr díszítőelemeként: szegés alá befogott keskeny,
színes posztócsík, amelyet bevarrás után
kicsipkéztek.
cikuz/ik ~, cikkuz/ik i 1. Ingerkedik,
kötekedik, tréfálkozik vkivel. 2. Vitába
száll, ujjat húz vkivel, ellentmond vkinek.
cilinder ~ fn − Szólás: Cilinderbe
szaladgál a szőÝnyeg alatt: (gúny) férj
teljesen jelentéktelen ember otthon.
cilinderes kémény: → cilinderkémény
cilinderkémény cilinderkímíny fn
Szószerkezettel: cilinderes kímíny. Henger alakú üreggel bíró, a háztetőn túl érő
fedett → kémény.
cimbalom ~ fn Asztal formájú hangszer, trapéz alakú keretére fémhúrok
feszülnek. Debrecenben is kedvelt hangszere volt a híres cigányzenekaroknak.
cimbora ~ fn Azonos korú legény- v.
leánypajtás.
cimboraság ~ fn Barátság, pajtásság.
ciment: → cement

cakompak
címer1 ~ fn 1. Cégtábla, cégér. 2.
Kukorica porzós virága (→ tengericső).
3. Akasztófa ~e: hírhedt gazember.
címer2 ~ fn A levágott birka combja,
azaz a legszebb, leghúsosabb része.
címeres ~ mn 1. Vmilyen tárgy díszes, cifra. 2. Nagy termetű, szép szarvú
〈→ szarvasmarha〉.
címeres darutoll ~: A → daru jobb
szárnyának szép ívű könyöktolla; csikósok, gulyások kalapdísze.
címeres szarvú ~: Nagy és szép szarvú jószág megnevezése. L. még: szarvasmarha
címeres tányér címeres tányír: a)
Egy → mézeskalácsos faforma. b) Kivert tésztából készített mézeskalácsos
termék.
címerez ~ i → Tengeri porzós virágjának közepét kivágja v. kitöri.
címerezés címerezís fn → Tengeri
porzós virágjának kivágása v. kitörése.
címerplattja címerplattya fn Az ember feneke, hátsó része. L. még: emberi
test
címke ∼ fn 1. → Mézeskalácsosoknál: a mester nevével, címével és a termék szavatossági idejével, nevével ellátott matrica. Minden becsomagolt árura
~´t ragasztanak. 2. Pékműhely árujegye.
cinadró: → sinadró
cincál ~ i Mérgesen széttép, szétszaggat, ráncigál vmit.
cincér ~ fn Rovar, amely a faanyagot
és az öreg, beteg fákat rágja.
cincog ~ i Hegedűn rosszul, fülsértően játszik. Közmondás: Nincs otthon/itthon a macska, ~nak az egerek: a felügyelet nélkül hagyott gyermekek roszszalkodnak.
cincogtat ~ i Rémítget, ijesztget.
cinege: → cinke
Cinege utca: → Pac
cinerária ~ fn Cineraria. Ablakba való cserepes növény, amelynek különböző
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színű, fölfelé álló, csoportos virágjai
vannak
cines lemez ~: Ónból készült vékony
lemez.
cinez ~ i Ónnal bevon, beforraszt.
cinezés cinezís fn Ónnal történő bevonás, ill. beforrasztás.
cinkarika ~ fn → Gombkötőmesterségben: cérnagomb, paplangomb alapjául szolgáló fémkarika.
cinkarikaprés ~ fn → Paszományosok nyelvében: cinkarika készítésére alkalmas házilag összeállított prés.
cinke ~ fn 1. Köznyelvi neve: cinege.
A verébfélékhez tartozó, apró énekesmadár. Neve hangutánzó eredetű. Főként
rovarokkal, magvakkal táplálkozik. Legismertebb az igénytelen, mindenhol
megtelepedő széncinege. Előfordul még
a kékcinege, bóbitás cinege, fenyvescinege, lazúrcinege, barkóscinege, függőcinege is. − Szóláshasonlat: Víkony,
mint a ~: nagyon vékony, sovány. Szólás: Cinkét fogott az óṷra: a nagy hidegtől kipirosodott az orra. 2. Más nevei:
gánica, ganca. A paraszti konyha főtt
krumpliból, (kukorica)lisztből álló, püreszerű étele. A cívisek szerint vacak
ítel, falusi szegíny ítel. Ha megadták a
módját, a ~´t így csinálták: a szalonnát
apró kockára vágták, hagymát dinszteltek, kevés porpaprikát tettek hozzá, és
ezzel leöntötték. (Ettől némiképp eltérő
módon is készülhetett.) A ~ ételnév főleg a szomszédos Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében használatos.
cinkézik ~ i → Cinkére vadászik,
cinkét fogdos. L. még: vadfogás és vadászat
cinkós cinkóṷs mn Megecetesedett,
megsavanyodott 〈bor〉.
cinkós bor cinkóṷs bor: Megecetesedett, megsavanyodott → bor.
cinkósodik cinkóṷsodik i → Bor ecetesedni, savanyodni kezd.
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cinkotai icce ~: A kb. 8 dl űrmértékű
→ iccénél nagyobb mérőedény. A cívis
társadalom egy szóláshasonlatból ismeri:
Meg van mírve, mint a ~: bőven meg
van mérve.
cinkvéső cinkvísőÝ fn → Mézeskalácsosoknál az öntőforma kifaragásához
használt vésőtípus.
cintábla ~ fn (rég) → Tímármesterségben a dolgozóasztal nagyságának
megfelelő kb. 3 m hosszúságú, elülső
részén behajlított 2−3 mm-nyi vastag
cinlemez. A dolgozóházban ezen végzik
az összes munkát.
*cinterem: → temető
cipellő cipellőÝ fn Borjúbőrből készült, gombos, kecses női → cipő.
cipész ~ fn Másik neve: suszter. →
Cipő készítésével és javításával foglalkozó kisiparos. (Ez utóbbi külön neve:
→ tákoló.) Vizsgázott művelője a → cipészmester; segítői, alkalmazottai: → cipészsegéd, öregsegéd, inas, kikészítő. −
A korábban általános → csizmadiamesterség mellett csak a 19. század első
felében kezdett mezővárosainkban, majd
falvainkban a ~mester is megjelenni.
Eleinte még gyakran egyet jelentett a
német vargákkal, akik finomabb lábbeliket, férfi és női cipőket készítettek. Egy
időben finom csizmák készítését is vállalták. A 19. század második felétől a
20. század közepéig a ~mester a falusi
kisiparosság egyik jellegzetes alakja
volt. Debrecenben néhányan még napjainkban is űzik a mesterséget, leginkább
javítással foglalkoznak, de ha van rá
igény, új lábbelit is készítenek. L. még:
csizmadia
cipészinas ~ fn A → cipészmester
tanulója. L. még: inas1
cipészmesterség cipészmestersíg fn
Mondják cipészetnek is. Cipő készítésével, javításával foglalkozó (nem népi
jellegű) kisiparos mesterség. a) Művelői:
a cipészmester, cipészsegéd, cipészinas.
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b) Eszközei, szerszámai: abnémer,
ampasz, ár: bindoló ár, glengvarró ár,
szegző ár, talpvarró ár; bankli, cipészkés/knájp, dikics, falcang, fogó, foltozógép, fütyülő, glengvas, kaptafa/sámfa,
kaptafahúzó, kenőecset, kézi talpvarrógép, lábrajz, lábszíj, mintaállvány,
musta, öltéscsator- navágó gép, öltésnyomó, reszelő/rás- poly, safli, sámfa,
sirfolókés, snittvas, stoppológép, suszterkalapács, suszterszék/kerekszék, szabászdeszka, szabászkés, tömő, tűzőgép,
ványológép. c) Anyaga: bőr: borjúbőr,
disznóbőr, hasszél, hulladékbőr, juhbőr,
krupon, marhabőr, nyakbőr, sevróbőr/kecskebőr, talpbőr; cseresanyag,
csiriz: aranycsiriz, susztercsir; faszeg,
fejvászon, fonal, glájsni, ragasztó. d)
Termékei: bakancs, cipő: angol kaplis
cipő/angol varrott cipő, bokacipő, egyfűzős cipő, faszeges cipő, félcipő, francia
kaplis cipő, gombos cipő, kaplis cipő,
kétfűzős cipő, körömcipő, méretes cipő,
sima fejű cipő, spanglis cipő, száras
cipő, váltócipő; csizma, pantonett, szandál. e) A cipő részei: belsteiger, cúg,
csat,
felsőrész,
flekk/folt:
felsőflekk/felsőfolt, gleng, glengstikk, járófolt,
kapli,
kármentő,
orrkeménység,
sarokalsóflekk, sarokfel- sőflekk; fűző,
gleng, glengstikk, hajlat, iberstem, kapli,
kéreg, ráma: sarokráma; ringli, riszt,
sarok: bőrsarok, fasarok, tűsarok;
spangli, spicc, talp: acélflekk, alja, alsótalp, duplatalp, felsőtalp, krupontalp,
talpbélés, talplap. − A fogalmak jelentését l. a szócikkükben!
cipészet: → cipészmesterség
cipészkés ~ fn Német eredetű neve:
knájp. A bőr vágására használt szerszám.
cipészmester ~ fn A → cipészmesterség okleveles művelője.
cipészsegéd ~ fn Röviden: segéd. A
→ cipészmester szakképzett alkalmazottja.
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cipó cipóṷ fn 1. Kb. 2 kg súlyú, kisebb kerek → kenyér. Ez is kenyértésztából készül, de van → dercecipó is. →
Kenyérsütéskor a kenyér után vetik be,
így a kemence elejére kerül. Egy, ill.
másfél óra múlva kiveszik, mert hamarabb megsül. Mérete szerint van: →
dedcipó, kiscipó, az előbbi nagyobb, az
utóbbi kisebb a normális méretnél. Fogyasztására a friss kenyér előtt kerül sor,
általában egy-két napig tart ki. Kávéhoz
eszik, v. megzsírozva, megsózva fogyasztják. Szóláshasonlatban: Hamar
kéne neki, mint cigánynak a lágy cipóṷ:
(rosszalló) türelmetlenkedik, noha várnia illenék. Szólásban: Lesz még cipóṷ,
lágy kenyír, lesz még a kutyára dér: a)
lesz még jó világ, lesz még nekem jó
sorom. b) rosszakaróimra jön még cudar
világ. 2. Másik neve: kokas. Pattogatáskor ki nem repedt kukoricaszem. 3. Púp.
Szólásban: Cipóṷ nőÝtt a hátán: púpos.
4. Tojásos kenyértésztából kis kerek csomókba gyúrt levestészta. 5. Meghámozott, megreszelt érett → gomolya besózva és egy kevés tehéntejföllel összegyúrva.
cipókalács cipóṷkalács fn → Cipóhoz hasonló, esetleg vmivel töltött kelt
tészta, a → kalács legegyszerűbb formája. Készítése: A bedagasztott, megkelesztett tésztát cipó alakra szaggatják, a
tepsit megzsírozzák, és kettesével, a kisebbeket hármasával rakják egy sorban.
Tetejét felvert tojással egy tollal bekenik. Általában csak lábasba teszik, így
sütik meg a kemencében v. a → berakott
konyha, ill. a vaskonyha sütőjében.
cipókosár cipóṷkosár fn Szószerkezettel: cipóṷszakasztóṷ kosár. A kenyérkosárnál kisebb gyékénykosár, amelybe
a → cipó tésztája kerül.
cipószakasztó kosár: → cipókosár
cipő cipőÝ fn Gyermeknyelvi neve:
pipőÝ (püpőÝ). A cívis társadalomban a
régibb időkben főként női viselet volt,
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divatosabb változatait leginkább lányok
hordták ünnepi alkalmakon (vasárnapi
cipő). (A városi urak, értelmiségiek,
hivatalnokok stb. szintén ~ben jártak. )A
hosszú szárú ~ neve: magas szárú cipő, a
bokáig érő ~fajta a bokacipő és a topán;
bokán kapcsolódó, hegyes orrú, divatos
~ a spanglis cipő, úri kisasszonyok, gazdag cívis lányok nyári viselete volt a
kisasszonycipő. E két utóbbi fontos tartozéka volt a cipőringli és a belefűzött
cipőpertli. Anyaga alapján kapta nevét a
bagariacipő és az elevájtcipő. Egy darab
felsőrészből állt a sima fejű cipő, egy
pár fémkarikával ellátott fűzős ~ az egyfűzős cipő. A csatos cipőnek csatal záródó felső része volt. A későbbi időkben a
nők és érfiak körében is terjedt a hétköznapi ~nek, a rendes cipőnek a viselete,
amelyek már a váltócipővel ellentétben
sorozatméretben készültek. − Szólás:
Annyit adok én magára, mint a cipőÝm
madz- dzagára: megvetem, semmibe
sem nézem. Állítólag cigánydal szövegéből vált frazémává. A sáros cipőÝmet
se tűrűlném/kenném hoz- zá: az öntudatos, büszke cívis lány mondta elutasító
válaszként azoknak, akik egy számára
értéktelen legényt ajánlottak neki. L.
még: bárányjegy, cipészmesterség, cívis
női viselet; a fogalmak szócikkeit is!
cipőkrém cipőÝkrém fn Cipőpaszta.
cipőpertli cipőÝpertli fn Cipőfűző.
cipőringli cipőÝrigli fn 1. A → cipő
fémlyukai, amelyekbe a fűzőt befűzik. 2.
A pásztorkalap állhoz erősítő szíjának,
az → álladzónak a díszítésére szolgáló
sárgaréz veretű lyuk.
cipőtalp cipőÝtalp fn A → cipőnek
talpbőrből, gumiból stb. készült, a talajjal érintkező része. Egyik változata a →
dupla talp. L. még: lágyék
ciráda ∼ fn Kacskaringós, aprólékos
díszítés, cifrázat.
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cirádáz ~ i Cirádákkal díszít.
ciriburi ~ fn Cókmók, holmi.
cirkalmaz ~ i → Cirkalommal kimér, megmér, körülrajzol. L. még: kicirkalmaz
cirkalmazás ~ fn A → cirkalommal
végzett művelet és eredménye.
cirkalom ~ fn Másik neve: cirkli.
Különböző népi mesterségek szókincsében: körző. L. még: agyátmérőcirkli
cirkás ~ mn Baromfi színeként: tarka. L. még: baromfitartás
cirkli: → cirkalom
cirkolás ~ fn → Fazekasmesterségben: folyékony földfestékcsíkok cirokszállal történő áthúzogatása v. ritmikus
elfuttatása az edényeken.
cirmos ~ mn 1. Pirosas foltokkal színezett 〈növényi termés〉: alma, körte,
barack. 2. Foltos csíkos tarka 〈macska〉.
Gyermekversben: Cirmos cica, jaj! Hova lett a vaj? Ott látom a bajuszodon,
majd lesz neked baj! 3. Maszatos, piszkos 〈arcú〉. II. fn Cirmos → macska.
Cirmos: → macska
cirógató: → dajkarím
cirok ~ fn Sorgum bicolor. Ember
nagyságúra növő pázsitfűféle ipari növény.
cirókál ciróṷkál i Cirógat, simogat.
ciróka-maróka ciróṷka-maróṷka fn
Felnőtt játéka kisgyermekkel. A szülő v.
más felnőtt az általa ölbe vett kisgyerek
fejét a következő rigmust mondva cirógatja: Ciróṷka, maróṷka. Mit főÝztél?
Kását. Míg a kúton jártam, megette a
pap macskája. Hess, hess, hess! Ez utóbbi szavaknál a felnőtt elkezdi csiklandozni a kisgyereket, mintha a macskát
hajtaná. L. még: gyermekjátékok
cirokhegedű ~ fn A → cirok vastag
szárából házilag készített játék. L. még:
gyermekjátékok
cirokseprű ~ fn → Cirokból kötött
→ seprű.
cirokszál ~ fn A → ciroknak a szála.
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citera ~ fn 1. Játék közben az asztalra
fektethető, lapos, húros pengetőhangszer. A pásztortanyák kedvelt hangszere
volt, de a debreceni tanyai fiatalok is
kedvelték. Házilag is készítették. Húrjai
bélből v. műanyagból készülnek. Egyik
típusa a → kisfejes citera. 2. → tambura.
citerabál ~ fn Spontán táncmulatság.
A tánczenét nem cigánybanda, hanem
alkalmi muzsikusok, rendszerint citerások (→ citerazenekar) szolgáltatták. A ~
uradalmakban és a debreceni tanyavilágban is kedvelt szórakozási alkalom
volt.
citerál ~ i 1. Citerázik, citerán játszik. 2. → tamburál.
citerazenekar ~ fn → Citerákon játszó (népi) együttes.
citling ~ fn → Mézeskalácsosoknál a
teknő tisztításához használatos kártya
alakú acéllemez.
citromkörte ~ fn Kis méretű, sárgás
színű édeskés befőző → körte.
citromos: → huszonegyes
citromos-mazsolás csirke ~: A jómódú → cívis konyha egyik étele (volt).
„Becsináltra” készítik. Levébe citromkarikákat és mazsolát tesznek, esetleg pár
babérlevelet és kevés borsot is. Vékony
→ rántással → megsűrítik.
cívis ~ fn 1. A szó a latin eredetű
civitas, civilitas, civil, civilizáció szócsaládjához tartozik, 1766-ban bukkan fel
éppen → Debrecenben, közelebbről a
diáknyelvben. Jelentése: ’(debreceni)
polgár’. Szabó T. Attila hatalmas levéltári anyagot feldolgozó Erdélyi magyar
szótörténeti tára azonban már 1589-ből,
ill. 1595-ből idéz rá adatot. A magyar
civis a szóeleji hangsúlyos helyzet miatt
gyakran cívisnek hangzik, ezt tükrözi
mai helyesírása is. A Magyar értelmező
kéziszótár kiv. (kiveszőben, elavulóban)
megjegyzéssel ezt írja a ~ről: „Mezővárosnak, kül. Debrecennek őslakos, gaz-
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dálkodó családból származó módos polgára”. Más oldalról: Debreceni ~ polgár
csak az lehetett, aki beleszületett a polgárjogokba, ill. ha beköltözőként megszerezte ezt a jogot, v. nemesként lemondott nemesi előjogairól, és házat vett
Debrecenben. A fogalom kifejtésével
bővebben foglalkozó történeti munkák
szerint a ~ hagyománytartó, sajátos életformával rendelkező réteg, amely éppen
konzervatívizmusa révén zárt közösséget
alkotott. A családok egymás között házasodtak. Bár minden földdel rendelkező
~nek volt tanyája, legelőrésze, csak cselédeik és a fiatal házasok költöztek ki a
tanyára, ők maguk bent laktak a városban, és csak a nyári munkák idején éltek
a tanyán. Vagyonukat állattartásból és
földművelésből szerezték, hasznukat
nem fektették be kapitalista jellegű vállalkozásokba, hanem a hagyományos
paraszti gazdálkodás keretein belül gyarapították. Tágabb értelemben ~nek nevezik az alföldi városok bennszülött
lakosságát, függetlenül a rétegződéstől,
vagyis a gazdag parasztokon kívül a
kereskedőket, iparosokat, szegényparasztokat, cselédeket is. A szót leggyakrabban Debrecen őslakóira használták,
de mondták Nagykőrös, Kecskemét és
Hódmezővásárhely (és erdélyi mezővárosok) paraszti törzslakosságára is. A ~
napjainkban is sokat hangoztatott jelző,
minősítés Debrecennel kapcsolatban, de
már leginkább tartalom nélküli „díszítőjelzője” a városnak és lakóinak. − A 19.
század második felétől a fogalomra a →
polgár nevet használták. 2. Tsz-ban:
Debrecen őslakossága. L. még: Debrecen gazdasága és társadalma
cívis család: − A/ A (cívis) társadalom alapegysége, egyben a gazdálkodás
és háztartás kerete általában a 2, ritkábban 3, esetleg 4 nemzedéket (gyerek
−szülő−nagyszülő−dédszülő)
magába
foglaló vérségi és/v. házassági kapcsola-
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ton alapuló → család. A család ki- sebb
egysége a több családot magában foglaló
→ rokonságnak. Bár a 20. század első
felében már a ~okban is gyakorlattá vált
az egyke és kettőke „intézménye”, a cívis
paraszt- és kézművestársadalom az
(elemi) iskolai oktatásban is gyakran
hangoztatott háromgyermekes családmodellt tartotta követendőnek: Egyet az
apának, egyet az anyának, egyet a hazának. Más változatban: Az elsőt az apának, a másodikot az anyának, a harmadikot a hazának. (A több gyermekes
család legkisebb tagját tréfásan → kaparéknak, utolsó kaparéknak is mondták.)
A ~ fogalmába tágabb értelemben beleértették a háznál lakó távolabbi rokonokat, barátokat, szolgákat, cselédeket is.
Ennek megfelelően a ~ az első világháborúig mindig kiegészült a családdal egy
háztartásban élő bennkosztoló cselédséggel (→ bennkosztos, bentlakó cseléd)
és alkalmilag a gazdánál élelmezett napszámossal. Idevehető a gazdasszony
munkáját segítő → benfites is, iparosnál
a → bentlakásos inas. A cíviseknél a
régi családjog a 20. századra visszaszorult, egyes elemei azonban még fellelhetők voltak. A családnak és a nagycsaládnak, szakkifejezéssel patriarchális nagycsaládnak nevezett kapcsolatrendszer
élén a családfő, általában a legidősebb
férfi, ill. kiscsaládoknál a házaspár férfitagja, parasztoknál a gazda, iparosoknál
a mester, a gazda állt. Ő rendelkezett a
család vagyonával, ellenőrizte (és irányította) a családtagok erkölcsi magatartását. Ő szervezte meg a családi munkát.
Egykor bizonyára erősebb volt ez a szerep. Hallga, most én beszí- lek! − mondta a családfő, ha a közös családi megbeszélésen át akarta venni a szót. Ilyenkor
és étkezések alkalmával ő ült a → szegyfőn, vagyis az asztalfőn. Fekete ünneplőjében rendszerint ő ment a család ügyesbajos dolgait intézni (de l. még: cívis
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gazdasszony). Ennek humoros emléke
egy anekdotában is fennmaradt: A →
bennülő megkérdezte a cívis parasztgazdát, mikor született a gyermeke. Búzavetískor − felelte az. Atyafi! Hát honnen
tuggyam én, hogy maga mikor vetett búzát?! − méltatlankodott a hivatalnok. A
cívis családfő tudta, ha eredményesen
akar járni, nem mehet üres kézzel. Nincsen dátom, nincsen látom − ügyünk
kedvező elbírálását ajándékkal kell elősegíteni. Hazúlrúl jöttem − mondta sokat
sejtetően a korrupt hivatalnoknak, így
jelezve, hogy anyagiakkal (hússal, tojással stb.) is megköszöni a segítségét. A
cíviseknél az újszülött családba fogadásának szokásáról nincsenek ismereteim.
Talán ennek emléke őrződött meg az
enyhe szitokban: Kár, hogy felmarkolt
az ídesapád!: kár, hogy megszülettél!
Hajdan az apa azzal ismerte el az újszülöttet a sajátjának, ha a földre (küszöbre)
letett pólyás babát fölemelte. Esetleg
idekapcsolható az is, hogy az újszülöttet
a → bába (ha erre lehetőség volt) elsőként az édesapának mutatta meg a következő szavakkal: Pont ojan ez a gyerek, mint az apja. Akkor is ezt mondta,
ha az újszülött (fiú, lány) egyáltalán nem
hasonlított rá. – B/ A családfő a házastársához való viszonyában férj, gyermekei számára apa, szülei számára fia. A ~
szerkezete határozta meg a családtagok
egymáshoz való viszonyát, ez a viszony
a hagyományos → megszólítási formákban (is) tükröződött: a családfő gazduram, (Bak) gazda, ill. mester uram volt;
a gazda felesége gazdasszony, nagyaszszony, iparos mesteré a mesterasszonyom; a gazda fia a kisgazduram, tehetősebbeknél úrfi, a gazda lánya a kisasszonyom; fiatal(abb) gazdasszony ifiaszszony, húgomasszony, öcsémasszony. −
A családfőt munkájában a feleség, a ház
asszonya a gazdasszony, háziasszony
segítette. A 20. század elején még a cívis
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asszony más parasztasszonyokhoz hasonlóan férjét urának tisztelte, magázta,
a férj feleségnek hívta, de tegezte. Ennek
szigora a két világháború között sokat
enyhült, de továbbra is együtt, egymásért, a családért dolgoztak. L. még: cívis
gazda
(a) cívisek erkölcse: Az ismert meghatározás szerint az erkölcs vki magatartását irányító, annak megítélését segítő,
társadalmilag helyesnek tekintett szabályok összessége, ill. ezek megvalósulása.
Egyik területe a munkaerkölcs és a vele
szorosan összekapcsolódó valláserkölcs,
másik a nemi erkölcs. (A szónak a cívis
népnyelvben van makacsság, rossz természet jelentése is. Pl. kutya erkölcs van
benne: rossz természetű ember. A jóerkölcsű jelentése: engedelmes, jó igavonó állat: ló, ökör.) A cívis népnyelvben több frazéma fogalmazza meg a cívis paraszt- és kézműves-társadalomnak az erkölcs egészéhez v. vmelyik
részterületéhez való viszonyát. Az előbbihez kapcsolódnak: Nem jóṷ fába ringatták. Nem jóṷ fábúl kíszült a bölcsőÝje. Még a szeme se áll jóṷl. Az önző
embernek Mindig maga fele hajlik a
keze. Igazmondás nem emberszóṷlás.
Nehéz igasságoson ílni, de jóṷ. Igírni
könnyű, megtartani nehéz. Igérd meg, ne
add meg, nem szegínyecc azzal meg. Az
igíret szíp szóṷ, ha megtartyák, úgy jóṷ.
Munka- és valláserkölcs: Úgy dóṷgozzál, mintha örökké ílnél, úgy imádkozzál,
mintha hóṷnap meghalnál! Aki nem
dóṷgozik, ne is egyík! A cívisek erkölcsi
életének is a nemi erkölcs jelentette a fő
területét. A nemi erkölcs íratlan szabályai a nők számára jóval szigorúbbak
voltak. Vallották, a férfiak csak akkor
kezdenek ki egy nővel, ha attól biztatást
kapnak. Az erkölcstelen nőkre utaló szavak: kanca, lotyó, jóféle, jófirma, tűzrevaló, szószerkezettel: úti cifra házi ronda. Az erős nemi ösztönű férfi: nagy
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kan. A megesett lányt társai kiközösítették, többé nem barátkoztak vele. Az
ilyen lány nehezen talált magának férjet,
igényét le kellett szállítania. Ha családja
tehetősebb volt, megtörtént, hogy megegyeztek egy szegényebb legénnyel, aki
bekötötte a fejit. Más esetben a megesett
lány → magzatelhajtással próbált megszabadulni szégyenétől. Ezt az → angyalcsinálók végezték titokban. Idős cívisek tudomása szerint a régi időkben,
ha egy lány v. asszony elszerette vkinek
a férjét, megszégyenítésül → kalodába
zárták. A kaloda a Nagytemplom előtt
volt felállítva. Amikor onnan kivették,
kiseprűzték a városból, nem térhetett
vissza Debrecenbe.
(a) cívisek viselete: A/ A fogalom a
leg- nagyobb református alföldi mezőváros polgárainak, azaz szabad városi jogú,
jobb módú, földművelő és állattartó parasztságának, kézműves-társadalmának
ünnepi (és hétköznapi) viseletét jelenti.
A cívisek az alkalomhoz illő öltözködést
természetesnek vették (esetleg elismerő
szavakkal nyugtázták), a cifrálkodva, hivalkodóan öltözködő nőt, férfit gúnyos
megjegyzésekkel illették. Ennek bizonyítéka a következő közmondás is: Nem
tehénnek valóṷ a gatya (, mert összefossa). A téma kapcsán, ahol lehetőség adódik, a szegényebb néprétegek öltözködési szokásaira is utalást teszek. A történeti
jellegű bemutatás elsősorban a néprajzi
szakirodalomra támaszkodik, míg a huszadik századi hétköznapi és ünnepi viseletről elsősorban a Debreceni cívis
szótár, a Cívis beszélgetések Debrecenből kötetek és kiegészítő gyűjtéseim
adatai alapján szólok. A témakör tárgyalására a nemek szerinti elkülönítés látszik a legalkalmasabbnak: → cívis férfiviselet, cívis női viselet. A megrajzolt
kép további árnyalásához főképpen a →
hortobágyi pásztorviseletről, ill. a →
gyermeköltözetről, vmint a férfi és női
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→ hajviseletről szóló szócikkek nyújtanak segítséget.
cívis férfiviselet: Debrecenben hajdan fejlettek voltak a ruházati kisiparok,
így a ruházat darabjait túlnyomórészt
helyben állították elő. Nagy mennyiségű
külföldi posztót is felhasználtak (posztóruha). Annak ellenére, hogy a város református lakosaitól puritán öltözködést
vártak el, a 17−18. századi levéltári adatok szerint a parasztgazdák és a kézművesek a nemesekéhez hasonló dolmányt,
mentét (díszmente), kacagányt varrattak
maguknak a magyar szabókkal, a kereskedők, az újabb mesterségeket űzők viszont a polgári ruhákat varró német szabóknak a megrendelői voltak. A cívisek
öltözködését a 19. században is ez a kettősség jellemezte, amelyben egyre csökken a magyar ruha szerepe. A jobb módú
gazdalegények német szabású ruhákban,
így rajthúzliban, mándliban és kismándliban jártak, de lábukon sarkantyús csizmát (luxuscsizma) viseltek. A férfiak tarkóig érő hajukat görbe fésűvel fogatták
össze (hajviselet). Az időseknek hosszú,
lekonyuló, a legényeknek kis pödrött bajuszuk volt. Karimátlan süvegüket télre
prémes posztósapka (sipka) váltotta fel,
nyárra fekete, gömbölyű tetejű, strucctollas kalap. A régebbi gyolcsinget és
gyolcsgatyát aranyhímzéssel is díszítették (ing). A vászon- és gyolcsing is Tszabású, kézelőtlen bő ujjal, gyakran rövid derékkal. Gatyát felsőruhaként csak
a szegényebbek hordtak nyáron. A vászongatyát, lábravalót télen térd alatt
körülkötötték. Kötényt csak gatyához
vettek fel. Régebben nadrághoz is tüszőt,
később keskenyebb vörös és kék bőrövet
viseltek. Jellegzetes a posztóruhájuk:
világoskék v. sötétkék, később fekete,
ezeket dús zsinórozással, kötött, fém
(ezüst, ón) gombokkal látták el. Az ellenzős nadrághoz/magyar nadrághoz rövid, szűk dolmány (vörös v. zöld zsinór-
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övvel) és vállra vetett rókaprémes mente
járult; később mellény, népi nevén lajbi
(kislajbi), melles és hosszabb, bővebb,
magas nyakú, gyakran piros hajtókájú,
vállra vetett dolmány. A mellény/lajbi
lehetett élénkebb színű selyem és bársony (selyemlajbi/selyemmellény, bársonylajbi/bársonymellény), de készülhetett szűrposztóból (derékravaló) és bőrből (karöltő) is. Fehér, majd fekete
nyakravaló ’nyaksál’, kesztyű egészítette
ki az öltözéket. Juhbőr felsőruhájuk általánosan a hosszú ködmön (tréfás nevén
röfögő) volt és a suba, ennek egyik változata, a kötött alsó suba a pásztorok
öltözetében sokáig megőrződött (hortobágyi pásztorviselet). Elterjedt a fekete,
a szürke és a fehér guba is. Jellegzetes
volt a szűr, így például a hímzett cifraszűr, de nyakas szűrt, szecces szűrt is
viseltek. Ezek gyakran megrendelésre
készültek (váltószűr). A gazdagabbak télen ujjas, prémbéléses fekete posztó décbundát/decembert v. csurapét, lengyelbundát, nagybundát, ill. dakut, dakugombolót, zekét, untercikket, nyáron
ujas, kerek gallérú kék köpönyeget hordtak. (Egyik fajtája az abaköpönyeg.) A
szegényebbeknek gomb nélküli kiskabátféléjük, nyakbavetőjük volt. Az uraskodó legény, a leszekúr már nem trotyogós nadrágot, felgombolós résszel
ellátott nadrágot, hanem paszomántos
nadrágot, talpallós nadrágot, porcellánnadrágot, pundrát, megrendelésre készített váltóruhát vett fel, bálba menve
nyakbaakasztós nyakkendőt, masninyakkendőt kötött. Lábára kamáslit húzott. −
A vasárnapi, ünnepi öltözettel (kimenőruha/kimenősruha/kimenő) szemben főként hétköznapi viselet volt a viselőruha
(nappali ruha), így a kisujjas, félkabát, a
nagyujjas és a szokmány is. − A férfiak
lábbelije a 20. században is elsősorban a
csizma volt. Az egyszerű, hétköznapi
fajták (strapacsizma) mellett az ünneplő
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változatok, így a fekete, oldalt varrott
puha szárú kordováncsizma, hegyes orral, elején kék bojttal. A tehetős legényemberek körében el volt terjedve a rogyós szárú csizma, ráncos csizma, rámás
csizma és tokszárú csizma is. Ezek már
mind megrendelésre készült váltócsizmák voltak. Az idősebbek télen meleg
halinacsizmát viseltek. − A (teljes) férfiruházat neve: rendbéli, öltönyruha/öltőruha/öltöző/öltény, rajtavaló, pejoratív
mellékjelentéssel risztung. − A régi ~
jellemzése egy frazéma szerint: Rojtos
gatya nagy ület, debrecenyi viselet. L.
még: a fogalmak szócikkeit is!
cívis fertály cívis fertáj: A város
központi része, elsősorban a Bethlen utcát (és környékét), ill. a Mester utcát (és
környékét) számították ide. Érdekes,
hogy cívis őslakossága mellett jelentős
volt a Balmazújvárosból Debrecenbe betelepültek („újvárosi svábok”) utódainak a számaránya is. Róluk mondta Balogh István, hogy a (meggazdagodott)
harmadik generáció már hagyományőrzőbb volt, mint az igazi cívisek. L. még:
Debrecen, Debrecen gazdasága és társadalma, utcák–utcanevek
cívis gazda: A debreceni gazdatársadalom legkisebb egységének, a → cívis családnak a fő alakjai a ~ és felesége,
a → cívis gazdasszony. A cívis társadalomban a jólét megtestesítője volt a →
basa, a hatökrös gazda. Ő volt a viszonyítási alap: Úgy íl, mint egy hatökrös
gazda. Kojtol, mint egy hatökrös gazda
− mondták róla irigykedve. A jó gazda
jellemzői, legfontosabb tulajdonságai: jó
családfenntartó: Jóṷ fedél tartya a házat;
szorgalmas: A jóṷ gazda korán kél, kísőÝn fekszik. A jóṷ gazda elsőÝ a felkelísbe, utóṷsóṷ a lefekvísbe; takarékos,
beosztó: Az a jóṷ gazda, akinek óṷ búzája meg avas szalonnája van; gondoskodik állatairól: A gazda szeme hizlajja a
jóṷszágot; dolgos: Nízd meg az udvart,
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látod a gazdát! Amijen az udvar, ojan a
gazda. Gazdamorgóṷ, szóṷganyugvóṷ,
gazdasszonykucorgóṷ; van mindene,
ami a gazdálkodáshoz szükséges: Ha
gazda legyík, ha nincs, vegyík. A rossz
gazda „tulajdonságai”: nem ért a gazdálkodáshoz, rosszul gazdálkodik, gúnyos
elnevezése: csorvasz, nyüglődi gazda,
sippantó; dologkerülő: Rossz gazda az,
aki a maga háza körül nem lél dóṷgot;
pazarló: Üres kamorának bolond a gazdája; részeges: A gazdája megitta a hájravalóṷt; tapasztalatlan: Köjök gazda,
malacszalonna, eggyik se jóṷ; nem becsüli meg a cselédeit, fösvény: Lé tart
szóṷgát, hús a gazdát. Kéztűl aggya a
kenyeret. Kéztűl kapunk kenyeret, mégse
eszünk eleget; a ravasz cseléd túljár az
eszén: Jámbornak mongya a gazdát.
cívis gazdasszony: − A/ A gazda felesége, a cívis parasztcsalád fontos alakja, a családi fészek melegének megteremtője és biztosítója. A régi idők cívis
asszonya, a nemzetes asszony v. a nagygazda, a → basa, basaparaszt felesége, a
nagyasszony első volt a munkában. Reggel korán kelt, megfejte a teheneket,
enni adott a malacoknak, baromfinak,
megmosdatta a gyerekeket, reggelit készített a családnak. Ezután a napi munka,
sütés-főzés, mosás, tésztacsinálás következett. Közben ott volt az ebéd- és vacsorakészítés gondja. Este ismét megfejte a teheneket, lefektette a gyerekeket, ő
még fennmarad, mosogatott, rendet tett,
foltozott, vasalt. Amit a gazda megkeresett, az asszony megbecsülte. Nem szaladt a boltba, majdnem minden kitelt a
háztól; ez jobb és olcsóbb is volt, kamrájában mindig volt liszt. Egész évben reá
hárult az → aprómarha/aprójószág, a →
majorság ezernyi gondja: a tyúkültetés,
csirkenevelés, kacsa-, libatömés, tollfosztás, → kakasherélés/kappanolás stb.
A fölösleges tejet, tojást eladta, ebből
pízelt, cukrot, ecetet, sót, fűszert vett be-
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lőle. Disznót úgy hizlalt, hogy egyet eladhasson. Ebből telt ruhára. A cívis aszszony kitűnő gazdasszony, a piacon jó
árus volt: a jó kolbászt, hurkát, tejet, túrót, tejfelt, vajat, sajtot, mézet, szalonnát,
kenyeret, csirkét, füstölt disznóhúst szívesen vásárolták tőle. A ~ gondja volt a
háznak és a felső udvarnak a takarítása,
rendben tartása, csinosítása. A konyhában és éléskamrában ő volt az úr, ő őrizte a kamrakulcsot. A fő étkezések szigorú rendjét a családtagokkal is megtartatta. Ítelsorjával egyél, fiam! − szólt rá a
pákosztosra, fegyelmezetlenre. Kiskertjének művelése, a konyha zöldséggel való ellátása, a házi zöldségtermesztés őrá
volt bízva, a (nagyobb) mezei munkákban (pl. → aratás) azonban nem vett
részt, ha szükséges volt, néha segített a
kapálásban, gyűjtésben. De ő gondoskodott a munkások, tanyai alkalmazottak
ellátásáról. Tehetősebb helyeken a ~
munkáját → szolgáló, cseléd v. bébillér,
benfites segítette. Egy 1882. évi feljegyzés szerint „A debreceni polgárasszonyok többnyire eljártak a család ügyesbajos dolgaiban is. Mivel a férfiak gazdálkodásuk és egyéb foglalatosságuk
közben ilyesmire alig értek rá, és mivel
legtöbb férfi idegenkedett a városi hivatalokkal való érintkezéstől, nem marad
más hátra, minthogy az asszony tisztességesen felöltözködött, a bennülő ’hivatalnok’ ajtaján bekopogtatott, és a szószólói tisztet becsülettel betöltötte”(idézi
Balogh István: A cívisek világa. 242). –
B/ A ~ több frazémának a tárgya. A jó
gazdaasszonyra, feleségre mondták dicsérően: A jóṷ asszony a ház koronája.
Ahon az asszony nyerges, ott a fírfi nyertes, azaz szerencsés az a férj, akinek
dolgos asszonya van. A cívis asszony
megállja a helyét, mindenhez ért: Aszszony a talpán; dolgos, korán kelő, rendszerető, tiszta, takarékos: Rendes gazdasszonynál a tyúk veri le a harmatot; jól
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süt-főz: A piszkos konyhára több kell,
mint a tisztára; a család belső viszályait
nem viszi a nyilvánosság elé: Az aszszonynak szíles a kötőÝje, sok mindent
eltakar. A frazémák a rossz gazdaszszonyról, feleségről is szólnak: Rossz
gazdasszony az, aki a háza körül nem
tanál munkát: lusta, dologkerülő. Annál
a háznál mindig tiszta a konyha: ti. nem
használják; a ház asszonya csak a cifrálkodáshoz ért: Úri pompa, kóṷdus konyha; pazarló: Üres kamorának bolond a
gazdasszonya. A gazda behorgya, a gazdasszony kihorgya; pletykás: Az egyik
ház kiszarja, a másik beszopja; feleségként megbízhatatlan, kikapós: Amék
asszonyt fílteni kell, azt megette a fene;
veszekedő, szájaskodó: Az asszonyt a
szája szokta megverni. Két asszony hetivásár, három asszony zsigvásár. L. még:
cívis család, cívis gazda, cívis konyha
cívis hagyomány−cívis maradiság:
– A/ Balogh István és mások kutatásai
szerint a cívis hagyomány továbbélése
sehol sem volt olyan szembeötlő, mint a
paraszttá vált polgárutódok körében. Ez
ugyan nem a legnépesebb csoport volt,
de különválásuk, sőt egy idő múltán a
társadalom egészével való szembenállásuk, már a 19. század első felében érezhető volt. A cívis társadalomra jellemző
elzárkózást és bizalmatlanságot teljes
egészében ők örökölték, és sokáig meg
is őrizték. A várospolitikában a végsőkig
ragaszkodtak a korábbi előnyökhöz, országos politikában tántoríthatatlan negyvennyolcasok voltak. Sokan a cívis hagyománnyal, hagyományőrzéssel rokon
fogalomként értelmezték/értelmezik a cívis maradiságot. – A cívisek elmaradottságának Kazinczy óta sok hirdetője
volt és van. A széphalmi mester szerint
a debreceni szellem mérhetetlenül öntelt,
haladásellenes, tudatlan, telve kálvinista
puritánsággal, nézeteiben megingathatatlanul makacs, és önmagát tartja a ma-
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gyarság, a nyelvi helyesség, a műveltség
mértékének. Valóban, a debreceni cívis
társadalom semmiben sem felelt meg a
Kazinczy elképzelte polgáreszménynek.
Elzárkózása, a külső hatásokkal szembeni bizalmatlansága, nyakas kálvinizmusa, a hasznosságnak a szépség fölé helyezése és gyakorlatiassága nyilvánvaló
tény, de mindezek a tulajdonságok nem
vele születtek, az évszázados (keserű)
tapasztalatok alakították ki őket. – B/ A
következőkben a szakirodalomra támaszkodó további fejtegetést mellőzve
néhány olyan dologról teszek említést,
amelyek a cívisek maradiságáról szólnak
saját gyűjtésem alapján. Öcsém! Láb az
mind! − válaszolta a nagygazda Jóna
István a korszerűtlen teleltetés miatt
leromlott állataira tett megjegyzésre.
Egy történet szerint a 20. század elején a
tehetős gazda még sehogy sem akarta,
hogy az ő házában is legyen (fali)óra.
Emiatt kenyérsütéskor a feleségének a
szomszédba kellett átjárnia megtudakolni az időt. Amikor az asszony mégis vett
egyet a megtakarított pénzén, és feltette
a falra, férje levétette, és elrakatta a komód fiókjába, ahonnan csak egy év múlva kerülhetett vissza a helyére. A gazda
ekkorra békélt meg a gondolattal, hogy
óra van a háznál. A ~ kifejezőinek tekinthetők a következő frazémák is: Mi
fán termett?: milyen családból származik? A cívis családba benősülni akaró
legény származására kérdezett így rá a
leány apja. A frazéma a Mi fán terem? −
helyi változata, amely kifejezte a hajdani
cívis életszemléletnek azt a jellemzőjét,
hogy nem barátkozunk, nem házasodunk
ám mindenkivel, megnézzük, kivel állunk szóba. Basahalmán belül vágták el
a kőÝdökit − mondták dicsérően a tősgyökeres debreceni (cívis) polgárról.
Ennek se a Basahalmán belül vágták el a
kőÝdökit: (elítélően) nem tősgyökeres
debreceni, afféle gyüttment. Debreceni
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szeme van: gőgösen elnéz mások feje
fölött, nem akarja megismerni az embert.
L. még: Debreceni Grammatika, debreceniség
cívis ház: − A/ Debrecenben a 19.
század legvégén a jómódú cívis gazdák,
a basák városi, mezővárosi mintára nagy
földszínű házakat ’földszintes ház’, utcafrontos házakat építtetnek, dúsan tagolt
vakolatdíszítéssel. A városban a Homok
utcán, Nyíl utcán és másutt még napjainkban is vannak házak, amelyek alaprajzukat tekintve nem v. alig különböznek a hagyományos parasztházaktól.
Ezek L alakú polgárházak, és már téglából v. magas kőalappal, téglahomlokzattal készülnek, 2−3 padlózott, utcára néző
szobát, ún. pádimentumos szobát, (téli és
nyári) konyhát, (üvegezett) tornácot
(veranda, ambitus, gádor, gang) foglalnak magukba. – B/ Egy másik gyakori
tagolás szerint a nagy kapubejárós cívis
udvarban, az utca vonalára merőlegesen
az udvar/telek hosszában 3 ablakos (2−3
szoba, előszoba), az udvar felől bolthajtásos tornácú lakóház helyezkedik el
(kétvégű ház). Folytatásában vele egy tető alatt egy kisebb lakás (szoba− konyha−spájz−előszoba), amelyet kiadtak albérletbe, v. ideiglenesen az a családtag
használta, aki megnősült, v. férjhez
ment. Mivel a városi ház egyre kevésbé
szolgált gazdálkodási célokat, a hátsó
udvar házait is fokozatosan lakóházzá
alakították át az ifjú pár részére v. bérbe
adták. Az udvart keresztben lezáró magtárépületek és istállók határolták a cívis
portákat. A vakolt mennyezetű konyhákban csempézett takaréktűzhely van.
A szobákban polgári jellegű bútorok,
neoreneszánsz, később szecessziós hálószoba- és ebédlőgarnitúra, üveges és tükörbetétes tálalószekrény, bőrüléses és
kárpitozott székek. Népszerű a tükrös
szekrény. Divatba jött a szekrényes falióra. A mennyezeten ún. lüszterlámpa,
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terjed a hordozható porcelán, üveg és
aranyozott fémtalpú petróleumlámpa is.
A fal már nem fehér, hanem sablonnal v.
hengerrel festett tapétaminta borítja. A
vendégszobában sok a szőnyeg és a kép.
A falakon aranyozott és faragott keretben hazafias kőnyomatos (fény)képek. A
19. század végén elterjed az olajnyomat,
az ágyak fölé bibliai jelenetek, az ebédlőben Rákóczi-kép, Kossuth-kép, 1848as ábrázolások, tájképek v. csendéletek,
1890-től egyre több családi kép is díszíti
a falakat. A lakószoba azonban jobbára
még hagyományos, nappali és hálószoba
is egyben. A 19. század folyamán a parasztság is átveszi a tisztaszoba szokását.
Megjelenése a paraszti életmód megváltozását is jelzi. A lakáskultúra itt említett
szintje azonban a nagy többség számára
elérhetetlen maradt. A közrendbeli polgárok lakóházainak bútorzatát a merev
hátú faragott székek, a szobai saroklóca,
kihúzható fiókos asztal és néhány ágy alkotta. A falon festmények nem voltak.
Az egyetlen színes foltot a lakóház központi helyén levő hatalmas szabadtűzhelyes, szabadkéményes konyhát diszítő
élénkebb színű cserépedények jelentették. A parasztság középső rétegei a régi
lakásbelsőt csak fokozatosan korszerűsítették és rendezték át. Házaikban még a
20. század elején is tapasztott földpadló
volt. Ekkor még a legtöbb szoba Debrecenben (is) földes. – C/ A gazdagparaszti réteg anyagi helyzete a gazdasági válság következményeként az 1930-as
években jelentősen romlott, a válság hatását még az 1940-es évek elejére sem
tudták kiheverni. Jellemző, hogy ezekben az évtizedekben alig építettek új lakóházakat. A tőkefelhalmozás csökkenése nem tette lehetővé, az egyke és kettőke intézménye pedig nem is nagyon
tette szükségessé új lakóházak építését.
Így többnyire a századforduló táján épült
tipikus cívis gazdaházakban folyt min-
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dennapi életük. L. még: cívis konyha,
földes ház; a fogalmak szócikkeit is!
cívis hiedelemvilág: – A/ A magyar
parasztság hiedelemvilágához hasonlóan
a ~ nem külön „babonás” világképként
és gyakorlatként, hanem a köznapi tudattal, ill. a „népi tudással” és a vallásos
világképpel és gyakorlattal szoros összefüggésben működött. − Némi túlzással
azt mondhatjuk, hogy a ~ miként az
össznépi hiedelemvilág átfogja az emberi életet (születés, halál, szerelmi varázslás, házasságkötés szokásköre); az ember környezetét, használati tárgyait mindennapi életét, a hagyományos paraszti
termelés, fogyasztás és egyéb tevékenységek sok-sok ágát (takarítás, tisztálkodás, mosás, táplálkozás, földművelés:
aratás, állattenyésztés stb. hiedelmei); a
természeti világot (eső, szél, szivárvány,
fák, füvek, ásványok; béka, kígyó, fecske
stb.); a világmindenségre vonatkozó ha
gyományos elképzeléseket (nap, hold,
csillag stb.); a lélekre és a túlvilágra vonatkozó, a keresztyén egyház tanaival
csak részben egyező, részben sajátos, ősi
mozzanatokat is tartalmazó elképzeléseket. – B/ A cívis népi hiedelemvilág
leggazdagabb területe a hiedelmek (hagyományos) alakjaihoz kötődik. Ezek
egy része a parasztság mindennapi életében fontos funkciót betöltő személy volt.
Ilyen pl. a táltos, aki gyakran emlegetett,
és általában konkrét személyhez köthető
alakja a ~nak is. A szót a gyógyításhoz,
kuruzsláshoz, jövendöléshez és más
praktikákhoz értő emberre mondták: A
táltosnak mindenre vóṷt tuggya − tartják
még ma is a legidősebbek. Negatív oldalról ez fogalmazódik meg a következő
szólásban: Nem vagyok én táltos, hogy
csudát művejjek: nem tudok emberfeletti
munkát végezni. Tulajdonképpen alig
különül el tőle a javasasszony, füvesasz-
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szony, ráolvasóasszony, ill. a javasember
fogalma (de: jósasszony). Ezek szintén a
népi gyógyászattal foglalkozó, rendszerint a babonákban is járatos asszonyt, ill.
férfit jelölték. Régen javasasszonyt hívtak a beteghez, beteg állathoz. Debrecen
ismert gyógyító asszonya a múlt század
20-as éveiben egy Géderné nevű zsidó
asszony volt. Erre a fogalomra használták a tudós, tudósasszony, tudákos megjelölést is. A tudós jelentése a cívis
nyelvben ’kuruzsló’. Ugyancsak ismert
alak volt a garabonciás, a garabonciás
diák, aki foggal születik, és természetfölötti hatalommal bíró ördöngös személy,
vihart, jégesőt támaszt, v. más bajt okoz.
Hajdan Debrecenben is ponyván árulták
a garabonciás naptárt, ez időjóslást és
más érdekes olvasnivalót tartalmazó
naptár volt: A garabonciás naptárba
benne vóṷt sok minden rígisíg. De figyelmet érdemel, hogy garabonciásnak
nevezik a házsártos, kötekedő embert is,
a garabonciáskodik ige jelentése pedig
’duzzog, mérgelődik’. − A parasztság
körében a leggazdagabb, máig eleven
hagyományanyag a boszorkányhoz fűződik, aki élő, esetleg gyógyítóként,
kuruzslóként tevékenykedő személy, és
egyesíti egy hajdani természetfeletti lény
vonásait, negatív célú, rontó tevékenységgel felruházva. A boszorkány, boszorka ismert alakja volt a ~nak is. Karácsony este az istentiszteleten a lucaszékére felállva lehetett fölismerni. Fokhagymával tudták távol tartani, ill. elűzni. Arra az asszonyra, aki nem ette meg
a fokhagymát, ráfogták, hogy boszorkány, mert fél a fokhagymától. Állítólag
régen, az ilyen nőt meg is égették. Ez áll
a ma is ismert Óṷrod tűlle fokhagymás!:
abból bizony nem kapsz − jelentésű
frazéma hátterében is. A rossz álommal,
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verejtékezéssel kísért nyomást a mellben
boszorkánynyomásnak, a boszorkány
által okozott rontást boszorkányrontásnak nevezik. A forgószél másik neve
boszorkányszél, mert a hiedelem szerint
a közepében ül a boszorkány. Egy éles
kést kell a forgószélbe vágni, ettől eláll a
szél, vagyis elpusztul a boszorkány. A
boszorkányvarázslatot űző boszorkáskodik. A kemény, szúrós levelű, szürkészöld színű és apró, sárga virágú, az ördögszekérhez hasonlító, szintén a legelőn található gyomnövényt boszorkánytövisknek nevezik. Tréfás átokként ma is
hallani: Babonázzon meg a boszorka!
Enyhe csodálkozást, bosszankodást kifejező szitokszó a bo(s)szorkányos Varga
János! A rosszindulatú, idős nőt vín
boszorkánynak mondják. – C/ A ráolvasás bűvös erejűnek tartott szöveg elmondása kuruzsló gyógyítás céljából.
Akinek tuggya volt a ráolvasáshoz, amikor haldoklott, úgy adta át a tudományát
vme- lyik közeli rokonának, hogy erősen
megfogta annak a kezét. A rontás, ill. az
ál- talános, személytelen rossz fogalma e
lé- nyektől függetlenül is létezett: általában veszélyhelyzetekben, elhárító-megelőző cselekmények kapcsán. Ezek a
rontáselhárító cselekmények a mai napig
sokkal szívósabban fennmaradtak, mint
a hagyományos rontó személyekbe vetett hit. A babonás hiedelem szerint meg
lehetett rontani, azaz varázslattal megbetegíteni embert (főként csecsemőt), de
állatot (leginkább tehenet) is. Az újszülött megrontása ellen úgy védekeztek,
hogy kí- vülről az ajtóba két seprűt tettek
keresztben, ezzel akadályozva meg a
rontó szellem, a boszorkány bejutását
(boszorkányrontás). A csecsemőt a mellőzött, sértődött bába is megronthatta
(bábarontás). Úgy tartották, hogy azért
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nyűgös az újszülött, mert a bába szemmel megverte. A tejelő tehén megrontásában egészen az utóbbi időkig hittek.
Ha váratlanul elapadt a teje, annak tulajdonították, hogy szemmel megverték, v.
más praktikával, varázslattal megbetegítették. − Amikor megszületett a gyerek,
mindenki, aki legelőször látta, megköpködte: phü, phü, hogy ne kapjon „verést”
ne fogjon rajta az átok. Ugyanígy tettek
az újszülött állatokkal (kiscsibével, emlősökkel: kutyakölyökkel, kismalaccal,
borjúval, báránnyal stb.) is. Sokan ma
sem mulasztják ezt el. A földön ülő kisgyermeket nem szabad átlépni, mert
nem nő tovább. Ha véletlenül mégis
megteszik, visszafelé is át kell lépni. A
ma is élő babona szerint tilos a lányokat
körülseperni, mert akkor nem mennek
férjhez. A néphit azt tartja, hogy az orvosságot nem szabad megköszönni, mert
akkor nem használ. Az álomhoz is kapcsolódnak babonás hiedelmek: Felébredés után nem szabad az ablakra nézni,
mert elfelejtjük az álmunkat. Üjjön le, ne
vigye el az álmunkat! – mondják ma is
annak a látogatónak, aki siettében helyet
sem akar foglalni. − A várandós nőnek
ügyelnie kell, nehogy megcsodáljon
vmit, mert akkor olyan lesz a gyermeke.
A családtagok is vigyáztak rá, nehogy
megtörténjék a baj. − Az év végi ünnepnapokhoz kapcsolódó babonás időjósló
eszköz a hagymakalendárium v. hagymanaptár. Úgy készítik, hogy egy fej
vöröshagyma tizenkét, egy-egy hónapot
jelképező levelébe egy csipetnyi sót
tesznek, amelyikben a só elolvad, az a
hónap csapadékos lesz a következő esztendőben. A hagymanaptárt hajdan általában a család legidősebb nőtagja készítette. Itt említhető a lányok szilveszteri
ólomöntése is. − Ma már csak halvány
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nyomai vannak a hajdani szerelmi praktikáknak, varázslásnak. A szerelem megszerzésének pl. a megétetés volt az egyik
„biztos” módszere. Idősek tudomása
szerint vmikor régen egy anya és lánya
úgy akarta megfogni a kiszemelt legényt, hogy a lány fanszőrzetéből 3 szálat apróra felvagdaltak, és belesütöttek a
pogácsába, amit aztán megetettek a legénnyel. Más szerelmi praktika a becsapásra, a nyilvánvaló testi hiba, fogyatékosság eltitkolására irányult. A cívis
anekdota szerint a vaksi lányt édesanyja
úgy akarta férjhez adni, hogy megbeszélte vele, a látogatóba érkező legény
előtt azt kell mutatnia, milyen éles szeme is van neki. Az anya a lánya tudtával
egy tűt szúrt az ajtó sarkába. Aztán a legény jelenlétében azt kérdezte a lány az
anyjától: Mi van ott ídesanyám? Hun,
jányom, hun? Hát ott az ajtóṷ sarkába!
Az anya odament a mutatott helyhez: Tű
ez jányom, tű! De jóṷ szemed van, hogy
még ezt is észrevetted! – dicsérte meg az
anya. Majd a lány felnézett az ágy tetejére, és odarohanva elkiáltotta magát: Sicc,
te macska! Hát nem felült az ágy tetejíre! − azzal lehajította onnan a legény
kucsmáját. – D/ Az élő személyekhez
fűződő hagyománynál jóval kisebb szerepe volt az ún. természetfeletti lényeknek. A 20. században ezek közül a viszszajáró halott (hazajáró lélek) volt a
legismertebb. Kisebb jelentősége volt a
kísértetnek és a kísértetszerű lénynek, a
lidércnek. A cívisek kísértetére már csak
az Úgy níz ki, mint őÝsszel a taknyos
kísírtet tréfás, gúnyos szóláshasonlatban
találtam adatot. Ez arra utal, hogy nem
lehetett vmi félelmet keltő alak. A frazéma taknyos kísértetét a néprajzi szakirodalom nem említi. A lidérc hiedelemköre eredetileg egy segítő lényhez fűző-
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dik. A szónak a mai cívis nyelvben két
jelentése van: ’vmilyen ártó éjjeli madár’, ill. ’fejletlen, csenevész gyermek’.
Az enyhébb szitokként, átokként mondott Vigyen el a lidérc! − arra utal, hogy
a ~ lidérce bajt is tud okozni. Még a múlt
század elején is azzal ijesztgették a gyerekeket, hogy a lidérc a kéményen száll
le, és kiszívja az alvó emberek vérét. De
bizonyára az eredeti segítő szándékú
lidérchez kapcsolódik az a cívis néphit,
amely szerint, aki saját lidércre akar
szert tenni, tegyen a hóna alá egy tyúktojást, és addig tartsa ott, amíg ki nem kel.
Napjainkban a szellemekre vonatkozó
anyag az őrzőszellemszerű házi kígyótól
eltekintve már csak az. igazlátó ’szellemidézéshez értő személy’ fogalmának
ismeretére korlátozódik. A mágiás, helyi
ejtéssel mágyás ’mágikus, bűvös’ szóval
jelölt fogalomról ma már kevesen tudnak. Van nekem egy mágyás könyvem,
abbúl megtudom, te loptad-í el a befőÝttet − hallottam példamondatként
egyik idős adatközlőmtől. − A néphit
ördöge részben azonos a keresztény
egyházak ördögével, részben a személytelen rontásfogalom megtestesítője, ill.
bármilyen negatív tevékenységű hiedelemalak másodlagos helyettesítője lehet.
Hajdani „kiemelkedő” szerepére már
csak a nyelv vallomásából következtethetünk. Leginkább a frazémákban találunk példákat. Erőteljes fenyegetés az
Ördög szánkázza meg a hátadat! A keresztény vallás ördögére utal az Úgy fíl,
mint ördög a tömjénfüsttűl hasonlat.
Ördöge van − mondják arról, aki vmit
feltűnően gyorsan megcsinál, kimondatlanul is feltételezve azt, hogy vmilyen
ördög volt a segítségére. Evvel az ördögnek tartoztam: fölöslegesen fáradtam. Seggbe csapta az ördög a lapáttal
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− tartják tréfás elítélően a férfi után vágyakozó lányról. A nagyon csintalan
gyermekben hét ördög lakik. A népi bölcsességek, közmondások közül néhány
példa: Nem kell az ördögöt a falra festeni, megjön az úgyis. Erkölcsi példázatnak, intésnek tekinthetők a következők:
Az ördög sose alszik, azaz nem árt az
óvatosság. A kártya az ördög bibliája.
Nem ojan fekete az ördög, mint amijennek festik: a szóbeszéd meg a képzelet
felnagyítja a rosszat. Az ördögök közt is
a sánta a leghuncutabb. A humoros időjárási megfigyelés szerint, ha süt a nap
és esik az eső, akkor Veri az ördög a
felesígit. Az epilepsziás beteget ördöngösnek is mondják. A gonosz embert ördögfajzatnak, hétördögnek nevezik ma
is; a harmadosztájú níp a rossz, vásott
fiúgyereket ördögfiókának titulálta. A
pajkos, virgonc gyermeket ördögmotollának, a sötét bőrű, izgága férfit gúnyosan kanördögnek nevezték. A népi
gyógyszerként ismert ördögbanda ’erdei
páfrány’ és az ördögszekér, a puszták
szúrós gyomnövényének a széltől kergetett kórója is annak a bizonyítéka, hogy a
~ban hajdan kitüntetett helye volt az
ördögnek. − Itt említhető néhány frazéma is: Árpa, árpa lekaszállak, fejír lú
seggibe hánylak: a szemen kialakulóban
levő árpa gyógyítására mondott varázsige. Este nem viszünk ki szemetet a házbúl. Babonaság bolondság. Babonázzon
meg a boszorka! Nem szígyelli magát,
mert hét bűr van a kípin. L. még: cívis
vallásosság, kotlófing, megkerekít; a
fogalmak szócikkeit is!
cívis „illemtan”: − A/ Balogh István
személyes emlékekből is merítő gondolatai (A cívisek világa. 265−266) és idős
adatközlőim elbeszélése szerint a cívis
családokban az illemtanulás, illemtanítás
már pendelyes korban elkezdődött. A
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kisgyermekek a felnőttek körül nem lábatlankodhattak; az anyjuk v. a cselédek
mellett a konyhában volt a helyük. Étkezésnél külön, kis alacsony gyalogasztalnál ültek, a szobában a saroklóca elé tett
asztal körül csak a férfiak étkeztek, a
vendégek és a cselédek a gazdával
együtt. (A gyerekek illemre nevelésében
a szülői, nagyszülői, rokoni, társadalmi
hatásokon kívül természetesen nem
hagyható figyelmen kívül a korszak elemi iskoláiban, polgári iskoláiban folyó
következetes nevelőmunka, amelynek
középpontjában a vallásos nevelés mellett a felnőttek iránti tisztelet elmélyítése
állt. Pl. A jó iskolás gyermek köszön
minden embernek.) Amíg a felnőtt lánya
fel nem váltotta a konyhai teendőkben,
az anya sem ült az asztalhoz, hanem az
asztal sarkára tett tányérból evett, hogy
bármikor felállhasson a lányának segíteni. Hétköznapokon v. kint a tanyán a
gazda, a felnőtt fiúk, a cselédek és napszámosok az alacsony kerek asztal (asztalszék/evőszék) közepén vágott lyukba
tett bográcsot ülték körül. Mivel egy-egy
bogrács körül akár tízen is ettek, mindenkinek hosszú nyelű, kerek fejű kanala volt, és egymás után sorba nyúltak a
közös tálba. A kanál alá, míg a táltól a
szájukig vitték, bal kézzel kenyeret tartottak, hogy az étel le ne csepegjen. A
hétköznapi fő étkezés mindig vmilyen
savanyú-ecetes étel volt (pl. kanecetes),
minden ember számára egy öklömnyi
benne főtt, füstölt disznóhússal. Amíg a
gazda a saját porcióját ki nem vette,
senki sem nyúlhatott a magáéhoz; azután
kor szerinti sorrendben vet- te ki mindenki a magáét. Aki az ételt nem maga
elől szedte, v. a hús után kotorászott,
annak a legidősebb a keze fejére ütött a
kanál fejével. Ha a gazda nem evett
együtt a közös asztalnál, a legidősebb
cseléd v. napszámos vigyázott a rendre,
őt illette meg az elsőség. Amint a leg-
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idősebb ember abbahagyta az evést,
kisvártatva mindenkinek illett letennie a
kanalat, akár jóllakott, akár nem. Ahogy
a fiúknak el kellett tűrniük az apa után a
náluk idősebb cselédek és napszámosok
oktatását, az illendőség és a háztartás
körüli tudnivalók dolgában a lányok sem
szólhattak vissza − bár sokkal nehezebben viselték − , ha a családhoz nem tartozó idősebb nők intették őket vmire. Az
intelmek nagyon sokfélék lehettek. Az
utcán, a templomban, a piacon való illendő viselkedéstől a ruha színéig és
formájáig a fejkendő és kötény megkötéséig, a háztartási teendőkig mindenre
kiterjedtek. – B/ Az idegen családok közötti kapcsolat kialakulását az illem és
szokásrend szertartásszerű szigorúsága is
megnehezítette. Debrecenben az idegenek és ismerősök egymás közti mindennapi érintkezésének az utolsó időkig szigorúan előírt formái éltek, kezdve a látogatás időpontjának megválasztásától a
beköszönés és búcsúzás formájáig. Pl.
korán reggel v. étkezés idején még ismerősöknek sem illett látogatóba menni.
Erre utal A reggeli vendíg mingyár
mennyík − szólás is. Ugyanígy nem volt
illendő este későig maradni. Látogatásnál, akár ismerős, akár idegen ment vhová, a beköszönés formája ez volt: Agygyon Isten kegyelmeteknek/minnyájuknak jóṷ napot, jóṷ egíssíget! Aggyon Isten kelmednek is! Hasznájjík az íccakai
nyúgodalom, ha vóṷt! Köszönnyük, hasonlókíppen, vóṷt hálistennek, reggelig.
Utána még nem illett mindjárt a mondanivalóval előhozakodni, csak némi tétova beszélgetés után. A dolog megbeszélése után még ismét illett egy kis ideig
másról társalogni, és azután elbúcsúzni.
Ha látogató étkezésnél érte a családot, a
köszöntő után feltétlenül hozzátette: Jóṷ
egíszségükre a vacsorát/díli ebídet! A
válasz erre ez volt: Rísze legyík benne!
De a vendégnek csak a harmadszori kí-
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nálásra illett asztalhoz ülni. A társadalmi
érintkezés ilyen formaságaira különösen
a nagy családi eseményeknél kellett
ügyelni, mert ezekből v. ezek hiányából
vonták le a következtetést, hogy a család, a személy mennyire tudja, érti és
tiszteli az emberséget. Minden cívis család ugyanis a saját törvénye és szokása
szerint élt, az idegen családdal való öszszeköttetés során, a közmegegyezésen
alapuló formulák és magatartás vették el
az összeütközés élét, és csökkentették a
súrlódást. A körülményeskedésnek is
megvolt a maga jelentősége, mert ez idő
alatt két egymásnak idegen ember jobban kitapasztalhatta egymást. – C/ A ~
része a cívisek (tkp. a cívis férfiak)
nyelvi illemtana is. Az önmagáért való
trágár, durva beszédet kerülték. (A puritán református vallás ezt sokáig nemcsak
tiltotta, hanem szigorúan büntette is.)
Érzelmileg telített helyzetben azonban a
legtöbben ki-kieresztettek egy-egy csúnya szót, kifejezést. Idegenek, illetéktelenek előtt azonban igyekeztek ezt elkerülni. Ha ez mégis megtörtént, udvariasan sietve hozzátették: Köveccsíggel legyen mondva, v. Nem oda felelve/mondva, így kérve bocsánatot, elnézést a durva kifejezésért. A múlt század közepéig
a megkövetés, az udvarias mentegetőzés
az idős cívisek nyelvi illemtanának szerves része volt. L. még: káromkodás; a
fogalmak szócikkeit is!
cívis iskola: – A/ Néhány oktatástörténeti alapismeret: A 20. század elején a
tankötelezettség 6 éves élekortól 12 éves
életkorig tartott, a két világháború között
(elméletileg) 6 éves kortól 9 éven át. Az
utolsó évben heti 1 napon gyakorlati ismereteket is tanítottak. Trianon után a
még fontosabbá vált a tankötelezettség
tárgyi feltételeinek megteremtése: falusi,
tanyai tantermek építése egységes terv
szerint, oktatás képesített tanítók alkalmazásával (Klebelsberg 1925. évi népis-
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kolai programja). A 20. század első évtizedeiben a tanév 3 harmadra oszlott: karácsonyig, húsvétig és év végéig tartó
szakaszokra. Karácsonykor és húsvétkor csak a magaviseletet, szorgalmat és
előmenetelt osztályozták, tanév végén
minden tárgyból érdemjegyet kaptak a
tanulók. – B/ A korábban is érvényesülő
hasznossági szempont és a polgári gondolkodásmód hatására a cívis társadalomban az iskola bizonyos megbecsülést
élvezett. Gyakorlati okokból az alapvető
ismeretek (írás, olvasás, számolás) oktatására mindig nagy gondot fordítottak;
ez a felfogás mindvégig meg is maradt.
A tanítói munkának volt bizonyos társadalmi rangja, az (elemi) iskola a tudás
megszerzésének és a gyermekek nevelésének színhelye is volt egyben. Az elemi
iskolában a vallásoktatáson volt a fő
hangsúly. A vasárnapi templomozás
minden gyermek számára kötelező volt.
A → Biblia ismeretét már elsőben megalapozták. A bibliai történetek megismerése, így a zsidó nép keletkezéstörténeti
legendája, az évezredekkel azelőtti erkölcsi felfogást tükröző bibliai történetek olvasása Józsefről, Jézus tevékenységéről stb. mindennapos elfoglaltság
volt. A puritán vallásos nevelést szolgálta az egyházi énekek (zsoltárok, dicséretek) könyv nélkül és énekléssel való tanulása is. Az alkalmi (vasárnapi, karácsonyi, újévi, húsvéti, aratási, temetési
stb.) énekeket minden gyermek fejből
tudta. Gondot fordítottak a hazafias énekek, dalok így a Himnusz, Szózat, Kossuth-nóta, Árpád apánk, Honvédek vagyunk, Hunyadi-induló stb. megtanítására is. Az írás–olvasás ismereteiből már
elsőben megtanulták a magán- és mássalhangzók írását, olvasását, a szótagolást, tollbamondás után írást. A beszédés értelemgyakorlat témái a testrészek,
tárgyak alakja, anyaga, használata, környezet, háziállatok stb. voltak. Számtan-
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ból a négy alapművelet végzése az 1−20
számkörben, felek, negyedrészek, szorzótábla (→ kisegyszeregy, nagyegyszeregy), római számok, pénznemek volt a
tananyag. Volt rajztanítás és testnevelés
is. A harmadik osztályban kezdődő földrajz hasznos témakörei: Debrecen, Hajdú
megye, a hajdúvárosok és járások földrajza, története, Nagy−Magyarország
hegy- és vízrajza, éghajlata, terményei,
lakossága foglalkozás, vallás, nemzetiségek szerint, a 64 vármegye politikai
földrajza. Az elemibe járó gyerekek ismereteikről az év végén ünnepélyes keretek között szülők és más hozzátartozók
előtt az osztályteremben adtak számot.
Egy visszaemlékező szerint az elemi
iskolai tanulmányokat lezáró → közvizsga a templomban, pl. a → Kistemplomban volt, ahol a polgárcsemeték matrózgallérosan, a cívis parasztgyerekek fekete ünneplőben, kisuvickolt csizmában, a
kisparasztok fiai mezítláb, kifehérített
gatyában jelentek meg. Ennek vizsgaelnöke az iskolaszéki elnök volt. Egy másik visszaemlékező szerint a 20. század
elején 1916-ig első elemiben az év végi
záróvizsgát még a Nagytemplomban tartották a gyülekezet előtt. A kis elsősök a
padok tetején ültek, lábukat az ülőkére
helyezték. A vizsgára vinniük kellett az
előzőleg otthon megírt, megoldott vizsgafeladatokat. A vizsgán olvastak, számoltak, vallástanból imádságokat kérdeztek tőlük. – C/ A kisdiák a szokásos
reggeli teendők (felkelés, mosakodás, öltözködés, fogmosás, reggelizés) után
indult az iskolába. Iskolaszereit (→ palatábla, tolltartó, ebben palavessző, ill.
füzet, ceruza, ábécé) hátitáskában v.
füles (vászon)táskában vitte, a nagyon
szegények csak madzaggal, szíjjal öszszekötve kézben. Az épületbe lépés előtt
a sáros cipőt jól megtörölték a vasrácson, ill. a kitett rongydarabon. Aki elmulasztotta, azt → megszólította a taní-
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tó. Bent az osztályteremben felakasztották a kabátot, sapkát, leültek a helyükre,
és csöndben várták a tanítójukat. Ma már
iskolatörténeti emlék a hajdani elemi iskola osztálytermének belső elrendezése:
Az ajtóval szemben volt a katedra az
asztallal és székkel, a közelben a lábakon álló nagy fekete tábla, a teremben 2
sor magas pad, egy padban 4 tanuló ült,
a sorok között szabad hely, a padon
minden tanuló előtt kerek lyuk, abban
tintatartó, felsőbb évfolyamokon tinta
volt benne, abba mártották a → pennát.
Az oldalsó falon végig fogasok, mindenkinek saját megjelölt fogasa volt, ide
akasztották a kabátot, sapkát v. fejkendőt. Az ajtó mellett a sarokban nagy magas cserépkályha, mert télen fával és
szénnel fűtöttek, a fűtés az iskolaszolga
feladata volt. Az első világháború után
előfordult, hogy nem telt tűzrevalóra,
ilyenkor a gyerekek nagy örömére nem
mentek iskolába. A tanítási nap reggel 8
órakor kezdődött, az iskolaszolga becsöngetett, bejött a tanító, némán felálltak, ez volt az üdvözlés. A tanító sem
köszönt, a katedrához ment, akkor énekeltek, és összetett kézzel, állva elimádkoztak. A napot mindig közös imádkozással kezdték és zárták. Erre már az
első napokban megtanította őket a tanítójuk (→ cívis vallásosság). Reggel így
imádkoztak: Jó Istenünk arra kérünk, taníts téged megösmerni, vallásunkat hőn
szeretni. Vigyázz kedves szüleimre, meg
az én jó testvéremre. Mikor a nap újra
felkel, csókolhassuk egymást reggel. Jó
Istenünk, míg tanulunk, szent lelked legyen gyámolunk! Ámen. Az osztályban
tanúláskíppen ültek, elöl a jobbak, hátrább a rosszabbak. A teljesítménytől
függően időnként a tanító utasítására
egyesek helyet cseréltek, előfordult,
hogy az érzékenyebb kislányok elsírták
magukat, ha hátrább kerültek. A tanítás
(általában) reggel 7órakor kezdődött,
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délelőtt 3–4 órát, délután 1–2 órát foglalkozott a tanító a gyermekekkel. Egy
tanítási óra 50 percig tartott, 10 perc
óraközi szünettel, a 10 órai hosszabb
volt (15 perces), ilyenkor uzsonnáztak. A
tehetősebbek tízórait is vittek v. otthon
kaptak pénzt kiflire, zsemlére. Szünetben mindenki elvégezte a kisdóṷgát (→
kisdolog) v. a nagydóṷgát (→ nagydolog), volt, aki óráról is kikérezkedett
félrevalóṷ dóṷgára. Természetesen az
óraközi szünetek nagyrészt játékkal teltek el: a kislányok fogócskáztak, cicáztak, körjátékot játszottak, labdáztak, a
fiúk rongylabdával fodbaloztak, golyóztak, kergetőztek, télen hógujáztak, sikoltak stb. (→ gyermekjátékok). Ha a tanuló
(órán, szünetben v. hazamenetelkor) vétett az iskolai rend ellen, enyhébb véteknél hajának, fülének meghúzgálása, fejének megbúbolása volt a büntetése, súlyosabb esetben nem maradt el a →
nádpálcával/nádvesszővel „kiszabott”
→ körmös, tenyeres, plága v. a fenekes.
Ezek a csintalan fiútanulóknak jártak, a
kislányoknak elég volt a dorgálás, v. tanítás után a vétkesnek az iskolában kellett maradnia → papírgaluskára. A tanítási nap szintén imádkozással zárult.
Hazamenéskor az osztályban lakóhely
szerint egymás kezét fogva párokba
rendeződtek, tanítójuk így bocsátotta el
őket, az utcán már elengedték egymás
kezét. – D/ Ha módjuk volt rá, a cívisek
az elemi iskola 6 osztályát elvégeztették
fiaikkal, a lányoknál sokáig kevesebbel
is beérték. Magasabb fokú képzésben
csak az egészen jómódú családok részesítették fiaikat; lányaikat csak nagyon
kevesen taníttatták. De a múlt században
már a kevésbé tehetősek is arra törekedtek, hogy néhány évig → polgáriban is
tanuljon a leány. A nagygazdák fiai általában 4, v. 6 gimnáziumot végeztek,
esetleg az érettségiig is eljutottak, de aztán leálltak. Nekik találták ki 1868-ban a
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gazdasági tanintézetet, de ők lenézték a
könyvből való tanulást, ismereteiket a
kocsistól, öreg bérestől szerezték. Egyetemre a későbbi évtizedekben is csak
igen kevesen jutottak el, ha mégis, akkor
főként a jogi és teológiai fakultásra. (A
magyar alap- és középfokú iskolai oktatásról l. Nagy Pál Az oskolai bizonyságtól az érettségi vizsgáig c. munkáját.) L.
még: ábécés, cívis „illemtan”, klasszis,
Református Kollégium, tanyai iskola
cívis jogszokások: A jogszokás jogi
tartalmú, kis közösségben érvényes szokás. Jelentősége a feudalizmusban volt a
legnagyobb. – A/ Legfontosabb területe
az öröklési jogi szokások voltak. Ezek a
szokásoknak azon csoportjai, amelyek az
→ öröklésre, tehát vmely személy vagyontárgyainak és személyéhez fűződő
jogainak halála esetén utódaira való átszállására és ennek formáira vonatkoztak/vonatkoznak. Az özvegyet megillető
vagyonrészt a → visszatartási jog szabályozta. – B/ A cívis jogszokás a →
nászajándékot nem külön vagyonként,
hanem közös szerzeményként kezelte.
Ha az eljegyzés v. házasság a másik fél
halála miatt szűnt meg, a nászajándékot
nem lehet(ett) visszakövetelni, de ha
ezek felbomlása a másik fél miatt következett be, akkor visszakövetelhették. –
C/ A ~ nak viszonylag jól kidolgozott
területe volt az ún. szomszédjog. Néhány
jellemzője: A kerítésre vonatkozott,
hogy a telektulajdonosnak a telek baloldali kerítését kellett elkészítenie, ill.
rendben tartania. Lombos fát/fákat (pl.
diófát) a kerítéstől 10 méterre lehetett
ültetni, cserjét, orgonabokrot azonban
már 1 m-re is. A szomszédjog legrészletesebben kidolgozott területe volt az →
ablakjog. A szomszédjog a határbeli termőföldnél a → mezsgyével kapcsolatosan fogalmazott meg szabályokat. A te-
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rület nagyságát, a földbirtok széleit, a
mezsgyehatárt a földhivatal által végrehajtott hivatalos földmérés állapította
meg. A mezsgyét ekével húzott kis árok
alkotta, amely több gazdánál egyes szakaszokon (kb. 15−20 m hosszan) kökénybokrokkal is be volt telepítve. Megtörtént, hogy a mezsgyét a → földszomszéd elszántotta, vagyis birtokháborítást
követett el. Ilyenkor a sértett a földjét
hivatalos földmérővel felmérette, ennek
költségét a vétkesnek kellett megfizetnie. – D/ Vásárlással kapcsolatos jogszokások: Ha vki megvett vmit, de később megbánta a megvételét, és a terméket visszavitte, csak a vételár felét kapta
vissza. Ha az előlegként, foglalóként
adott pénz, a → felpénz egy éjszakát az
eladónál töltött, azaz ha meghált nála a
píz, az eladó ezt az üzlet elmaradása
esetén sem volt köteles visszaadni. Ez
volt a → bánompénz. – E/ Ingatlan (föld,
ház) eladása−vétele írásoson törtínt. A
szerződést 2 tanú aláírásával hitelesítette
(csak a nevükkel, más adatra nem volt
szükség). Ingóságnál nem készítettek
szerződést. Általában az adott szónak
nagyobb volt a hitele, mint napjainkban.
– F/ Házhoz szállított áru esetén, ha a
kereskedő nem a kiválasztott (minőségű)
portíkát küldte el a vevőnek, és a vevő
nem volt vele megelégedve, visszaküldte, az eladónak a teljes vételárat vissza
kellett adnia. Főleg állatvásárláskor, de
más dolgok megvételekor is az volt a
kialakult szokás, ha vki meg akart venni
vmit, de még nem fizette ki, a többet
ígérőjé lett. – G/ Talált dolgokkal kapcsolatos szokások: Ha a gazda vmilyen
nagyobb értéket, régi pénzt talált a birtokán, (értékének) egyharmada az övé,
kétharmada az államé lett. Az elszabadult méhraj azé lett, aki befogta. Az
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elkóborolt állatot a megtaláló köteles
volt a városi → bitangistállóba vinni.
Ezért a gazdától bizonyos ellenszolgáltatás illette meg. – H/ A cívis jogszokás
kiterjedt a (kisebb) károkozás megtérítésére is. Ha a jószág más termésében
(tengeriben stb.) kárt okozott, a károsultnak az okozott kárnak megfelelő
mennyiséget kellett visszaadni. A gyerekek, suhancok gyümölcslopását, szőlőlopását is hasonlóképpen intézték el (→
zálog). – J/ Pereskedni minden miatt
lehetett; voltak, akik a kákán is görcsöt
kerestek. Ennek egy anekdota is őrzi az
emlékét. Idős adatközlőm egyik rokona
nagy pereskedő volt, akinek mindig volt
vmi baja a szomszédaival. Így nem csoda, hogy a temetésén az egyik ismerőse
jó hangosan így szólt: Most pereskeggy,
Sándor! A többség azonban a közmondásban megfogalmazott igazságot vallotta: Mindig jobb egy sovány eggyessíg,
mint egy kövér per. − K/ Főleg vásári
alku megkötésekor szokás volt → áldomást inni. Ezt az eladó fizette, vagyis aki
a pénzt kapta. Az áldomás általában fél
dl pálinka v. 1−2 dl bor volt. – L/ A jó
ismerősök kölcsönnel kisegítették egymást, az uzsorakölcsönt azonban a törvény tiltotta és büntette. A még elfogadhatónak tartott kamat a hivatalos kamatnak a másfélszerese volt. L. még: *ház
után való föld, kompetencia
cívis kalap ~ : Említették debrecenyi
cívis kalap, karimás kalap néven is. Széles karimájú → kalap.
cívis konyha: A → cívis telek egyik
fontos helyisége, ahol főzni szoktak (→
konyha). Általában a lakóház ré- sze, de
lehet külön épület(rész) is (→ nyári
konyha). Hétköznapokon nemcsak a főzésnek, hanem az étkezéseknek is a
helyszíne. (Ünnepnapokon a → nagyháznak nevezett nagyszobában zajlott a
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fő étkezés.) – A/ 1. A ~ (helyiség) tematikus szókincse: a) Konyhai bútorok,
berendezések: asztal: ebédlőasztal, kihúzóasztal, konyhai asztal, nagyasztal,
asztalszék/evőszék, gyalogasztal, gomolyaasztal, sajtnyomóasztal. boncolóasztal; kanalas/kanáltartó/fakanalas, konyhaszekrény, kredenc, pohárszék, sámedli
/sámli, stelázsi, szék: gyalogszék, gyermekszék, hokedli, karszék, vízesszék,
zsámolyszék; tálas: falitálas, fedőtartó,
tűzhely: asztalkonyha/asztalspór, berakott konyha, csikóskonyha/ csikókonyha/
csikóstűzhely/csikótűzhely/csikóssparhelt, sparhelt, spór, szabad konyha/
szabad tűzhely (snellzíder). vaskonyha,
ebédlőszekrény, ill. a nyárs és nyárstartó
tűzikutya. b) Konyhai edények, eszközök: fedő: cserépfedő; kanál: bádogkanál, fakanál, nagykanál, kovászfelverő
kanál/kovászkanál/kovászolókanál, liszteskanál, merítőkanál /merőkanál, rántáskavaró kanál, kásakavaró/kásakavaró
kanál/kása- kavaró fakanál, lencsetörő
kanál, pergelőkanál, kóstolókanál, levesmerő kanál/leveseskanál, spicckanál,
tejfelmérő kiskanál, tojáskanál, kés:
absteholó, kaparókés/pucolókés/kaszakés, húrolókés/bélkaparó kés, nagykés/
szelőkés, ölőkés/szúrókés/böllérkés, vágókés, (kisbárd); galuskaszedő/galuskaszűrő; ivóedények: bögre, csésze, findzsa: kávésfindzsa; pohár: borospohár,
ivópohár, kávéspohár, pálinkáspohár,
söröspohár, sütőedények: aranygaluskasütő, kalácssütő/kalácscserép, palacsintasütő, pléhtepsi, serpenyő, simatepsi,
sütőedény, sütőlemez, tarkedlisütő. tárolóedények: bödön: lisztesbödön, mézesbödön, zsírosbödön, (cserpák) csupor:
agyagcsupor, cserépcsupor, meszelyes
csupor, tejescsupor, vászoncsupor, vízmerítő csupor; demizson /szalmáskorsó;
dézsa: káposztásdézsa, mosogatódézsa,
sózódézsa, túrósdézsa; ételhordó, fazék:
cserépfazék, ételesfazék, főzőfazék, ká-
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sásfazék, vasfazék, vászonfazék; kancsó:
boroskancsó, csalikancsó, kiskancsó,
miskakancsó, orros/orros kancsó, talpas
kancsó, vászonkancsó, vizeskancsó,
kasztroj: kiskasztroj, nagykasztroj; köcsög: vászonköcsög, lábas: cseréplábas,
szilke: egyemberes szilke, kétemberes
szilke, háromemberes szilke, négyemberes szilke; tál: cseréptál, fatál, gomolyanyomó tál, komatál, levestál, vérestál;
tálasedény; tányér: dzsemtányér, vajtányér/vajastálka, vájdling: öblítő vájdling, rézedény, vízmerítő edény. egyéb:
abálóvilla, csokiszaggató, diószaggató,
kávépergelő, kiskerek, nejlonosszaggató, piskótaszaggató, pöndörítő, szita:
faszita, sűrűszita/fátyolszita, mérleg:
konyhai mérleg, tálca, mozsár. c) Evőeszközök: kisevőeszköz, kanál: evőkanál,
fémeskanál, kávéskanál, kiskanál, nagykanál, spicckanál, kés, tányér: húsostányér, kistányér, lapostányér, mélytányér, villa: süteményvilla, szendvicsvilla.
d) Konyharuhák, terítők stb.: asztalnemű: abrosz: asztalabrosz, rétesabrosz,
sütőabrosz; asztalkendő /szalvéta: ruhaszalvéta, kasornya, konyhakendő; díszterítés. 2. Az ételek készítésének helyi
módja és egyes „termékei”. Főbb csoportjai: a) Levesek: húslevesek, zöldséglevesek, gyümölcslevesek, betétje/tésztája szerinti levesek, alapvető fűszere szerinti levesek, egyéb levesek. b) Húsételek, húsételek tartozéka: bagdán: töltött
bagdán, citromos-mazsolás csirke, debreceni sertéskaraj, fokhagymás hús,
gömböchús, gulyáshús, nyársonsült,
paprikáshús, parázshús, rostonsült, rucahús, színhús, toroshús, töltött hús,
zaftoshús, kolbász: füstölt kolbász, rántottás kolbász/tojásos kolbász/sült tojás
kolbásszal, pecsenye: csukapecsenye, farapecsenye, fehérpecsenye, hideg pecsenye lacipecsenye, lesipecsenye, szűzpecsenye, zsiványpecsenye; sajt/disznósajt:
disznósajt/disznófejsajt; sódar: sódar-

229

cédulás bába

hús; toroskáposzta/disznótoros káposzta/húsos káposzta; csíkos káposzta. c)
Tésztaételek: káposztás cvekedli; derelye/barátfül/barátfüle: restderelye, nyújtott derelye, galuska: csusza, aranygaluska, krumplis galuska, mocskos galuska/piszkos galuska/murcos galuska, rongyos galuska, töviskes galuska; gombóta: tejesgombóta/tejbegombóta; laska/metélt: sajtos laska /sajtos metélt,
murcos laska, széles metélt; nyögvenyelő: rántottás nyögvenyelő; palacsinta:
pusztapalacsinta, rakott palacsinta;
perec: főtt perec, öntött perec, parasztperec, vajas perec, zsíros perec; tarhonya: öregtarhonya/öregreszelt; tészta:
kifőtt tészta, kockástészta, öregreszelttészta, pergelt tészta, sodrott tészta, sulyom /sulyomtészta, táskatészta, tejes
tészta, tésztacsík, tördelt tészta és az
öreg lebbencs. Itt említhető a bundás
kenyér, zsírban sült kenyér is; egyéb:
nudli, rántotta, slambuc/öhön/gyamé/
susinka, suhintott étel, szabógallér,
trapacska, vizenballagó/vizenkullogó; d)
Kásaételek: búzakása/búzadara, gombóta: öreggombóta; hurka: fehér hurka,
seggvéghurka, tüdős hurka, véres hurka;
kása: hajdinakása, hajdúkása, karimás
kása, kitolókása, ludaskása/libáskása/
libahúsos kása/lúdkása, öregkása, pulykakása, rucahúsos kása/rucáskása, sárgakásás (ételek), tejeskása; málé: csipásmálé, gölödény, görhemálé, málélepény, öntött málé; puliszka: lekváros
puliszka, málépuliszka, tepertős puliszka, zsíros puliszka. e) Tejtermékek: sajt:
gomolyasajt, lágysajt, tej: aludttej,
apritstej, édestej, fecstej, gulásztatej,
melegtej, tejeskávé; túró: gomolyatúró,
zsendicetúró; savó, vaj, zsendice. f) Főzelékek: édes káposzta, kolompérpuliszka, mamaliga, lucskos káposzta, tört
kolompér/sterc/derce, majomfogó, padlutka/padluska, pötyőke, tökkáposzta,
tört paszuly. g) Sütemények, sült tészták,
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kalácsok, édességek: bakavegyes, béles:
kapros (túrós) béles, rongyos béles;
borzaskati, csöröge/forgácsfánk, dübbencs: krumplis dübbencs; fánk: rózsafánk, szalagos fánk; kacskaringó, tarkedli; kók: grízkók; kukuca; lepény:
káposztás lepény, krémes lepény, málélepény, túrós lepény; lapcsánka/lepcsánka/siligó; lekváros: lekváros patkó/lekváros nenyúljhozzám; pogácsa: hajtogatott pogácsa, krumplis pogácsa, molnárpogácsa, túrós pogácsa, vajas pogácsa;
rétes: húzott rétes; puffancs; sütemény:
aprósütemény, hájastészta/hájastáska,
kőtt tészta/kőttes, uzsonnasütemény,
kiskerek, bobájka: mandulás, mézes bobájka; sima puszedli, mézesbáb, mézesláb, nájlonos, rácsos tészta, piskóta;
pite: vizes pite; kalács: cipókalács, fán
sült kalács, fonott kalács, kürtőskalács,
mákos beigli, mákos kalács, mazsolás
kalács/szemes kalács, mézeskalács, töltött kalács; deákkenyér, olcsókrémes,
szerelmeslevél, torta: lúd- lábtorta, vakhal, párnatészta. h) Saláták, savanyúságok: csalamádé, galambbegysaláta/
galambsaláta, krumplisaláta, paszulysaláta, öntött saláta. Itt említhető a
dinsztelt káposzta, hordós káposzta, apró káposzta is. j) Lekvárok, gyümölcsízek: birsalmazunc, birskocsonya. lekvár: baracklekvár, bodzalekvár, cukorrépalekvár, dinnyelekvár, hecsedlilekvár, kökénylekvár, szilvalekvár, gyümölcssajt, szilvasajt. 3. a) Fűszerek, fűszernövények, ételízesítők: bazsalikom,
bors: fehér bors, tört bors; (kerti) csombor; gyömbér, kapor, koriander, majoránna: majoránnapelyva, paprika: paprikabecsinált, paprikamáz, törökbors;
sáfrány: jófélesáfrány/jósáfrány; só:
konyhasó, szalalkáli/fújtató. b) Zöldségfélék, konyhakerti növények: cékla, kapor, karalábé; paradicsom: lukulluszparadicsom; paszternák, petrezselyem/
fehérgyökér; retek: feketeretek, hónapos
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retek, kígyóretek, sárgarépa/murok;
ugorka, zeller. 4. Személyekre vonatkozó szókincs: gazdasszony, szakács: szakácsasszony, szakácsné, főszakácsné,
hentes: böllér, mészároshentes, paraszthentes. 5. Cselekvésre, állapotra utaló
szókincs: káposztatöltenivaló, kifő, kigőzöli magát, kikenekedik, kinyújtóztat,
megfácánosodik, meghagyja az ízit,
megirdal, megöldöget, megönt, megöregedik, megpacsmagol, megpetyhed, megpillésedik, megpörget, megrepetál, megsűrít, megvacsorál, megzabál, metél, nagyolás, nyakabeli, nyakal, nyelebel, odakozmásodik, ölős, öregre főz, összeaprít,
összeragad, összever, pancsol, párgolás,
passzíroz, pimpósodik, pöndörödés, ráízeledik, reggeli eledel, sajtalan, smírol,
szájizelítő, száraz (étel), terül a tészta. –
B/ A ~´val kapcsolatos frazémák: A
piszkos konyhára több kell, mint a tisztára: ti. ott gyakran sütnek-főznek. Üres
konyhának bolond a gazdasszonya: kevés v. rossz hozzávalóból nem lehet jó
ételt készíteni. Úri pompa, kóṷdus konyha: cifrálkodnak, noha enniük is alig
van. Nem sokat hoz a konyhára: vmi
nem sok hasznot hajt. L. még: az egyes
szócikkeket is!
cívis műveltség: − A/ Debrecenben
az írás-olvasás ismerete már a 18. század
második felében elég széles körű volt,
sőt ehhez a város fejlett iskolarendszere
révén bizonyos latin grammatikai ismeretek is társultak. A → Biblia, a református énekeskönyvek, imakönyvek, prédikációgyűjtemények, vmint erkölcsi tartalmú szépirodalmi művek, széphistóriák
olvasása volt hivatva elmélyíteni a debreceni cívis kereskedő-, iparos- és parasztpolgárság műveltségét, amelyben
fontos szerep jutott a korábbi évszázadokból átmentett magasabb műveltségnek, ill. népi műveltségnek is (pl. Hatvani és Csokonai mondakör). A művészetek egyéb ága (pl. festészet, ötvösművé-

cakompak
szet) csak akkor kapott figyelmet, ha a
józan puritanizmussal összefért. – B/ A
vizsgálatom tárgyát alapvetően képező
20. század első felének ~éről idős adatközlők és különböző forrásmunkák alapján az alábbiak mondhatók: A cívis parasztpolgári és kézműiparos-réteg műveltségét az alapfokú iskolai oktatás
(elemi iskola, polgári iskola) alapozta
meg (→ cívis iskola). Ennek megfelelően a költők, írók közül a nemzeti klaszszikusokat ismerték és kedvelték leginkább: pl. Kölcsey (Himnusz), Vörösmarty (Szózat, Szép Ilonka). Arany,
Petőfi, Tompa verseskötete nagyon sok
háznál megvolt. Kedves olvasmány volt
Arany Toldi trilógiája, Petőfitől a János
vitéz, a Nemzeti dal, A Tisza, a Szülőföldemen stb., Tompától A gólya, A
madár, fiaihoz. Többen még felnőtt korban is részleteket tudtak belőlük. (Közbevetőleg: Jelentős „memoriter” ’könyvnélküli’ tudást jelentett a sok református
ének és zsoltár is. Egy részükkel már
iskolai v. konfirmációs tananyagként
megismerkedtek a cívis gyerekek, sokat
diktálás után az egyházi szertartások
különböző alkalmain − templomozás,
temetés − tanultak meg, és énekelték
őket.) Jellemző a cívisek viszonya az
akkori „modernekhez”. Idős adatközlőm
szerint: Adyt ki nem állhatták a cívis
parasztok. Azért, mert egy kicsit feslett
íletű volt, kurvás volt, nem tartották
példamutatóṷnak az életét. Más költőink
még ilyen szinten sem voltak jelen a
cívis parasztok tudatában. (Kivétel talán
Szabolcska Mihály volt.) Az írók között
az ő körükben is vitathatatlan volt Jókai
tekintélye. A kőszívű ember fiait és Az
arany embert sokan olvasták, miként
Mikszáthtól a Különös házasságot és a
Szent Péter esernyőjét, ill. néhány novellát is. Móriczot nemigen olvasták, esetleg a Légy jó mindhalálig került a kezükbe. A kor szokásának megfelelően
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náluk is nagyon népszerű volt Pósa Lajos gyermekújságja (Az Én Újságom), a
kisebbek szinte ebből tanultak meg olvasni, a gyerekek 12 éves korukig főleg
ezt olvasták. Akinek nem járt, annak
kölcsönadták. A tájékozottabbak a kor
ismeretterjesztő magazinjait (pl. Tolnai
Világlapja) is szívesen lapozgatták. A
kisgyermekek nagyon szerették a meséket, de a szülők, nagyszülők is szívesen
meséltek a kicsiknek. Ha lefekvés után
nem meséltek, el sem aludt a gyerek.
Volt olyan kisgyerek, aki bár már betéve
tudta kedvenc meséjét, A csizmás kandurt, mégis minden este követelte, hogy
szülei mondják el neki. Egyszer egy
ilyen mesélés közben indulatosan megkérdezte: Hát az és hon maradt? Legszívesebben magyar meséket, mondákat
olvastak, főleg Mátyás királyról (Mátyás
király kapál, Mátyás álruhában bejárja
az országot. A cinkotai kántorról meg a
lányról, aki ajándékot vitt.). Mátyás
amúgy is nagyon kedvelt történelmi
személyiség volt a cívisek körében. Kivételnek számított, de megtörtént, hogy
egy 4 polgárit végzett cívis asszony a
gyerekeinek esténként a Kalevalából olvasott részleteket. A cívisek nagyon szerettek danolni. A megerőltető napi munka fáradalmát v. a határba, a Hortobágyra tartó hosszú szekerezések unalmát
gyakran űzték el vidám danolászással,
de egyedül is szívesen nótázgattak (→
dalikózik). A népdalok, műdalok mellett
a korízlésnek megfelelően a népszerű
operettek slágereit is énekelték. Moziba
inkább „az alsóbb néposztályok”, a harmadrendű nípek: a cselédlányok, tanoncfiatalok, katonák jártak (→ köpködő/Csomor mozija), színházba ők sem. A
belső hierarchia szerint magasabb szintet
képviselő iparosok, (kis)kereskedők
esetleg ismerték a korszak (a 20. század
első évtizedei) népszerű íróit, Herczeg
Ferencet, Tormay Cécile-t, Nyírő Józse-
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fet stb. Ők néha egy-egy színházi előadásra is eljutottak. – C/ A cívisek műveltségéhez tartozott a nyelvtudás is. Az
intenzív gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok szükségessé tették, hogy a fiatalok
közül minél többen tudjanak idegen
nyelvet, különösen a német nyelvnek látták hasznát. E célból a történelmi Magyarország szász városaiba, a Szepességbe, Árva megyébe → cserediákokat
küldtek német szóra. Előfordult, ha a
szülők nem akarták, hogy gyerekeik
megértsék őket, a családi asztalnál németre fordították a szót. A politika, a
nemzet és városuk sorsa különösen a
tehetősebb (és műveltebb) cíviseket érdekelte, konzervatív-keresztyén beállítottságuk, Habsburg-ellenességük közismert volt. L. még: cívis hagyomány−
cívis maradiság
cívis népnyelv: Használóiról debrecenyi beszídnek, paraszti beszídnek is
említik. (Ezzel szemben, aki − paraszt
létére − urason, nem debrecenyiesen beszíl, az disztingájja magát; → disztingvál.) A lexikon műfaj nem teszi lehetővé
a ~ grammatikájának részletes vizsgálatát. A szócikkben a minden jelenségre
kiterjedő leírás helyett csupán a helyi
nyelvjárás néhány érdekesebb hangtani,
alaktani, mondattani, szókészletbeli (és
szemantikai) jelenségét igyekszem bemutatni. Úgy vélem, ebből a vázlatos
képből is kitetszik, milyen volt a cívis
nyelvjárás akkor, amikor a modern életforma a cívis paraszti társadalomban
még alig zavarta meg a helyi nyelvjárás
fő sajátosságait. (A nem szakmabeli
olvasókra tekintettel a szakirodalomban
szokásos átírás helyett a lexikon nyelvi
példáiban az ún. nagyolt átírást alkalmazom. L. az Előszóban is.) Mivel az adatközlők zömmel a legidősebb nemzedék
tagjai közül kerültek ki, a felvázolt kép
nem annyira a 20. század második felének és a 21. század elejének nyelvi álla-
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potához, inkább a múlt évszázad első
feléhez kötődik. Azokhoz az évtizedekhez, amikor a cívis társadalomban (is)
lezajló hatalmas változások ellenére a
hagyományőrző cívis (paraszt)családokban még nem volt „stigma” a nyelvjárásias beszéd. Amikor még sokan vallották
a helyi nyelvjárásról, hogy De szíp debrecenyi beszíd! Természetesen Debrecen
vonatkozásában is elmondható, hogy a
legfeltűnőbb nyelvjárási színek elhalványodása, kerülése nem ma kezdődő folyamat. – A/ A hangtan területén a legjellemzőbb az erős ízés: göríny, gyíkíny,
isztike ’ösztöke’, szíp, kík, níz, beszíl,
sőt: vesít ’vesét’, vizit ’vizét’ stb.
Ugyancsak jellemző, hogy az ó, ő, é
fonéma helyén rendszerint kettőshangzót
ejtenek: ajtóṷ, nízőÝ, apáméi. Jellemző
az is, hogy a köznyelvi ó, ő helyén gyakran ú, ű jelentkezik: lú, fúrújuk, kű,
gyeplű, hetfű. Köznyelvi ajakkerekítéses
hang helyett ajakréses: sörény: seríny,
sör: ser, magas-mély szópárok: siláp:
suláp, kölönc: kolonc. Néhány szóban ozás, ö-zés tapasztalható: oskola, ösmer.
Egyébként az ö-zésnek a legenyhébb
formája sem él, még a köznyelvben övel váltakozó szavakban sem: seper,
veres, fel stb. (De: őÝgyelít ’elegyít’.)
Elhasonulás: derázs, kajel, kokerda ’kokárda’. − A mássalhangzó-jelenségek
köréből elsősorban az erős j-zés említhető: nemcsak az ly helyén (fojóṷ, góṷja,
pejva), még l helyén is jelentkezik (jány,
tajiga, mejj, pájinka, kójika, fejül). De
nyoma van egy-két l-ző szónak is:
mágla. Az l, r, j nyújtó hatása zárt szótagban erős, a megnyújtott, félhosszú v.
hosszú hang mindig egyes hang: alma,
ara, ajtóṷ, pergelt (leves). (Az egyszerűsített átírásban azonban ezt nem jelölöm.) A tővégi orrhangok: ny, n ejtése
nagy eltéréseket mutathat: pl. bökköny:
bökkön, bökkö, bizony: bizon; érdekes a
legidősebbek Debreceny, debrecenyi
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ejtése. Hasonulásos jelenségek: r + l
hangkapcsolatban: salló, pallag, pállug.
A kieséses jelenségek közül a j kiesése
együtt jár az előtte álló magánhangzó
megnyúlásával: nyútóṷfa, bűti szél,
bűtöl/bűjtöl, bűtös/bűjtös ítel, de: böjtiréce. Az l kiesése igen gyakori: az újabb
bóṷt, bőÝcs, bőÝcsőÝ, főÝd, vóṷt, zőÝd,
hóṷd stb., ill. az elmegy, elmegy, emegy
mellett az időseknél a régibb főÝld,
vóṷlt, zőÝld, hóṷld is előfordult. A -rűl,
-tűl, -bűl lehet -rű, -tű, -bű is. A mássalhangzók nyúlása szó belsejében különösen személyragos határozószókban jelentkezik: rullam, tülled; de szótövekben
is: szőÝllőÝ, düllőÝ. A hangűr és megszüntetése a köznyelvihez hasonló: fijú,
Ferijé. (A lexikon példamondataiban
azonban fiú, Ferié stb. áll. L. Előszó.). A
hangűr megszűnhet az egyik magánhangzó kiesésével is: gazdasszony, gazduram, odatták. Más jelenségek: A szóeleji mássalhangzó-torlódás feloldása a
~ben: pl. gróf: geróṷf, krajcár: garajcár,
skatulya: iskatuja, katuja; strimfli:
istrimfli, trimfli; stelázsi: tellázsi; spekulál: pekulál; strózsák: trózsák; szó belsejében: szerda: szereda, kamra: kamora,
kamara, hangkivetéssel: pesztra: peszra,
pruszli: puszli. Szóhatáron: kártyapiller.
Hangátvetés van az agronómus: agromónus, batka: bakta, bakma, kebel:
geleb, kupujkó: puhujkó, libikókázik:
bilikókázik, szószátyár: szószártya stb.
szavakban. Zöngétlenüléses jelenség:
gumilabda: gumilapta, habzsol: hapsol,
kugli: kukli; zöngésülés: kugli: gugli,
lakk: lag. – B/ A szófajok köréből az
érdekes példák miatt a határozószók
érdemelnek figyelmet. Jelölhetnek: a)
helyet: általábanszemben, ehon, elébbtovább, elő (van) ’kéznél van’, embertől
’bal kézre’, hazunnan, hegyébe, helyből,
hovase, idebe, ideki, ihon, irányában,
irányban, jobbra-balra, jobbról balra,
kerthátul, kétfelőlről, környes-körül,
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nagyfel, nagyle, néhutt, odaáltal, odabe,
odaelő, odaki, odale, odáté, túlnan/
túlnen/túlnét, ungon-berken. b) időt:
akkornap, csakhamarosan, egyenesen
’azonnal’, egyszeriben, élethosszig, estenden, esztendőre, hajdanában-danában, hajdináromban, hajdinban, hellyelhellyel, holtig-halálig, igyók ’rögtön’,
izromban ’alkalommal’, kakukknapkor/kakukknapján, későbben/későbbet,
kijövőre, kivilágos-kivirradtig, kivirradtig, mikortájban, mindétig, minduntig,
mostantájt, napestig, napfeljöttig, napvilágon, ősidőktől, régecskén, régenében,
régentől, reggelente, reggeliben, sohanapkor, tavaszán, továbbat, virradóra.
c) különféle elvontabb (állapot, mód
stb.) körülményt: agyba-főbe, ájncvájra,
áperte/ápertén, általjában, átabotában,
alássan, állatjára, apródonként, bagolyszemre ’szemmérték szerint’, caklipakli,
csőstül, doszt, dosztig, dosztig-szartig,
döglésig, dugig, dúlásig, dűlős(en),
dűtős(en), egyáltaljában, egyhamarjában, egyhúztomban, egysorjában, egyszéltében, egyvégtében, éhomra, émedten, félbe-szerbe, fenneden, fennen, feszt,
fikszumfertig,
foghegyen/foghegyről,
fogtomra, fogyóban, fogyófélen, fogytig,
frissiben, furtonfurt, futtában, gondolomformán, gondolóra, gyalogszemmel,
gyalogszerrel, hajadonfejjel/ hajadonfőn
/hajadonfővel, hányavetiben, hányavetőben, harántékosan, háthosszában,
hittyre, inaszakadtáig, istenigazában,
jegyben-gyűrűben, jobbadán, jószerint/
jószerrel, karonfogvást, kényen-kedven,
keresztbe-kasba, keszegoldalt, kézenközön, kicsinyenként, kivált, komót, kótára, közelesen, középenformán, kutyamód, lefektében-felkeltében, legkiváltképpen, lehetősen, lélekszakadtával, lépést, leptiben, magyarmiskásan, menőfélben, múlóban, múlomul, múlómódon,
négyrét, nyakaszakadtából, nyakhajlásig, nyakón, okkal-móddal, oldalvást,
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poroszkán, rézsunt, ripityára, róston,
sorjával, srégen, sudaron, sűrjen, szarban-húgyban, szárhegyig, szartig, szemeszöktében,
szemtől-szemtelenében,
szemül, szerbe-számba, szerettére, szertendőszéjjel, szorultságból, szőrén-lábán, szőrmentében, szöszön-boron, telisdedtele/telisdestele, tisztára, veretlen,
vesztig, visszáskézzel, volentérben, mihelyst. – C/ Az alaktanból is több figyelmet érdemlő jelenség említhető. I.
Pl. az igetövek körében ilyen, hogy a
köznyelvi ad, ver, lel, kel az idősek
nyelvében néha ád, vér, lél, kél alakban
él. A v-s tövű igék közül a hív a köznyelvhez hasonlóan gyakran szerepel v
nélkül: hí, híttuk, híjad stb. Néhány
egyszótagú ige alapalakjában a -n toldalék jelentkezik: megyen, teszen, leszen,
viszen, veszen. Eltűnőben az ett, itt, helyette a köznyelvi evett, ivott használatos. II. A névszótöveknél ilyen például,
hogy az időtartamváltoztató tövekben
nincs rövidülés: út-útat, víz-vízet, tűztűzet; hangzórövidítő tő: tehen. Többalakú változatlan tő a sár: sárt, sátor:
sátorok. A többalakú változatlan tő helyett hangzóvesztő tő: cseber: csebret,
lavor: lavrok (ez utóbbi egyetlen személynél). A -v tövű névszóknál: csutkatű: csutkatövet, de csutkatűt is. Egyes
szavakban szótagbetoldás: hilinta, hirintóka. III. A szóképzés területéről: a)
Nyelvjárási igeképzőkkel alakult igék:
gyakorító képzőkkel, pl. írogat: írosgat,
írsogál, rágcsál: rágicskál, rágcsigál,
varrogat: varrsokál, ölt: öldöget, rokon
jelentésű igeképzőkkel: sikázik/sikol/
sikolózik/sikankózik ’jégen csúszkál,
siklik’; sipákol/sipárog, kúr/kúrel, nyújtódzik/nyújtózik,
nyomít
’gyengén
nyom’, kurgál/kurgat ’kerget’, kurkász,
kustorog, locsolózik, lohajt, lóhatik, lógáz, bajol/bajmol/bajoskodik, nyösztet,
mozzanatos képző: lipped~lippen, álvisszaható igéhez hasonló sikeredik ’si-
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kerül’, cselekvő értelmű igét képez:
köntörfarol ’köntörfalaz’, bajmol ’bajlódik’. Egyéb népnyelvi példák az igeképzésre: dimatlankodik ’ügyetlenkedik’,
dalmahodik ’hízik’, hamvahodik ’hamvad’, badárzik ’közösül’, hirintókázik
’hintázik’, elküllőfélezik ’eloldalog’,
macskázik ’ingerkedik’, kutyálkodik
’tréfálkozik’, hegyel,’hetykén jár’, fartol
’farol’, szerelmeteskedik, szénázik ’ló
szénát eszik’, zabol ’zabbal etet; zabot
eszik’ Egyéb: kapogat ’gyakran kap’,
rokon jelentésű képzők: kérincsél/kéringel/kérsekél, karicsol/karicsál, karistol/
karisztol, kóricál/kóringál, kötődik/kötőzködik, kurgál/kurgat, kurkász. b) A
névszóképzők területéről: az -at/-et gyakori (és szokatlan) az -ás/-és helyett:
emelítet, emelintet ’emelésnyi’, sütet,
dugat (szalma); a -dalom/-delem gyakoribb, mint a köznyelvben: égedelem,
nyugodalom, -ék: nyomtaték, nyomaték
’nehezék’, sajátos szóképzés eredménye
a zsíros szódány ’zsíros szóda’. Az -s
képző gazdag felhasználása: csálés,
csürhés, punás, falós, aprós, keresztkomás, kocaherés, kojtos, kövecseges, kótyalagos, kapciás, buckós, zsengés, drágás, komédiás, kenősasszony; -ú/-ű képző hiánya: nemzetiszín ’nemzetiszínű’,
kojtszag ’kojtszagú’. Kicsinyítő képzők:
-csa/-cse: Marcsa, Borcsa, -i, -ci: bari,
kuszi, kupori, kóbori, Jani, sikari, sikuci
/siguci, -us: cicus, Menyus, -kó/-kő: vaskó, haskó, Jankó, -ók/-ők: Erzsók, pofók,
-ka/-ke: szánka. A -ság/-ség: pulyaság
’pulya életkor’. Melléknévképzőknél
helyet jelölő alapszón -i helyett gyakran
-si: martinkási, tanyasi, alvégesi. Fosztóképző: sikeretlen ’szaporátlan’. A melléknévi igenév képzője főnévi használatban zártabb lehet: seprű, fúrúlyuk,
érdekes alak a favágító hely és a befejezett befőszt alak. (Képző helyett) olykor
körülírást használ a nyelvjárás: boldogállapot ’várandós’, nagydóṷgát vígezte,
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nagydóṷgozott ’szart’, kisdóṷgát vígezte,
kisdóṷgozott ’pisilt’. IV. Szóösszetételek: Az alárendelő összetételek körében:
a jelöletlen tárgyas összetételek gyakoriak: búzafűszedni, szénakaszálni, zabaratni stb. Testrészeket jelölő birtokos
jelzős összetételeknél gyakori az előtagon és utótagon egyaránt birtokos személyraggal jelölt nyelvtani viszony:
seggekorpása, seggelyuka, seggepartja;
térdekalácsa, kezeszára, egyéb: nevenapja. Csak az utótagon jelölt viszony
példái között sok olyan van, amelyben
az isten előtag szerepel: istenáldása,
istenátka, istenbaglya, istencsapása,
istenfája, istenharagja/istennyila, istenlova, istenmadárkája, istenmarhája,
istenverése. Egyéb példák: bárzsánybikája, bélszínrongyosa, bélszínvastaga,
bélszínvékonya, címerplattja, ekeszarva,
farsangfarka, kemencealja, kemencefeneke, kemenceszája, kenyérbéle, kenyérdúca, kenyérhaja, királynégyertyája,
koldusesernyője, köldökremeke, körömhegye, kútfarka, kútgárgya, kutyafüle,
kürtőszája, ládafia, lucaszéke, püspökfalatja. (Megjegyzendő, hogy a példák egy
része csak az ilyen típusú szavak/szószerkezetek helyesírási bizonytalanságának „eredménye”.) (Egyszerű szóban:
tompora, E/3 birt. szragos alakja:
tomporája.) − Mellérendelő összetételek
(ikerszók, álikerszók, laza szerkezetű
összetételek, valódi mellérendelő összetételek) különböző típusaira példák:
béceboca, bicebóca, bikres-bokros, billeg-ballag cakkpakk, celecula, ciriburi,
cókmók, csihépuhé, csiribiri, fánton-fánt,
himmihummi, indebinde, ingebinge,
ireg-forog, icki-vicki, icsog-vicsog, locsifecsi, mórabóra, retyerutya, setesuta,
silip-salap, sipp-supp, sükebóka, tébláb,
tárétoppos, töremora, tiritarka, hibrihubri, hibihabókás, hidrihadri, hilintapalinta, hinta-palinta, hindrehandra,
liblábol, licsilocsi, licslocs, locsfecs,
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likitlakat, lig-lóg, limel-lomol, locsoglecseg; kehel-kahol, kutat-fitet, nyiszegnyoszog, hévvel-lével, híre-hangja, éjnap, hányt-vetett, félbe-szerbe, hegyvölgy, hímez-hámoz, teddide-teddoda,
vérrel-bottal, idébb-odább. V. A szóalkotás ritkább módjai: a) Szóelvonás:
koppólé ’kopasztólé’, bugyellár ’bugyelláris’. b) Szóalakkeveredés: szelekótya
(szeleburdi x kelekótya), rombál (rombol
x rongál), szerbál [?] (szürcsöl x
hörböl), c) Népetimológia: ugrómókus
’agronómus’, kundoktor ’konduktor’.
VI. Ragozás a) Igeragozás: A bizalmas
jellegű magázó beszédben nemcsak az
ikes igékben (tessík, aluggyík), hanem az
iktelen igék felszólító módjában is jelentkezik az -ik: aggyík, mennyík, csinájjík, jöjjík, legyík, tuggyík, haggyík,
csepegjík, üjjík le stb. Ezt már a régi
igényesebb nyelvhasználat is igyekezett
elkerülni. Aggyík mán egy kis kenyeret!
A gyík a jukba lakik − válaszolta az anya
a kisfiának. Ennek visszahatásaként
frazémában előfordul, hogy a köznyelvi
ikes igét iktelenül használják: Ami kís,
nem múl. Tárgyatlan ige tárgyas ragozásban: nyeríti a csikóṷját. b) Névszóragozás: Névszók jelei: Kiék ezek a marhák? Főnevek fokozása: emberebb, kutyább. A birt. szrag -i, -ji formában szó
végén nem jelentkezik, tehát kezi, feji
helyett keze, feje hallható. A többes
szám harmadik (T/3) személyű birt.
szragok magánhangzója nyíltabb: fájok,
kertyek, fűsűjök. A névszói viszonyragozás köréből megemlítendő, hogy a köznyelvi -hoz, -hez, -höz ragcsalád a hajdúbihari nyelvjárásban, így Debrecenben is
-ho, -he, -hö: állomásho, fejihe, kűhö. A
fiatalabbak (és iskolázottabbak) azonban
a köznyelvi formákkal élnek. – D/ A
mondattani jelenségek közül említést
érdemel a szórendnek az az általános
jellemzője, hogy a mondatok gyakran
kezdődnek töltelékjellegű határozószó-

cakompak
val: hát, osztán, osztán hát, akkor stb. A
-fele toldalék használata: A fele névutó a
köznyelvben is sok határozószóval alkot
összetételt: befelé, idefelé, errefelé, kifelé, lefelé stb. Nyelvjárásunkban igekötőkhöz járulva a -fele a cselekvés folyamatosságát lezáratlan, befejezetlen voltát
érzékelteti: szedte az almát lefele, rakta
a szalmát összefele, kaparta kifele, folyt
a búza kifele, ölögettük megfele stb. A
kötőszók köréből: az aki és ragos alakjai
nemcsak személyekre, hanem egyéb
dolgokra is utalhatnak: a tehen, akit
vettem. Az és a nyelvjárásban ritka, helyette inkább a meg, osztán, akkor stb.
használatos. A ha ’hanem’ jelentésben is
szerepel: Nem szar, ha kaka. A hiába
hsz ’bár, noha’ jelentésben is előfordul:
Hiába reformátusok vóṷtunk, bementünk
a katóṷlikus templomba is. − Itt említhető a mondatszók nagy száma is: ácsi, aló,
aló usgyi, aló mars, bebebe, bibi, biri,
bizsi, boci, bóka, buzsi, bükkmakk, co, co
fel, coca, coki, cö/cu, curikk, csá, csá
ide, csálé, csára, csi, csibe, csibi,
csicsija, csida, csidukám, csimmeg, csip,
csiríz/csíz, csitt-patt, csö, csu, csüccs,
csücsü, dik, egyedem-begyedem, ettyempettyem, farta, gá, gyasz, gyi/gyü, gyia,
hahó, hajsz, hallga, happáré, he, hej, hej
te, hej te ne, hess, hinta-palinta, hiss,
hm, hó, hóc, hoci, hocide, hoci ide, hóha, hopp, hoppsáli, hő, hőc, hők, ispiláng/kispiláncs, istenuccse, iszki/iszkiriszki, issz, issz el, te, jajaj/jajajaj,
kácc/kvác, kácc ki, sicc kácc, kacc vácra,
sicc kvácra, la, libu, libuka, libuska,
lókhec, lululu, musz, na, ne/nye, no, óf,
opcáj, pí, pipi, pire, pissz, pite, pity,
pitty, poci, puj, putyukám, puzsi, sicc,
silip-salap, sinadró, sipirc, sipp-supp, ss,
stort, tas, tubi, tüled, tyutyu, tyutyuka,
uccu/huccu, ugyina, uzsgyé, zsupp.
Szómondat a pálinka bánomkelti elnevezése, a komagyűjtő ’kisfiú herezacskója’
és a külddkihívdbe. – E/ A szókészlet: A
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~i szókészlet nagyságára nézve csak
becsléseink lehetnek. Több tényezőnek a
függvénye: Mit tekintsünk ehhez a nyelvi réteghez tartozónak? Úgy vélem, a
tájszavak különböző típusait mindenképpen, így a valódi tájszókat (pityóka
’burgonya’, nadály ’pióca’, alaki (bornyú, csalán, csilánt, puszulyka) és jelentésbeli (dongó ’méh’) tájszókat. A (céhes) kismesterségek szavait, kifejezéseit
már erős kritikával kell kezelnünk. Jelentős részük ugyanis nem helyhez, hanem mesterségekhez kötődik, miként
Frecskay János Mesterségek szótára
című munkája is mutatja. Felvételüket a
jelen munka alapjául szolgáló Debreceni
cívis szótárba a leletmentésen túl az is
indokolta, hogy így összegyűjtve, a kismesterségekre utalással ellátva, alkalmas
anyagot szolgáltathatnak egy átfogóbb
összehasonlító elemzéshez. Ennél szilárdabb talajt jelent a hagyományos paraszti foglalkozásoknak (földművelés, állattenyésztés, szőlőművelés), a cívis paraszti élet mindennapjainak (családi élet,
háztartás stb.) a szókincse. Hozzájuk
kapcsolódva már tehetünk többé-kevésbé helytálló megállapítást. Ha a DCSz
800 lapján rögzített kb. 28 ezer szócikkből (laponként 35 szócikkel számolva)
kivesszük a kevésbé ismert kismesterségek, ill. az ismert kismesterségek kevésbé ismert szavait, kb. 20 ezernyi népnyelvi szóval, kifejezéssel számolhatunk. Az egyén szókincse is megérdemel
néhány megjegyzést. Munkáim első számú adatközlőjének, Ménes Andrásné
Nagy Katalinnak az átlagot messze meghaladó népnyelvi ismerete becslésem
szerint a 15 ezres nagysághoz közelített.
Ha mindehhez hozzávesszük, hogy a
cívis szótár nem általános szótár, hanem
városi népnyelvi szótár (azaz hiányoznak belőle a köznyelvi szavak), okkal
kockáztathatom meg azt a megállapítást,
hogy a 4 polgárit végzett cívis polgár-
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asszony szókincsének gazdagsága Arany
János (műveiben megjelenő) nyelvi gazdagságához közel jelölhető ki. Egy másik adatközlőmnek, a gazdálkodó Nagy
Jánosnak a nyelvhasználata a képi látásmód tekintetében mutatkozott az átlagot messze meghaladóan egyéninek. − A
~i szókincs lehetséges több szempontú
vizsgálatából az idegen szavak, jövevényszavak vizsgálata tűnik a legfontosabbnak, hiszen ebben közvetlenül tükröződik az a történelmi−művelődéstörténeti−gazdasági viszony, amely
Debrecen parasztpolgári és kézműves
társadalmát, gazdaságát a múlt század
közepéig jellemezte. A művelődés területén a → latin eredetű jövevényszavak
és kifejezések, a sokoldalú gazdasági (és
művelődési) kapcsolatok vonatkozásában a → német jövevényszavak, a pásztorkodás területén a → román eredetű
jövevényszavak vallomása a legtanulságosabb (l. külön szócikkekben!) (A szókészlet frazeológiai szempontú vizsgálatát l. a cívis népnyelvi frazémák szócikkben.) – F/ A ~i szókincs jelentéstani
vizsgálatának területéről is csupán néhány témakör felvillantására van lehetőség. a) A kiválasztott szócsoport(ok) a
hangutánzó, hangulatfestő szavak, ill. a
magas-mély szópárok. Bennük, mint
ismeretes, a szavak hangalakja és jelentése között nem formális, hanem reális
összefüggés állapítható meg. Hangutánzó szavak: durr, kucu, óbégat, susog,
nyávog, állatnevekben: kakukk, pitypalatty, gyermeknyelvi szavak: csecse,
kihepetel, kilottyan, kvar- tyog. Hangulatfestő szavak: cábár, cafat, cafka, cafrangos, cécózik, cefet, cocos- kodik,
kilókhecol,
kipirtyant,
kipödörít,
kötyfötöl, krükk, kuhajdán, kuncsorál,
szelekótya, tyutyumutyu. Magas−mély
alakpárok: bödön-bodon, göndör-kondor, kever-kavar, kölönc-kolonc, küsztönöz-kusztonoz, kilöttyen-kilottyan. b) A
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szavak típusai jelentésük szempontjából.
Az egy- és több jelentésű szavak vizsgálatát és más e témakörhöz tartozó vizsgálatot mellőzve csupán a rokon értelmű
szavak (szinonimák) néhány fogalomkörét mutatom be önálló szócikkekben.
A kiválasztott fogalomkörök (testi hiányosság: kancsal, észbeli gyarlóság:
bolond, buta, jellembeli gyengeség: tolvaj, részegség) jól szemléltetik a ~i szókincs gazdagságát. L. még: az egyes
szócikkeket is!
cívis népnyelvi frazémák: A lexikon
szócikkeiben gyakran szerepel a frazéma
műszó. A frazéma különleges jelentésű
szilárd szókapcsolat, ill. vmely nyelv,
nyelvi réteg állandósult kifejezése, szókapcsolata. 1. A nyelvtanban a szokványos kifejezésmódok gyűjtőnév sokféle
nyelvi anyagot jelöl. Így pl. társalgási,
népmesei fordulatokat, körülírásokat,
kötött szókapcsolatokat. Ezeket a szócikkekben (gyakran csupán) a kifejezés(ek) megjelöléssel közlöm. 2. A szűkebben vett frazémák, állandósult szókapcsolatok egyik nagy csoportja a szólás. A szólás egy nagyobb közösségben
szájhagyomány útján terjedő szókapcsolat v. mondat: a közmondásnál kevésbé
tisztán tanító műfajú, közvetlenebbül
magában foglalja a történést, amelyet
egyúttal értelmez. Használják rá a latin
proverbium szót is. (A szócikkben a
DCSzKm gazdag gyűjteményéből csak
azok a szólások, szóláshasonlatok, ill.
közmondások szerepelnek, amelyek
nagy valószínűséggel csak Debrecenhez,
ill. a Hortobágyhoz köthetők; l. a Debrecen szócikkeit is!) Szólások: Jóṷ vóṷnál
Barca Daninak: kegyetlenkedő embernek mondják. Barca Dániel rettegett
csendbiztos volt Debrecenben a 19. század végén. Hatvanháromba van: nehéz
anyagi helyzetben van. A szólás alapja
az 1863. évi hatalmas szárazság. A Basahalmán belül vágták el a kőÝdökit:
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tősgyökeres debreceni polgár. Ennek
nem a Basahalmán belül vágták el a
kőÝdökit: nem tősgyökeres debreceni,
afféle gyüttment. Mír mennyünk falura
fosír, mikor a Basahalmán belül is kapunk szart!?: miért házasodjunk faluról,
ha Debrecenben is kapunk értéktelen
nőt. Gőgös cívis legények mondták.
Felködlött a váradi hegy, esőÝ lessz:
akkor mondják, ha a nagyváradi hegy
ködbe vész. TőÝgyel a Pente-zug, esőÝ
akar lenni: hamarosan eső lesz, mert
délen a Pente-zug fölött esőfelhők gyülekeznek. Kíkellik a Mátra, esőÝ akar
lenni: ha az alföldi ember a Mátrát kékes
színűnek látja, akkor eső várható. Köti
mán a bocskorát: ha az eső múlóban
van, ha az égbolt alul derülni kezd. De
sok ökrömbe kerültél, te, marha!: állítólag egy cívis parasztgazda mondta roszszul tanuló fiának. Nyíjjon meg a mejjed, mint a Biblia, hogy olvassík belőÝle
minden atyádfia!: tréfás átok. Aki halott,
hadd nyugoggyík, aki még íl, hadd vígaggyík!: megtörtént eset volt, a temetési szertartás alatt beszélgető fiatalokat
intették meg így. Csak az a kutya Bagos
ne vóṷna!: a nagyváradi töröknek tulajdonított mondás arra utal, hogy Bagos
alatt a portyázó magyar katonák mindig
kifosztották a sarcot vivő törököket.
Köpök, lípek, rá se nízek: az mondta,
akinek egy neki nem tetsző (élet)társat
ajánlottak. Nincsen dátom, nincsen látom: ügyünk kedvező elbírálását dátummal ’ajándékkal’ kell elősegíteni.
Akkor még Debrecen is falu vóṷt: nagyon régen volt az. Arra, arra, Debrecen
fele van: akkor mondják válaszként, ha
jó irányban indul vki. De szíp debrecenyi
beszíd!: a debreceni népnyelvi kiejtés
dicsérete. Eljáratták vele a debrecenyi
kopogóṷst: eltángálták. Debrecenyi szeme van: gőgösen elnéz mások feje fölött,
nem akarja megismerni az embert. Rojtos gatya, nagy ület, debrecenyi viselet:
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a debreceni férfiviselet jellemzése.
Ebeklóṷdik, most kínlóṷdik: síró gyerekről mondják. Az ebeklódik talán ’ebek
módjára játszadozik’ jelentésű szó. Fenn
az ekhóṷ, nincsen kas: többnek akar látszani, mint amit a helyzete megenged.
Az ekhó ’kocsira szerelhető gyékényernyő’ Ez csak ojan Karancsi-nyomás: az
igénytelen, gyatra nyomtatványokra tett
lekicsinylő mondás. Utalás az 1660-as
évek Karancsi nevű nyomdászára. Lassaggy kása, ne pötyögj!: leintésként
mondták lármázó gyerekeknek, jelentéktelen felnőttnek. Én se marhaganéhordáskor születtem: én is vagyok vki. Kiváltotta a nyúlpaksust: a) gyáván megfutamodott. b) cseléd megszökött a szolgálatból. Vóṷtam paraszt, leszek úr/leszekúr!: urat játszó parasztra mondták.
Ennek meg kámja sincs: elveszett, se
híre, se hamva. Egy kámja se maradt:
mind elfogyott, az utolsó morzsáig mindent megettünk. Rokk rá, nem vásári, se
nem téli, se nem nyári!: semmibe se nézi. A szólás humorát a rokk ’ujjatlan
férfikabát’ és a szarok rá összecsengése
adja. Ha marha kell, itt vagyok én, Szentesi: a kéretlen felajánlkozás kigúnyolása. Szentesi híres debreceni marhakereskedő volt. Egy helyi vicclapban ezzel az
aláírással jelent meg róla egy gúnyrajz.
Beakasztotta a szűrit: cseléd elszegődött.
Ennek kísérője volt, hogy szűrét az új
szálláshelyén felakasztotta a szegre. 3. A
szólások egyik (önálló) csoportját alkotják a szóláshasonlatok. Két részből állnak: egy főmondatból és egy hiányos
szerkezetű hasonlító mellékmondatból.
A szóláshasonlat egy közösség tudatában élő, állandósult kifejezési forma,
amely szemléletesen, képszerűen fejti ki
a hasonlított értelmezését. Benne általában utalás van egy egyszeri megtörtént
eseményre, amelyet azonban gyakran
elmos az emlékezet. Egy különös, a
mindennapitól eltérő esemény, magatar-
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tási forma alapja lehet a szóláshasonlat
kialakulásának. Debrecenhez köthető
példák: Rendbe van, mint Kaba, amikor
harmaccor leígett: teljesen tönkrement.
Kaba település Hajdú-Biharban. Ojan,
mint a Sisvai tél: rettentően hideg, hófúvásos téli időre mondják. A szóláshasonlat állítólag egy Sisvai nevű bíró megfagyásához kapcsolódik. Úgy elszontyolodott, mint akinek nem jutott dinnyefőÝd/
káposztafőÝd: nagyon bánatos, nagyon
szomorú. Hajt, mint Gencsi: a) ész nélkül hajszolja a lovát. b) gyorsan megy.
Bekukkant, mint Bolond Istóṷk/Mihóṷk
Debrecenbe: felületesen néz meg vmit..
Szídeleg, mint a csizmadia a fonalsoron:
vmit keresve lézeng, ténfereg, nézelődik.
A fonalsor a debreceni vásároknak az a
része, ahol fonalat árultak. Nagy, mint a
debrecenyi határ: földterület rendkívül
nagy. Hideg, mint a farkasordítóṷ: ház,
helyiség nagyon hideg. Kojtol, mint egy
hatökrös gazda: kényelmesen, gondtalanul él, pipázgat. Úgy níz ki, mint Martinka, amikor a jég elverte: nagyon rossz
bőrben van. 4. A közmondás zárt mondatformában egy magvas gondolatot,
tapasztalati megállapítást fejez ki, gyakran oktató célzattal, pl. Nem mind arany,
ami fínylik. Tekintélyes része irodalmi
eredetű, vándorközmondás, bár nem
csekély hányada népi szemléleten alapszik, pl. Éhes disznóṷ makkal álmodik.
Számos közmondásunkban régebbi korok társadalmi igazságtalanságainak szomorú emléke szól hozzánk, pl. A szegínyt az ág is húzza. Helyi vonatkozású
közmondások: Nemes állathoz nem illik
a kutya: csikósok mondása: a lovakat
nem szabad kutyákkal terelni. Jóṷ a bor
az égzengísre is: a bor mindennek az
orvossága, ezért bármikor szabad inni.
Állítólag egy → legátus mondta biztatásként a vendéglátójának. Szegíny ember vízzel főÝz, marhaganéval tüzel:
nagy dolog a szegénység. A gané az úr:
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cívis gazda mondása: ha jól trágyázzák a
földet, jó termést ad. Ha gazda, legyík,
ha nincs, vegyík!: elutasítóan válaszolják
annak, aki vmilyen gazdasági eszközt
kölcsön kér. A gazda behorgya, a gazdasszony meg kihorgya: hiába keres ott a
gazda, ahol pazarló a feleség. Rossz gazda az, aki a maga háza körül nem lél
dóṷgot: a jó gazda mindig tesz-vesz a
háza körül. A cívis közmondások egyik
jellemzője, hogy gyakran kiegészítés,
hozzátoldás társul a tulajdonképpeni
közmondáshoz. Az első példa cívis nyelvi változata: Nem mind arany, ami fínylik, szegínyhez a szegíny illik. Más: Az
időÝ a gazda, nem Pisze Kis Jankóṷ.
(Szólásban is: Lassan páter a kereszttel,
hadd fingjík a halott! 5. Megemlíthetők
még a szójátékok is: Pl. A kerekes kerekét kerekíti kerekre. Öt török öt görögöt
dögönyöz örökös örömök között. (Mindkettő Oláh Gábor gyűjtése.) L. még: az
egyes szócikkeket is!
cívis női viselet: A → cívisek viseletének része. A 19. században a gazdaszszonyok polgárosuló öltözetéhez a német főkötők mintájára készült, kaskétlinek/kaskétli fejkötőnek nevezett tarajos
főkötő illett, de a parasztos, csípőig érő,
hímzett kisbunda, a kislajbi és az aszszonyguba az ő ruhatárukhoz is hozzátartozott. A módos cívis lányok is a korabeli divat szerint viganóban, krinolinban jártak, de éppen ők őrizték legtovább, a 19−20. század fordulójáig nemesi díszruhára emlékeztető ünneplőjüket
és bogláros pártájukat. A női viseletben
jellegzetes a karcsú derék és a hosszú
szoknya, a báránybőr kisbunda (suba),
vmint az asszonyguba és a lányok pártája. Igen kedvelték a kék és zöld színű
ruhadarabokat arany- és ezüstdíszítéssel.
A lányok hajukat középen elválasztották,
hátul lelógó fonatot készítettek (hajviselet), a tövén és a végén színes szalagcsokorral (masni). A gazdagabb lányok feje
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tetején abroncspárta ékeskedett. Dísze
igazgyöngyökből, ezüst- és aranyszálas
sodratokból kialakított 5, később több
dudor volt. A pártán hátul széles fémszálas szalag lógott. Az asszonyok 1−2
fonatból készült kontyot viseltek, főkötővel teljesen elfedték hajukat. A korábbi arany-ezüst főkötők után a gazdagok
körében a fekete selyem v. bársony
kaskétli lett a módi, homloknál és hátul
felkunkorodó sűrű fodorral. Fekete fátylat v. színes hosszúkás kendőt kötöttek
efölé, a nyak körül megcsavarva, régebben gyöngyös tűkkel is megerősítették.
Helyette többféle himzett gyolcs- v. selyemkendő (selyemkeszkenő, lencsés
selyemkendő, babos kendő) is kerülhetett
a fejükre. Hosszú alsóingüknek nagy
nyakkivágása volt, pendelyt, gyolcspendelyt is vettek fel hozzá. Tüllszerű felső
ingválluk általában csak egy fodros
nyakrészből és rövid, húzott ujjakból
állt, amelyeket belevarrtak a halcsontosfűzős, világos selyempruszlikba. Csak
egy-két alsószoknyát, népi nevén alsórokolyát (fehér alsó) vettek magukra.
Felsőszoknyájuk harang alakúra volt
szabva, és földig ért (harangaljú szoknya, harangszabású szoknya). Bő alját
gyakran abroncs merevítette, ünnepre
posztó v. selyem szegélydíszekkel. A 19.
században könnyű karton ujjast, penclit
is hordtak hasonló anyagú szoknyával.
Ujjas fölé is vettek patyolat v. színes
selyem vállkendőt, ennek végei elöl lógtak le a kék, a fekete v. a színes selyemkötény fölé, amely korábban aranycsipkés volt. (Az idős nők fejviselete volt a
többféle, kendő, keszkenő, így az ünnepi
templomoskendő, a fél nagykendő, a
nyakbavaló-kendő/nyakbavaló-keszkenő
/nyakbavető, ill. a kutyánlötyögőnek is
nevezett nagykendő. Ugyancsak az ő
jellegzetes éjszakai ruhadarabjuk volt a
hálórékli, a fejet védő hálófőkötő és a
lityak.) A fiatalasszonyok, nagylányok
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nyakukon szorosan 5−10 sor apró szemű
gyöngyöt viseltek. Kedvelték az arany és
zománcos, köves gyűrűket. Nők is felvették a subát, ködmönt (egyik fajtája a
kozsu), mentét, bekecset (pl.derékravaló
bekecs, kacabáj/kacabajka), a posztóköpenyt (köpönyeg) és az ujjatlan, kerek
fekete posztógallért, az ún. palástot.
Jellegzetes volt a csípőnél lejjebb érő
rövid bunda v. a csípőig érő, barnára
festett kisbunda, amelynek fekete gallérja v. egész báránybőrből készült, v. kerekre volt szabva. Színes irharátét mellett kazettás elrendezésű, több színű
selyemhímzés díszítette. Válltányérja
alatt vízszintesen zöld selyemrojt futott
körbe. Finomak voltak a batiszt kézbevaló kendők. − Későbbi (és kevésbé
elterjedt) női ruhadarab volt a szoknyaként hordott, két kötényszerű részből álló
katrinca, a két sor gombbal ellátott kétsoros kabát, a hosszú női mellény (mellrevaló, melles, pruszlik: nyakas pruszlik), a díszes női kiskabát, a szerviánka.
Főként otthoni viselet (volt) a bújbeli,
slafrok, a pendely, az otthonka, a
tőledálló/tőledálló kabát, a hacuka, a
grispin, és a széllelbélelt. A szolgálóknak és a szegényebb néprétegek asszonyainak a ruházatához tartozott a parasztszoknya, lipityánka, kapkodó, kantus és a lebernyeg is. A 20. század első
felében a nagylányok slingolt ruhát,
rakott szoknyát/berakott szoknyát, ráncos szoknyát/körülráncos szoknyát, cviklis szoknyát, cikkbe szabott szoknyát,
lepelszoknyát, pikírozott szoknyát, nyargaltruhát, pellempátyos ruhát, tunikaruhát, puffos ujjú ruhát, kibekötős ujjú
ruhát, sonkaujjú ruhát, csipkezsabós ruhát
kosztümöt
(alján
kefezsinórral/porzsinórral) hordtak (csárdás öltözet, hacacáré). A divatozó gazdagabb
cívis lányok, úri lányok felvették a
bukjfelszoknyát/kukfencszoknyát is, az ő
kiegészítő ruhadarabjuk volt a nádlis
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harisnya, a strimfli a strimfilikötővel, a
tokkalap, a kisasszonyfőkötő, a pelerin és
a
kisasszonykesztyű,
csipkekesztyű.
Ugyancsak az ő díszük volt a fülükben
hordott csüllöngő/csüllöngős fülbevaló
is. A tehetősebbek lábbelije a fekete
cipő, a száras cipő, a nagylányoké még a
topán, kisasszonycipő, spanglis cipő, bokacipő, csatos cipő, kamásli és a papucsszerű pantonett, pantofell. A szegényebbek piros, sárga v. fekete, a férfiakéhoz
hasonló csizmában jártak. − A női ruházat összefoglaló neve a köznyelvi ruha
mellett a rajtavaló, a szegényebbeké
parasztruha, köce. A hétköznapi ruhadarabok megnevezése: nappali ruha, viselőruha. Anyaga lehetett vászon v. szövet
(lepelszoknya), gyolcs (gyolcsruha), karton (kartonruha), selyem (selyemruha),
lüszter (lüszterruha, lüszterkötő). L.
még: blúz, egybeszabott ruha, gyöngyös
fejkötő, kabátka, rékli; az egyes fogalmak szócikkeit is!
cívis ragadványnevek: A témáról
Székelyhidi Ferenc Ragadványnevek a
debreceni cívistársadalomban című tanulmánya és saját gyűjtésem alapján a
következők mondhatók: A ragadványnevek (csúfnevek) használatának a cívisek
körében (is) gyakorlati jelentősége volt,
ennek segítségével tudták a hasonló nevű családokat megkülönböztetni. Elterjedésében nagy szerepe volt a cívis társadalom gazdasági, felekezeti egységének, a foglalkozási ág azonosságának
(földművelés, állattenyésztés, ipar), a
családi kapcsolatoknak. Főbb csoportok:
a) Foglalkozásra utaló ragadványnevek:
Juhos Kovács Ferenc (fekete racka juhokat tartott), Gulyás Nagy János,
Talyigás Nagy Ferenc, Hentes Csiki
István, Mészáros Nagy Sándor, Ács Gellén Imre, Csizmadia Vida Miklós, Gubás
Szilágyi Gyula, Szűcs László Károly,
Szűcsmester Orbán Péter, Szűrszabó
Végh Mihály, Tímár Kis Imre, Lisztes
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Polgári, Szappanos Kis Imre, Vincellér
Bartha Sándor, Lúherélő Nyilas István,
Nyúzó Kovács, Kupec Szentán János,
Disznókupec Nagy József, Kútfúró Magyar János, Mázsáló Balog Péter, Halas
Nagy József, Kántor Nagy András, Őrmester Kovács Ferenc .− b) Apai, anyai
v. egyéb rokonsági családnév: Úszó Kovács József (nagyanyja vezetéknevéről),
Magyar Balogh (a Magyar családba
nősült), Zöld Balogh (a Zöld családba
nősült), Hallgató Balogh (a Hallgató
családba nősült), Kádár Balogh István
(édesanyja Kádár lány), Istvánfia Boros
János (édesapja István volt), Mikevő
Kovács József (apósa Mike Ferenc volt).
− c) Termetre, testi tulajdonságra, fogyatékosságra, lelki alkatra utaló nevek: Kis
Balogh János, Hegyeshasú Balogh Péter, Szép Zöld János, Görbe Balogh István, Dömi Balogh (alacsony, zömök),
Falábú Sarkadi István (első világháborús hadirokkant volt), Sánta Birinyi Imre, Háromlábú Kertész István (görbe
lábairól), Kacska Kertész László (csonka
kezéről), Kacska Nagy János, Csonka
Balogh, Bikaszemű Tóth Ferenc (szeme
alatt sötét karika volt), Kérgesnyakú
Szilágyi Imre, Pecsenyeszemű Szilágyi,
Fogas Csiszár István (lófogairól), Nyárfahajú Balogh Péter, Veres Gombos
István, Tarkabajuszú Burai Imre, Puci
Balogh (ritkás bajuszáról), Kunkoribajuszú Kovács János, Csipás Kovács,
Siket Balogh János, Dadri Balla (beszédmódjáról), Szuszka Balla (beszédmódjáról) Pityeri Kovács (beszédmódjáról), Kappan Györffy (sipító hangjáról),
Ezereszű Kádár. − d) Egykori lakóhelyről kapta a nevét: Újvárosi Balogh,
Macsi Tóth János, Kadarcsi Kertész
László, Istenföldi Kertész László,
Méliusztéri Nagy József, Dombos Balogh István (a Domb utcán lakott). − e)
Magatartásra, természetre, szokásra utaló név: Serpenyős Nagy Sándor (a só-
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szállításkor társaival ellentétben ő nem
vasfazikban ’bogrács’, hanem serpenyőben készítette el az ételét), Pipás Balogh, Zsemlyés Papp János (reggelire
gyakran fogyasztotta), Pattogós Tóth János (pattogatott tengerivel kínálta munkásait), Agarász Kertész János, Füttyös
Polgári József. − f) Egyéb szokás: Istenes Nagy János (bibliaolvasó presbiter,
aki imádságokat is írt saját magának),
Bibliás Molnár Mihály, Mise Tóth Mihály (temetéseken búcsúbeszédeket
mondott), Dekás Kovács István (jószágainak kidekázta a takarmányt), Macskás
Nagy József (sok macskája volt), Cigány
Molnár (cigányokkal dolgoztatott). Részeges Csiszár István, Dalos Kardos
Sándor, Énekes Nagy Sándor, Hetvenbokájú Burai Sándor (jó táncos volt),
Kefés Balog (fényes szőrű lovairól),
Jáger Pinczés, Rosszlovas Birinyi Imre
(rosszul táplált lovairól), Lovas Nagy
Ferenc (jó lovairól és lovasversenyző
fiáról), Pávás Gál (baromfiudvarában
egy szép pávát is tartott). − g) Ruházatra,
jellegzetes viseletre utaló név: Puszli
Nagy Sándor, Puszli Szabó (bizonyára
mindketten a pruszlik ’mellény’ viseléséről), Gatyás Nyilas János (még az
1920-as években is bő gatyában járt),
Piszkos Kovács, Piszkos/Zsíros Ecsedi
István (ruházatáról), Sipkás Tóth Bálint
(télen-nyáron báránybőr sapkát viselt),
Meszeslábú Tóth (a birka fejésekor a tej
a csizmájára fröccsent, megszáradt,
olyan volt, mint a mész). − h) Eseményekhez kapcsolódó név: Lencsés Nagy
Bálint (kedvelt ételéről), Sezsákserák
Pinczés Gábor (rákot sem fogott, a zsákot is elhagyta) Pogácsás Kertész László, (teadélutánra a felkértek mindannyian
pogácsát sütöttek, ő adta át a vezetőségnek), Gyilkos Szabó Sándor (haragjában
megölte a kondását, testét elásta) − i)
Szóhasználati név: Mondjuk Barna, Azazhogyhátné. − j) Vallási név: Nazaré-
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nus Szathmáry József. − k) Tisztázatlan
eredetű név: Lóca Balogh, Bőrhasú Tóth
János, Pernyevágó Szilágyi, Kalapos
Szilágyi Márton. – A ragadványneveket
(csúfneveket) egyesek közömbösen viselték, mások nehezteltek érte. A ragadványnevet a következő nemzedék nem
minden esetben örökölte. A körülmények megváltozásával használatuk fölöslegessé vált, de néhány közülük a kései
leszármazottak megkülönböztető neveként napjainkban is él: Juhos Kovács,
Serpenyős Nagy, Lovas Nagy.
cívis szűr ~ fn Másik neve: debrecenyi szűr: Debreceni őslakos gazdálkodó
családból származó módos polgár viseleteként: többnyire barna, drapp és kávészínnel cifrázott fekete → szűr, amelynek az alját nem, csupán a vállát, az →
aszajt és hátul a felhasítás fölötti részét
hímezték. L. még: cifraszűr
cívis telek: A cívis gazdálkodók, polgárparasztok, ill. utódaik a múlt század
első évtizedeiben a Hatvan utcára, Miklós utcára, Cegléd utcára, Mester utcára
és a Rákóczi utcára húzódtak. Itt nem
kellett udvarukat, lakóházukat a bérlőkkel megosztani, nem kellett kerülgetni
őket. A debreceni polgár telke 3 jól elkülönülő részből állt. Felső egysége az utcafronttal párhuzamosan v. az utca vonalával merőlegesen elhelyezkedő cívis
házat foglalja magába a szorosan hozzátartozó melléképületekkel (pince, konyha) és a ház előtt szép virágoskerttel. A
ház folytatásában, vele közös tetővel,
padlástérrel egy kisebb lakás (szoba−
konyha−spájz−előszoba), amelyet kiadtak albérletbe, v. ideiglenes lakásként
átengedték a fiatal házas családtagnak.
Már a középső udvarhoz tartozva ehhez
csatlakozott a nagykamara (több helyen
a két lakóépülettel közös tető alatt) és a
magtár. Hátrább a deszkából készült
fáskamara állt. (Ha több család lakott az
udvarban mindegyiknek külön fáskama-
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rája volt.) Mögötte a magas lábakra épített góré, alatta a kis tyúkól, majd a disznóól következett. A góréval szemben az
istálló emelkedett, mögötte már a harmadik udvaron a trágya tárolására szolgáló szarvas. A nagy hátsó udvaron (a
kertben) kaptak helyet a szekérszín, a
takarmánykazlak, ill. boglyák. (A kertben volt még több gyümölcsfa: dió-, alma-, meggy-, sárgabarackfa, esetleg egres-/pöszméte- és ribizlibokrok is.) Az
istállótól vissza a kapu felé a nyári
konyha épülete állt, (a Szív utca 7. szám
alatt egy fedél alatt a katonaszobával), a
felső házrésszel szemben pedig a filagória ékeskedett. Több helyen a középső
udvarban a lakóház(ak) folytatásában
állt az istálló, (mellette esetleg a szekér,
tűzifa, limlom tárolására szolgáló hátulsó kamara), az udvarnak ezt a részét keresztben a kamara, a magtár, esetleg a
füstölő zárta le. Az udvart az utca felől a
ház ereszének magasságáig nyúló téglakerítés határolta. A falon bolthajtásos,
kétszárnyú tölgyfakapu, szárazkapualjjal, oldalt kerékvetővel, középen a kocsisbosszantóval. A kapu mellett a kisajtó, amelyet csak ritkán nyitottak ki. Az
ilyen kapu a jómód jelképe volt: Kerek
kapu, nagy kutya,/Ott lakik a jóṷ gazda!
− tartotta a régi szólásmondás. L. még: a
fogalmak szócikkeit is!
cívis udvar: → cívis telek
Cívis utca: → utcák−utcanevek
cívis vallásosság: – A/ A hivatalos
református vallás népi gyakorlatát és tudatformáit jelenti, amely kiegészül a cívis társadalom hitében és gyakorlatában
fellelhető más eredetű elvekkel és gyakorlattal. A vallásosságnak a cívis polgár
életének szinte minden területén szabályozó szerepe volt: viselkedési és erkölcsi normákkal szolgált, az egyéni élet
fordulópontjain és egyéb válságokon ünnepélyes szertartásokkal segítette át (házasság, keresztelő, konfirmáció, teme-
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tés). A protestáns egyház tanítása előírásokkal és tilalmakkal szabályozta (hét
napjai) a gazdasági és házimunkákat, a
munka és pihenés ritmusát, ugyanakkor
útmutatást is adott azáltal, hogy a polgári
életeszmény, a munka és vagyonszerzés,
a takarékosság erényeit dicsérte, a fényűzést, a világi hivalkodást ostorozta.
Természetesen a vallásosság egyik legfontosabb funkciója a cívisek körében is
bizonyos lelki igények kielégítése volt.
Az iskolai oktatás szilárd alapot nyújtott
mindehhez. A Biblia átlagon felüli ismeretét már az elemi iskola megalapozta. A
bibliai történetek a vízözönről, Józsefről,
Jézus újszövetségi történetei, példabeszédek stb. gyakran szerepeltek a tanórákon. A debreceni cívisek magukat
vallásos, istenfélő embereknek tartották.
Bár a hajdani kötelező templomba járás
szigora a 20. század elejére nagymértékben enyhült, de a cívisek, különösen a
parasztpolgárok ritkán mulasztották el a
vasárnapi, ünnepi istentiszteletet. Szép
adalék ehhez az a magától értetődőnek
tartott gyakorlat, hogy az ifjú pár első
közös útja a lakodalom után a templomba vezetett, a vasárnapi istentiszteletre
mentek. Bizonyára nem egyedi eset,
amiről Ecsedi István megemlékezik,
hogy hitben élő családjuknál az otthon
maradt gyerekeknek a nagyanya vasárnaponként házi istentiszteletet tartott. A
másvallásúval kötött házasság ritka kivételnek számított, a parasztpolgár fiatalok és családjaik számára a hasonló vagyonú és társadalmi helyzetű társ megtalálása volt a fő cél. Vegyes házasságot
leginkább a társadalmi emelkedésre vágyó nagygazdalány kötött, hozzámenvén a katolikus vallású (kis)hivatalnokhoz. Az ilyen házasságban a lány az
anya, a fiú az apa vallását követte. Családon belül a vallási különbség miatt
nézeteltérés, viszálykodás nem volt, sőt
tudnak olyan családokról is, amelyek
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mindkét felekezet templomát egyformán
látogatták. Nagyon sok cívis család a
Nagytemplomba, mások a lakóhelyükhöz
legközelebbi templomba jártak. A tehetősebbeknek külön templomi padjuk
volt, ezt minden évben megváltották. A
Biblia mellett a családi imakönyv, a
református énekeskönyv minden háznál
megvolt. Vallásos történeteivel, hasznos
tanácsaival sokat forgatott könyvnek
számított a református kalendárium, ezt
minden évben megvették. − A debreceni
cívisek vallásosságától elválaszthatatlan
a tanyán élők vallási élete. Az egymástól
elszórtan fekvő, kisebb-nagyobb tanyákon épített templom nem állt. A hitélet a
vasárnapi, ünnepi istentiszteletekre korlátozódott, ennek helyszíne a tanyai iskola volt. A szülők, nagyszülők a gyerek(ek) kezét fogva ünneplőbe öltözve
gyalogosan mentek vasárnap 9−10 óra
tájban az isteni tiszteletre, ahol a szolgálattal megbízott soros lelkész v. segédlelkész hirdette az igét. Harangozás csak
ott volt, ahol erre a célra harangláb állt.
Úrvacsoraosztás és keresztelés helyben
volt, de esketés, ill. temetés nem volt a
tanyákon. – B/ A cívisek vallásos érzületének bizonyítékai a napszakhoz v. más
alkalmakhoz kapcsolódó imádkozások
is. A cívis parasztok, kézművesek is úgy
tartották, hogy a munka semmit sem ér,
ha nincsen rajta Isten áldása. Ezért az
áldást ki kell érdemelni, meg kell szerezni. Ennek legtermészetesebb módja
az imádkozás, az imádság/ima. A vallásos ember a következő fohásszal látott a
munkához: Én Istenem, segíts! Adj erőt,
én Istenem! A munkanap végén, ill. a
munka sikeres befejezésekor Hála legyen a jó Istennek! Hála Istennek! −
szavakkal adtak hálát. Az étkezés előtt
és után elmondott ima régebben megszokott rítus volt, napjainkban azonban
már csak a mélyen vallásos családokban
szokásos. Étkezés előtti ima: Jövel Jé-
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zus, légy vendégem/vendégünk! Áldd
meg, amit adtál nékem/nékünk! Ámen.
(A nagy mezei munkák idején kint a
határban v. a tanyán a cívis gazda és
családja gyakran étkezett együtt a cselédekkel, napszámosokkal. Ilyenkor előfordult, hogy az étkezés előtti imát csak
a gazda szájából elhangzó Ámen! helyettesítette.) Étkezés után: Aki ételt, italt
adott, annak neve legyen áldott! Ámen.
Mindkét alkalommal állva imádkoztak.
Az imát egy családtag, általában a családfő által arra kijelölt személy − gyakran a soron következő nagyobb gyerek −
mondta fennhangon. Mivel reggel mindenki sietett a dolga után, ezért külön
reggeli imát nem mondtak, az étkezés
előtti ima számított reggeli imának. Lefekvéskor a gyerekek elmondták az esti
imát. Ennek több változata ismeretes: a)
Én lefekszek kis ágyamba/Minden esti
[helyesen: testi] koporsóba./Három angyal fejem felett,/Egyik megőriz engemet,/Másik szememet bezárja,/(A) harmadik (a) lelkemet várja. Ámen. b) Én
lefekszek én ágyamba,/Mint egy testi
koporsóba./Őrangyalkám, vigyázz reám
az éjjeli sötétségben,/Hogy alhassak
békességben! Ámen. c) Én Istenem, jó
Istenem!/Becsukódik már a szemem./Adj
eledelt, amíg élek,/Holtom után üdvösséget! Ámen. d) Én Istenem, jó Istenem!/Becsukódik már a szemem./De a
tied nyitva Atyám,/Amíg alszok vigyázz
reám!/Vigyázz az én szüleimre,/Meg az
én kis testvéremre!/Mire a nap újra felkel,/Csókolhassuk
egymást
reggel.
Ámen. Az esti imádkozást általában a
Miatyánk közös elmondásával zárták. A
Hiszekegyet azonban csak az istentiszteleti alkalmakon a pappal együtt mondták. – C/ Téli estéken családi körben,
társas összejöveteleken énekelgettek,
felolvastak a Bibliából v. más vallási témájú könyvből. Nagyon sok egyházi
éneket ismertek (ezeket a hosszú szekér-
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úton v. munka közben is szívesen énekelték.) Már az elemi iskolában, de még
inkább a polgáriban a vallásos nevelés
keretén belül nagy gondot fordítottak a
legismertebb egyházi énekek megtanítására. A polgáriban minden vallásórára
megtanultak egy éneket, általában az első, ritkábban az első három versszakot.
A tanítási nap közös énekléssel kezdődött és végződött. 12 éves korban került/kerül sor a konfirmációra, a fiataloknak vizsgával egybekötött befogadására a református egyház teljes jogú
tagjai közé (konfirmál, megkonfirmál). A
konfirmálás családi ünnepnek számított,
a felnőtté válás első állomásának tekintették. − Mély vallásosságuk bizonyítéka
az is, hogy a kenyér megszegése előtt a
késsel a reformátusok is keresztet rajzoltak a hátoldalára. Ha vki leejtette a kenyérdarabot, felvették, megcsókolták.
Az anya az ilyen kenyeret e szavakkal
adta vissza „ügyetlen” gyermekének: Az
Isten ajándíkát nem pocsíkojjuk! −
Szombat délben leállt a munka a határban, délután a ház és gazdasági udvar,
ill. a tanya és környéke rendbetételével
foglalkoztak, a jószágok ellátásán kívül
más gazdasági munkát csak szükség
esetén végeztek, készülődtek a vasárnapra. − Nyomokban még ma is föllelhető
szokás, hogy a katolikusokhoz hasonlóan nagypénteken a reformátusok is böjtös napot tartanak, nem esznek húst,
böjtös ételeket fogyasztanak: ciberelevest, mákos laskát, amit ilyenkor szabógallérnak hívnak (böjt, böjtöl). Hajdan
más pénteki napokon is hústalan ételeket
fogyasztottak. − A vallásosság megnyilvánulása, hogy a nagybeteg családtagért
a hozzátartozók imát mondatnak, könyörögtetnek, felgyógyulásáért a pap az istentiszteleten (v. a beteg ágyánál) imádkozik, könyörög. Tudunk arról is, hogy
az idős vallásos cívis asszony szóbeli
végrendeletében meghagyta, imakönyvét
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is temessék el vele. A népi vallásosságnak a régmúltból örökölt formája volt a
halottlátóhoz járás az egyház tilalma
ellenére. A 20. század első felében, de
még inkább a korábbi időkben Debrecenben is voltak halottlátó asszonyok,
akik a babona szerint meg tudták idézni
a halottakat, beszélni tudtak velük. – D/
A cívisek vallásosságáról a népnyelvi
szókincs is sok adattal szolgál. A hivatalos református, protestáns elnevezések
helyett hajdan inkább a kálvinista, helyi
kiejtéssel kálomista megjelölést használták. Ez a kiejtés őrződött meg a kálomistavarjú ’dolmányos varjú’ és a kálomista-mennyország ’vargabéles’ szavakban is. A mélyen vallásos érzületű
személyt dicsérően a hitrejutott szóval
tisztelték meg, míg a templomba járást
elhanyagolót tarisznyahitűnek gúnyolták, az ilyen embernek ugyanis csak arra
van gondja, mi van a tarisznyában. A
hitetlent, az ateistát megvetően kutyahitűnek mondták, ezt a szót használták a
kötekedő emberre is. Sajátos területe a
vallásosságnak, hitéletnek, hogyan viszonyultak/viszonyulnak az egyes felekezetek tagjai a másvallásúakhoz (valláscsúfoló). Debrecenben erre főként a
katolikusokkal kapcsolatban vannak ismereteim. A reformátusok a katolikusokat, ill. a katolikus papot gúnyosan katlanmókusnak nevezték, a katolikusok
őket „viszonzásképpen” lóformátusnak,
lúformátusnak, karórágónak titulálták. A
szenteskedő, álnok ember nagy jezsovita, a sápadt, beteges embernek pápista
színe van. A görög katolikus vallásúakat
oláh hitűeknek, a görögkeleti vallásúakat
orosznak, orosz vallásúnak nevezte és
olykor még napjainkban is nevezi a cívis
népnyelv. A baptisták esti szertartását a
20. század elején nem kis gúnnyal motozóestének mondták. Az izraelitákról a
nemzetiségcsúfolók között találunk adatokat. Ezekben a szembetűnően eltérő
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vallási szokás az egyik alapja a csúfolódásnak. − A cívisek vallásosságára néhány múlt század eleji ragadványnév is
utal: Nagy Jánost, a bibliaolvasó presbitert, aki saját magának imádságokat is
írt, megtisztelően Istenes Nagy János, a
Bibliát az átlagnál jóval alaposabban
ismerő Molnár Mihályt Bibliás Molnár
Mihály, a temetéseken búcsúztatókat
mondó Tóth Mihály cívis polgárt humorosan Mise Tóth Mihály néven emlegették. Itt említhetők a népnyelvi szókincsnek a protestáns hitélethez köthető olyan
elemei is, mint az Isten a bűnöket megbocsátja. Magasságos Isten: mennybeli
Isten stb. állandó szószerkezetek, a megirgalmaz, könyörög, könyörögtet stb.
igék v. a templomi éneklés egyik módjára utaló fennállóra határozószó. A cívisek vallásosságának beszédes bizonyítékai a cívis frazeológiának a vallással,
hitélettel kapcsolatos szólásai, közmondásai is. Néhány példa a teljesség igénye
nélkül: Megemlegeted még a Magyarok
Istenit!: lesz neked nemulass! Vagy a
vallásos ember szájából hallható: Íl még
a Magyarok Istene! (E két példa egyben
a pogány magyarok ősi hitvilágának
továbbélésére is bizonyíték.), ill. a
Menny a pokolba! Ojan setít van, mint a
pokolba. A pokol fenekire kívánnya.
Pokol az ílete. Beadta a mennyország
kulcsát. A dörömbölís nem hallik a
mennyországba. Ebugatás, szamárbőÝgís nem hallik a mennyországba. Nyíjjon
meg a mejjed, mint a Biblia, hogy olvassík belőÝle minden atyádfia! Csak az
imáccság tartya benne a lelket – mondják arra, aki halálán van. Minden imácscságnak ámen a víge: minden véget ér
egyszer. Jóṷl imádkozott: minden sikerült neki. Rajtam már az Isten se könyörül — mondja ma is az elkeseredett ember. Ojan hosszú, mint a Szent Ivány-i
ínek: akkor mondják, ha nagyon lassú
tempóban, elnyújtva énekel vki. Ezt a
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templomi éneklési stílust maguk is némi
iróniával említik. Az anekdota szerint az
angol utazót hazájába visszatérve megkérdezték: Énekelnek-e itt a templomban? Mire ő: A Nagytemplomban akkor
kezdték énekelni a „Tebenned bíztunk”ot, amikor eljöttem. Nem tudom, azóta
befejezték-e. Más példák: Áment mond:
pislogó gyertya v. mécses elalszik.
Ámenre írkezett a templomba: eseménynek a végére érkezett, elkésett. Áll, mint
Bálám szamara: szótlanul, bambán áll.
Nem az a bűn, ami bemegy, hanem ami
kijön: nem az evés-ivással vétkezünk,
hanem a csúf beszéddel. L. még: húsvét,
Isten, Jézus, karácsony, káromkodás,
Krisztus, pünkösd, úrvacsoraosztás; a
fogalmak szócikkeit is!
cívisváros: → Debrecen
cizellál ~ i → Rézműves, ötvös domborítással fémtárgyat díszít.
cizellálás ~ fn → Ötvösmesterségben
finomvésés, domborítás.
cizellőrkalapács cizellőÝrkalapács
fn → Ötvösmesterségben a → cizelláláshoz használt jellegzetes formájú
(acél)kalapács.
co ~ msz 1. 〈Ló indítására, terelésére.〉 2. Co, fel! 〈lóra, emberre stb.〉 állj
fel! Co, ki!: ló nógatása. Ha elengedtík a
jászoltul: ki, mennyík inni!
coca ~ msz Disznó, malac hívogatására: ~, ne! L. még: állathívogatók
cocilista: → szocialista
cocó cocóṷ fn (gyny) → Ló.
cocoskodik ~ i Kellemetlenkedik, vitatkozik.
coki ~ msz 1. Kutya kergetésére:
mars, takarodj 〈ki〉! 2. Személyhez intézve: takarodj! kifele! L. még: állatűzők
cokli ~ fn → Kőművesek nyelvében:
az épületek rendszerint vakolt lábazata.
cókmók cóṷkmóṷk fn Mindenféle
holmi, ruhanemű, kézbe vihető kisebb
csomag.
col: → hüvelyk
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colostok: → colstok
colpang ~ fn → Kőművesek nyelvében: homlokzaton alkalmazott ablakkönyöklő párkány.
colstok colostok, ~ fn Összehajtogatható, többnyire fából készült mérőeszköz, egyik oldalán cm-, a másikon colbeosztással. Szóláshasonlat: Összement,
mint a colostok: nagyon lesoványodott.
colvessző colvesszőÝ fn A filckalap
készítésekor erre gyúrja rá a filcet a kalapkészítő mester.
comb ~ fn 1. → sódar. 2. Nyeles ~:
(gyny) baromfi alsó combja. L. még:
emberi test
combkefe ~ fn (tréf) Oldalszakáll,
barkó; pakompart. L. még: nemi élet
combtáska ~ fn Másik neve: tomportáska. → Hám részeként: az istráng lapos bőrtokja a ló két oldalán.
compó1: → cigányhal
compó2 compóṷ, campóṷ fn Másik
neve: fürösztőÝasszony. A → bába mellett segédkező leány v. asszony, aki a
csecsemőt fürdeti, ill. ruhaneműjét mossa, esetleg takarít. Általában két hétig, az
anya megerősödéséig tevékenykedett.
Compó-lapos: → halászat a hortobágyi vizeken
condollott ~ mn Főként nőre vonatkoztatva: rongyos, nyűtt ruhában járó,
rendetlen öltözetű, gondozatlan.
condra ~ fn 1. Posztóból készült általánosan viselt ruhadarab. 2. Rossz, rongyos ruha. 3. Rendetlen, lompos öltözetű
nő.
copf coff fn 1. Női hajviseletként két
ágban viselt, hosszú hajfonat. 2. Kosárfonásban hajfonatra emlékeztető fonásminta. L. még: vesszőfonás
copfszegés coffszegís fn Kosárfonásban: pótkarókkal, ill. pótkarók nélkül
végezhető hajfonatra emlékeztető szegés. L. még: vesszőfonás
corhol: → curhol
cornwall: → disznó
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cö ~ msz Alakváltozata: cu. Többször
ismételve disznó, malac hívogatására: ~,
~, ~! Cu, cu, cu! L. még: állathívogatók
cölöp ~ fn Karó. Szólás: Veri a ~öt:
köhög.
cőtus: → cétus
cövek ~ fn 1. Hegyes végű rövid karó. Rendeltetése szerint van: → borjúcövek, → csikóscövek. Szóláshasonlat: Úgy
áll, mint ~ a főÝdbe: feszesen áll. 2.
Jószág egyik → szarvállása. L. még: bárányjegy
cövekel ~ i Lovat, szarvasmarhát,
sertést cövekhez köt.
cöveklábú korong ~: Olyan fazekaskorong, amelynél a tengelyét tartó bilincset a műhely földpadlójába vert 4 cölöpre szögelt deszkákhoz rögzítik. L.
még: fazekasmesterség
cu: → cö
cubák ~ fn 1. Nagy csontos húsdarab, húsos konc. 2. Comb forgócsontja a
rajta levő kevés hússal.
cubesszerolás ~ fn → Tímármesterségben: adagolás, feljavítás.
Cuca ~ tn Nagy kiterjedésű határrész
→ Ondód nyugati csúcsán, → Nagyhegyes és Ondód között. 1571-ben ház után
való földnek osztották ki debreceni polgároknak. Sok apró → szórványtanya
állt a területén, a legtöbb balmazújvárosi
gazdák birtokában volt. A múlt század
első felében iskolája is volt.
cucc ~ fn Holmi, cókmók.
cucilista: → szocialista
cucli ~ fn Jelentéstömörítő neve: gyerekmarasztalóṷ. 1. Másik (régibb) neve:
dudli. Cukros tejbe v. vízbe áztatott, előre megrágott kenyérbél darabka, amelyet
ritka szövésű fehér gyolcsba kötve a
csecsemő szájába adnak. − A gondos
anya vigyázott, hogy a kicsi torkára ne
szaladjon a csomó, ezért egy madzaggal
a → pólyához v. a bölcsőhöz kötötte.
Tisztaságára is ügyelt, ha kiesett a gyerek szájából, új ~t csinált. Így védte a
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legyektől is. Ősi „találmánynak” tartották. 2. Cumi.
cuclizik ~ i → Csecsemő → cuclit
szív.
cudar ~ mn 1. Alávaló, hitvány. 2.
Hideg, esős 〈időjárás〉. Szólás: Cudar
világ, szűk esztendőÝ, de ránk baszott
mind a kettőÝ: hideg időjárás volt, és
termés sem termett elég.
cuffort ~ fn 1. A magyarországi éghajlatot nehezen viselő főleg húsáért
tartott angliai eredetű birka. 2. Amerikai
fajtájú juh, suffolk. L. még: juhtartás
cufla: → szufla
cúg ~ fn 1. Összetétellel: cúghúzás.
Léghuzat. − Szólás: Jóṷ ~ja van: jó sok
italt fel tud egyszerre hajtani. 2. A (cúgos) cipő szárába betétként illesztett
gumiszövet, rugalmas ereszték. 3. Katonai szakasz. 4. Tégla v. habarcs felszállítására alkalmazott, rendszerint kézi erővel hajtott felvonószerkezet. 5. → Tímároknál a → tőke szélességében színelt
olyan hosszúságú bőrrész, amennyire a
kar kinyúlhatott.
cugehőr cugehőÝr fn Öltözékkel
kapcsolatban: kellék, hozzávaló.
cugfűrer: → cugszfűrer
cúghúzás: → cúg
cúgos cipő cugos cipőÝ: Ritkább neve: cugos topánka. Gumibetétes → cipő.
cúgos topánka: → cúgos cipő
cúgpánt ~, cugpánt, cupánt fn 1. Vasalás, főként a szekéré. 2. Szekéren az
→ ástokot a tengellyel, ill. a → vánkost
a tengellyel összefogó, szorító vaspántok
közül egy.
cugszfűrer cugfűrer fn (rég) Szakaszvezető.
cuháré ~ fn Másik neve: cuherda.
Vasárnapokon, ünnepnapokon rendszeresen ismétlődő alkalmi táncmulatság.
cuherda: → cuháré
cuhol ~ i Lohol.
cukor cúkor, ~ fn A → cívis konyha
fontos ételízesítője. Hajdan kúp formá-
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ban árusították (süvegcukor). A szó más
összetételek utótagjaként is előfordul.
Gyógyszerként használatos a kelevénycukor, fodormentacukor és a kámforcukor, gyermekek kedvelt édessége a kolompércukor ’krumplicukor’. − Szóláshasonlat: Úgy veszik, mint a cúkrot:
nagyon kelendő. Ídes, mint a ~: nagyon
édes. Tréfás mondás csukláskor: Csuklom, emleget a cukrom. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
cukorárus cúkorárus fn Moziban,
szórakozóhelyen stb. nyakba akasztott
tálcával járó cukorkaárus.
cukorfokmérő cúkorfokmírőÝ fn
Másik neve: cúkorfokolóṷ. Pálinkafőzéskor stb. a cukorfok mérésére használatos
műszer.
cukorfokoló: → cukorfokmérő
cukorjegy cúkorjegy fn Cukor vásárlására jogosító utalvány.
cukorkór cúkorkóṷr fn Cukorbetegség.
cukorkörte cúkorkörte fn Mézédes
nyári → körtefajta. A pálinkája is finom.
cukorlepény cúkorlepíny fn → Méhészetben: általában mézből és cukorporból álló, gyúrással v. főzéssel elkészített téli táplálék a mézzel gyengén ellátott méhcsaládoknak.
cukormáz cúkormáz fn → Mézeskalácsosoknál: cukros szirup, máz, amelylyel a puszedli felületét bevonják.
cukorpróba cúkorpróṷba fn A felfőzött cukor töménységének vizsgálata.
cukorszóró cúkorszóṷróṷ fn Rendszerint hosszúkás henger alakú kis
edény, amelynek lyukacsos kupakján át
a beletöltött porcukrot az ételre hintik.
cukortartalom cúkortartalom fn A
gyümölcsben található cukor mennyisége.
cukortengeri: → fehértengeri
cukorvizelés cúkorvizellís fn Cukorbetegség tüneteként: a fokozott vízkiválasztás miatt szomjazással járó, megnö-
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vekedett cukortartalmú vizelés. L. még:
népi betegségnevek
cukrászda ~ fn A régibb időkben
csupán 2 ~ volt a városban. Az elsőt egy
Kaderász nevű olasz nyitotta még az
1840-es években. A múlt század elején
ehhez csatlakozott a Jost-féle ~ a Kossuth utcán.
Cukrászda dűlő: → Pallag
cuktilis: → szubtilis
cuktilisen: → szubtilisen
cuktilos: → szubtilis
cuktiluson: → szubtilisen
cula ~ fn 1. Szedett-vedett, ócska ruha(nemű). 2. Hitvány ember. 3. A →
Református Kollégium kis harangja volt,
tűzvészkor, kicsapott diák búcsúztatásakor, tanár halálakor szólalt meg. 1863ban öntötték az 1802. évi nagy tűzvészben megsérült Rákóczi-harang egyik
darabjából.
culáp ~ fn 1. Építkezéshez használt
faoszlop, a ház v. más épületek tartóeleme, cölöp. 2. Az istállóajtótól a kútig
vezető korlát része. 3. Támasztóoszlop,
támfa. 4. Szénatartónak az ágasa, cölöpje.
cunder ~ fn → Kovácsmesterségben
az a vastörmelék, elégett vasdarab,
amely a forró vas kalapálásakor lepereg.
cupánt: → cúgpánt
curhol ~, corhol i Pásztorok, szűcsök, tímárok szóhasználatában: nyersbőrt kampó alakú szerszámmal v. tompa
vasszerszámmal puhítás céljából húzogat, simít.
curholó curholóṷ, corholóṷ fn A
bőrkikészítés egyik késféle eszköze,
lapos csontdarab v. lapos vas, kaszapenge hengeres keményfába, hordóabroncs
markolatba foglalva. Ezzel kaparják,
tisztítják, puhítják a faágra, korlátra, →
esztovátára kiterített bőrt, amelyet a
mellé helyezett → lisztesfukából megmegliszteznek, hogy fehérebb legyen.
curik: → curikk
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curikk ~, curik, curukk msz Ló faroltatására: vissza, hátra! L. még: állatterelők
curikkol ~, curukkol i Ló hátrál, farol.
curikkoltat ~, curukkoltat i Lovat
hátráltat, faroltat.
curikkszoba: → dolgozóház
curiktolás ~ fn → Tímároknál a bőrnek a → dolgozóházban (szárazműhelyben) történő kikészítése.
curukk: → curikk
cühölődik: → cihelődik
cürhölődik cürhölőÝdik i Bajlódik,
vesződik vkivel.
cvikker ~ fn 1. Orrcsiptető. 2. 6−12
hónapos korában levágott borjú bőre.
cvikkeres ~ mn Orrcsiptetőt viselő
〈férfi〉.
cvikkol ~ i → Cipőt, vagyis a felső
részt és a talpbélést kaptafára felhúz(za).
cvikkolás ~ fn 1. Magyar megnevezése: fárafoglalás. Cipészek nyelvében:
a felső rész és a talpbélés kaptafára húzásának művelete. 2. → Kőművesmesterségben: a hiányos falazati sor üregeinek a kitöltése tégladarabokkal.
cvikli cikli fn Ruha ék alakú betoldása. Ciklibe szab: női ruhát deréknál keskenyebbre, lefelé bővülően több darabból kiszab.
cviklis szoknya ciklis szoknya: →
Cviklibe szabott → szoknya.
Czinege János számadó: A → hortobágyi pásztortársadalom leghíresebb
→ csikósszámadója, a „gróf”. Ő volt a
főszereplője a Móricz Komor Ló című
novellájára épülő Hortobágy (1936) című (dokumentum)filmnek. Idős korában
Debrecenben élt. Nagy Jenő visszaemlékezése szerint a cívis nagygazdáknál
szívesen látott vendég volt a disznótorokon. Élvezettel hallgatták ízes nyelven
előadott történeteit. Életéről, nevezetes
tetteiről, mondásairól számtalan anekdo-
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ta született. Hortobágy községben utca
őrzi emlékét. L. még: hazulról
Czinege-tanya: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
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Cs

csá ~ msz/fn Csá ide!: jármos szarvasmarha irányítására: jobbra! Szólás:
Eggyik ~ra, másik hajszra!: a) egyik erre, másik arra 〈mehet〉. b) egyik jobbra,
másik balra 〈mehet〉.L. még: állatterelők
csabagyöngye ~ fn Muskotályos ízű
és zamatú, korai érésű, közepesen termő
csemegeszőlő. L. még: mathiászszőlő
csabak1 ~ mn → Szarvasmarha
olyan szarvállása, amikor az egyik szarv
fölfelé, a másik lefelé áll.
csabak2: → csobak
csacsi ~ fn − Szólás: Tanúj, ~, szamár lesz belőÝled: (tréf) 〈biztatás főleg
kisgyereknek〉. Csacsi ül a szamáron:
(tréf) felnőtt mondja a térdére ültetett
kisgyereknek. L. még: szamár
csacska ~ mn Fecsegő. Főként kislányra mondják.
csacsog ~ i 1. Gyermek fecseg, jártatja a száját. 2. Kisgyermek beszélni kezd.
csádé ~ fn Szószerkezettel: háromélű
sás. Két szélénél és a közepénél is éles,
háromélű → sásféle. Rossz minőségű
→ takarmány.
cságató cságatóṷ fn Más nevei: kormány, váltóṷ. → Eketalyigán lyukakkal
ellátott, félkör alakú vasalkatrész, melylyel az eketalyiga rúdjának irányát és

ezzel a barázda szélességét szabályozzák.
csahol: → csihol
csája ~ fn Tea. Debrecenben a 2. világháború után néhány évig orosz hatásra ~´nak nevezték a különféle levelekből, ill. a dió belső elosztóṷjábúl készült
főzetet, vmint az égetett cukorból készített teát és rumos teát is. A ~ fogyasztása
nagy divat volt.
csajbókos csajbóṷkos mn 1. → Bolondos, féleszű, szeleburdi. 2. Ügyetlen
mozgású, esetlen.
csajfétás ~ mn 1. → Bolondos, hóbortos, féleszű. 2. Félretaposott sarkú
〈lábbeli〉.
csajhos ~ mn 1. Ruha, öltözet lucskos, sáros csatakos. 2. Szeleburdi.
csajla ~ mn 1. Lekonyult szélű, formátlan 〈kalap〉. 2. Jószág, juh szarvállásának megjelölésére: lefelé görbülő. 3.
Lekonyuló, lehajló 〈pl. a sertés füle〉. L.
még: előrecsajla, szarvasmarha
Csajla: → tehén
csak ~ hsz − Szólás: Csak a neki!: jól
van az! Nem ~ a, ha ugyan~: fokozást v.
túlzást kifejező fordulatként.
csákány ~ fn 1. Kalapácsszerű acélfej, kb. 80 cm hosszú fanyéllel. Az ív
alakú fej egyik vége általában hegyes,
másik lapos, éles. Nehéz, tömör v. köves

csákányfergeteg
talaj megbontására használják. Egyik
változata a kuruc lovasság egyik fő
fegyvere volt. 2. Főként szőlőművelésben használt keskeny vasú kapafajta,
amelynek a foka csákányszerű hegyben
végződik. L. még: bárányjegy, irtókapa,
szőlőtermesztés−szőlőművelés
csákányfergeteg ~ fn − Szólás: Ha ~
hullik is az égbűl: minden akadály ellenére is… Még ha ~ esik is, ha menni
kell, akkor menni kell: bármilyen rossz
idő lesz, el kell mennünk.
csákányos ~ fn Csákánnyal dolgozó
munkás.
csakhamarosan ~ hsz Hamarosan,
nemsokára.
Csáki szalmája ~: Gazdátlan holmi,
vagyon. Szóláshasonlatban: Rendbe van,
mint a ~: szabad prédára van hagyva.
csakliz ~ i 1. Csereberél, csencsel. 2.
Lop.
csáklya csákja fn Tűzoltásra használt, hosszú nyelű vaskampó.
csákó csákóṷ I. mn 1. → Szarvasmarha szarvállásának jelölésére. 2. Kajla, szétálló 〈fül〉. II. fn 1. Szétálló szarvú
szarvasmarha. 2. Csákóṷra áll: szarv,
bajusz szétáll, ill. felfelé görbül.
Csákó: → ökör, tehén
csákó fülű csákóṷ fülű: Elálló fülű
〈szarvasmarha, ló〉. L. még: lótenyésztés
csákóra indult szarvú csákóṷra
indúlt szarvú: → Szarvasmarha (ökör)
szarvállására vonatkozó körülírás.
csákó szarvú csákóṷ szarvú: a) Fejtől elállóan növő, végén befelé görbülő
szarvú 〈→ szarvasmarha〉. b) Kissé szét
és a hegyek felé hátra görbülő szarvú.
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csákós csákóṷs mn 1. Összehajló
szarvú 〈juh〉. 2. → csákószarv(ú).
csákós szarv: → csákószarv
csákószarv csákóṷszarv: Változatai:
csákóṷs szarv, csákóṷs. → Szarvasmarha kissé szét és a hegyek felé hátra görbülő szarva.
*Csáky Imre utca: → utcák−utcanevek
csal ~ i 1. „Találós kérdés” a 20. század első évtizedeiből: Hogy imádkozik a
zsidóṷ? Csalom a magyart, ~om. Szánom, de nem bánom. 2. Csábít. Engem
kiválasztott, és ~t Pestre.− Igekötővel:
→ megcsal. Ikerszóban: → csel-csal.
család ∼ fn 1. → cívis család. 2. Vkinek a gyermeke. A ~ a ’familia’ jelentés
mellett a házasságban született gyermekeket is jelöli. 3. Méh~. Külön névvel
megjelölt fajtái: a hasonló jelentésű →
dajkacsalád, a kiválasztott legértékesebb
méhcsalád a → tenyészcsalád, a téli
veszteség és a betegség okozta pusztulás
pótlására való a → tartalékcsalád.
családba fogadás: → cívis család
családi tánc ~: → Lakodalomban a
menyasszonytáncot követő → tánc, melyet az örömapák és örömanyák kezdik
lassúval, majd a rokon fiúk és lányok
folytatják frissel.
családjog: → cívis jogszokások, végrendelet
családos ~ mn Akinek (több) gyermeke van.
családtalan ~ mn Gyermektelen.
csalamádé ~ fn 1. A → cívis konyha
kedvelt vegyes savanyúsága: apróra felvágott vöröshagyma, zöldpaprika, káposzta, uborkasaláta és esetleg zöldpara-

csákányfergeteg
dicsom alkotja. A ~´t este szokás készíteni, reggelig a sóban áll. Jó szorosan
berakják az üvegbe, és cukros-ecetes
vizet öntenek rá. 2. → misling.
csalán ~, csalánt, csilán, csilánt, cselán fn Szószerkezettel ritkán: ígetőÝ ~.
Szőreivel csípős fájdalmat okozó, fűrészes levelű → gyomnövény. A cívisek
többféle hasznosítását ismerték/ismerik.
Rostjaiból készül a durva szövésű, széles
→ csalánzsák. Inséges időkben különösen a szegények körében előfordult,
hogy a ~ leveléből levesfélét főztek. Növendék kacsáknak a beáztatott és összevágott, tengeridarával, korpával összekevert ~t napjainkban is adják. A népi
gyógyászat egyik növénye. A zöld v.
egészben megszárított → csalánlevélből
főzött gyógytea tisztítja a vesét. Korábban a ~ leveleit zölden rehoma, reoma
’reuma’ ellen használták, oly módon,
hogy a száras ~nal megcsapkodták a
fájós testrészt: térdet, könyököt. − Az
→ árvacsalán ~szerű, de nem csípős
levelű gyomnövény, ill. a peszterce és a
repkény népnyelvi neve. − Közmondás:
Csalántba nem csap bele a ménkű: hitvány v. talpraesett emberrel nem szokott
szerencsétlenség történni.
csalánlevél: → csalán
csalánt: → csalán
csalánzsák ~ fn Szószerkezettel: goromba szövísű zsák. Csalánrostból készült, durva szövésű széles → zsák. Törekhordó ponyvát is készítettek belőle.
csalavári: → salavári
csálé ~ I. msz Jármos → szarvasmarha terelésére: jobbra! II. fn 1. A bal
oldalra befogott szarvasmarha. A ~ bal-
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felőÝl vóṷt mind, ha nígy vagy hat vóṷt
befogva is. 2. A jobb oldalra befogott
ökör v. tehén. 3. Csáléra áll a kalap:
ferdén áll, félre van csapva. III. mn Ferdén álló. Csálé kalapja van. − Szólás:
Csálé, hajsz! Arra mícc/menny, amerre
akarsz!: (tréf) mehetsz, ahova a szemeddel látsz. Csálé, hajsz! Oda megy, ahova
akar: (tréf) bárhova mehet, senkit sem
érdekel. L. még: csá
csalékony csalíkony mn 1. → Időjárás csalóka. Csalíkony az időÝ, ha jóṷ
időÝ van, oszt hamar rosszra fordul. 2.
Csaló. A csalíkony ember az, aki csal valakitül.
csálés csálís fn Bal oldali → ökör.
csalfálkodik ~ i Kacérkodik, kikapósan viselkedik.
csali ~ fn Csalétek.
csalikancsó csalikancsóṷ fn Csörgőkancsó, főként a → hídivásáron árulták.
Jellegzetessége, hogy nem lehet belőle a
folyadékot a megszokott módon kiönteni
v. kiinni. Mázasan készül, gyakran felirattal, évszámmal.
csalimpál ~ i Kalimpál, csapkod.
csalingál ~ i Ténfereg, ide-oda járkál.
csalisíp ~ fn A vad megfogására, lelövésére használt madárhangot utánzó
→ síp.
csalit ~ fn Bokros, cserjés erdő.
csalitos ~ I. mn Bokros, cserjés 〈erdő〉. II. fn Bokros, cserjés erdő. A ~ba
kökínybokor, gelegonyabokor van a fák
közt, meg kecskerágóṷ.
csalogány: → fülemile
csalogató csalogatóṷ fn A madárfogó kalitka középső része, amelybe madarat zárnak, hogy hivogassa társait.

csákányfergeteg
csalópipa: → makrapipa
csámbókos csámbóṷkos mn → Bolond, nem normális.
csámborog ~, csámbojog i Ténferegve csatangol, kóborol, kószál, csavarog.
Igekötővel: → elcsámborog.
csámbojog: → csámborog
csámcsogó csámcsogóṷ mn (tréf) →
Száj. Figyelmeztetés: Fogd be a csámcsogóṷdat!: hallgass!
csámesz ~ fn Széna, szalma v. gabona vontatására használt két- v. négykerekű alacsony vontatószekér. L. még:
vontatás
csámesz lábú ~: Csámpás, gacsos lábú. L. még: emberi test
csámpás ~ mn Félszeg, ügyetlen.
csámpás lábú ~: Ló, ökör lábának állására vonatkozó megjelölés. L. még: lótenyésztés, szarvasmarha
csámpázik ~ i Csámpásan megy.
csanak ~ fn Teljes neve: ivóṷcsanak. Egyetlen darab fából faragott, különféle formájú és díszítésű, nyeles vízmerő edény, ivóedény. Mivel a nap és a
szél hatásának erősen ki volt téve, száraz, a hasadásra nem hajlamos szilvafából, vadkörtefából, galagonyafából, juharfából faragták. Hajdan az úton levők
nélkülözhetetlen eszköze volt: övükre v.
a tarisznya szíjára függesztve vitték magukkal. A cívis parasztok nem nagyon
ismerték, ezen a tájon a legutóbbi időkig
a hortobágyi pásztorok és a vadászok
használták. Ők is a tarisznya szíjához
csatolva hordták, ritkábban a tarisznyában. Gazdag változatainak két nagy csoportja: a kanál formájúak és csésze formájúak. Mindegyiknek van a víz meríté-
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sére alkalmas öble, csészéje, ill. fogója
és füle. A változatosság mind a formákra, mind a fülekre jellemző.
csángó csángóṷ I. mn → Bolondos,
hóbortos. II. fn Ügyetlen kisgyerek.
csángurdi ~ mn 1. Féleszű, → bolondos. 2. Kancsal.
csánk ~ fn 1. Szarvasmarha, ló, juh,
ill. sertés hátsó lábának hajlása. 2. →
láb. Szitok: Egye meg a fene a ~odat!:
egye meg a fene a lábadat! L. még: emberi test
csap1 ∼ i 1. Tetézett vékáról a szemet
csapófával lesimítja. 2. Füvet, gazt gyorsan vág. 3. Jószágot vhova hajt, ki~, és
ott hagyja legelni. 4. Ösvényt csap: ösvényt tapos, gyalogutat vág. 5. → Gubásmesterségben: a gyapjút a csapókészülék bél- v. zsineghúrjának pattanó
csapásai által feldolgozásra alkalmassá
veri, finommá és tisztává teszi. 6. Gyapjú fonásakor a megsodort béldarabot egy
gyors mozdulattal feltekeri az orsóra. 7.
A → guba szabására, varrására, ill. az
anyag elkészítésére vonatkozó összes
munkálatot elvégzi. 8. → Fazekas a
korongolás kezdetén nagy lendülettel a
korongtányér közepére dobja az agyagdarabot. − Szólás: Nem oda ~, ahova
níz: kancsal. Igekötővel: → átcsap, becsap, belecsap, elcsap, felcsap, kicsap,
lecsap, megcsap, odacsap, széjjelcsap.
csap2 ∼ fn 1. Szőlőtőkén, gyümölcsfán termésre hagyott, visszametszett
vessző. A ~ arasznyira, legfejjebb nígyöt szemre lemeccett szőÝlőÝvesszőÝ,
amin az új hajtások sarjadnak. Csapra
mecc: szőlőt úgy metsz, hogy bizonyos
számú szemet hagy meg a vesszőn. →
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Rövid csap: a szőlőtőkén rövidre metszett szőlővessző, amelyen új hajtások
sarjadnak. A kövidinkát rövid ~ra kell
mecceni, három-nígy szemre, mer ez terem a rövid ~on is. Összetételben is előfordul: → biztosítócsap, csercsap, hüvelykcsap. 2. Hordók, csövek elzárására
szolgáló szerkezet. 3. → Rézművesmesterségben: az öntőszekrény falaiban
lévő kis fémrudak, melyeknek segítségével a két fele összeerősíthető, → bélcsap. 4. Szappanból faragott pálcika,
amelyet a kisgyermek fenekébe dugnak,
és megforgatnak benne, ha szorulása
van, hogy a széklete meginduljon. L.
még: bárányjegy, küllőcsap
csapárium ~ fn (rég) Népi gyógyszernévként: Nitrum purum. L. még: népi gyógyászat
csapás1 ~ fn 1. Megpróbáltatás. Közmondás: Nincs három nagyobb ~, mint a
csepegőÝs ház, rossz szomszíd, rossz felesíg: ez a három keseríti meg legjobban
a házas ember életét. 2. Kaszavágás. 3.
→ Szűrkészítésnél: a kifésült gyapjú
tisztítása, finomítása fonás előtt a csapókészülék segítségével oly módon, hogy a
kifeszített húrt v. madzagot lazára engedve belecsapják a tisztítandó gyapjúhalmazba, így a nehezebb gyapjú alulra,
a könnyebb, jó minőségű felülre kerül. 4.
A → guba szőrének körömpővel való
felkaparása. 5. → Gubacsapóknál a
megsodort béldarab orsóra való föltekerése fonás közben. – A szó összetételekben is szerepel: → idegcsapás, istencsapás, mennykőcsapás; igekötővel: →
elcsapás.
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csapás2 ~ fn 1. Keskenyebb kitaposott út. 2. → marhacsapás.
csapat ~ fn 1. Személyek vmilyen
tekintetben összetartozó csoportja, pl.
egy ~ gyerek, → cséplőcsapat. 2. Legelő
állatok kisebb csoportja, pl. → cangacsapat. 3. → parti. 4. Jelzői használatban gubacsapók szókincsében: → csapat
guba, csapat gyapjú.
csapatás ~ fn A → guba vízzel való
veretése a kallóban a szövet összesűrítése, ványolása végett.
csapat guba ~: → Gubacsapóknál: a
→ gubának bizonyos, számmal nem jelölhető mennyisége.
csapat gyapjú ~: → Gubacsapóknál:
a gyapjú egy bizonyos mennyisége.
csapda ~ fn Állatok megfogására való szerkezet v. verem.
csapdlecsacsi ~ fn → Magyar kártyával játszott kártyajáték. L. még: kártyázás
csáphorog: → vasmacska
csapkod ~ i 1. Eső ritka, nagy cseppekben esni kezd. 2. Lekvár ismételten
kicsapódik, kifröccsen az edényből. Igekötővel: → megcsapkod, rácsapkod,
széjjelcsapkod.
csaplár ~ fn (rég) Alakváltozata:
csapláros. Csárda, kocsma férfi italmérője, gyakran tulajdonosa. Hajdan városi
tisztviselő volt, aki bérezésért végezte a
város csapszékében a bormérést. Írástudó ember, gyakran nemes ember volt.
csaplárné:~ fn (rég) A → csaplár
felesége.
csapláros: → csaplár
csaplárosné ~ fn 1. → csaplárné. 2.
Női csapos.
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csaplyuk csapjuk fn Fúrott lyuk a
hordón, ahová a csapot illesztik.
csapó csapóṷ fn 1. Szűr- v. gubaposztó készítésével foglalkozó iparos
(→ szűrcsapó, gubacsapó). 2. Aratáskor
a kasza nyelére erősített egy v. két hajlított vessző, amely a levágott gabona
egyenletes dőlését biztosítja (→ kaszacsapó). 3. Az ostornak kenderből, rafiából v. lószőrből font vége, suhogója,
amely csattanó hangot ad (→ ostorcsapó, tűcsapó). 4. Ostorszerű eszköz,
amellyel a → csigázás nevű → gyermekjátékban a → csigát perdítik. 5. →
Légycsapó. 6. A madárfogó kalitka lecsapódó tetejének húzómadzaggal ellátott része. 7. Fiúgyermekek játéka: →
ostorcsapó. Olykor jégen is játszott csoportos gyermekjáték, amelynek résztvevői hosszú sorban összefogóznak, az elöl
állók megforgatják a sort, mire a sor végén levők messzire kicsapódnak. L.
még: csipicsapó
csapóbőr csapóṷbűr fn Csapókészülék részeként: olyan vastagabb bőrdarab,
amellyel az ideget megfeszítve és aztán
elengedve a gyapjút csapják.
csapódik csapóṷdik i → Lekvárfőzéskor a lekvár kifröccsen az üstből. L.
még: becsapódik
*Csapó-dűlő: → nyílhúzás
csapófa csapóṷfa fn 1. → csapóléc.
2. → csapóvessző. 3. Főként szekér
megemeléséhez használt emelőrúd. −
Lusta, nehezen mozduló ember tréfás
nógatása: Csapóṷfát az öreg alá. A szólás konkrét alapja, hogy a leromlott v.
öreg szarvasmarhát, lovat ~ segítségével
próbálták lábra állítani. Olykor ezt a
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„módszert” alkalmazták ágyban fekvő,
nagy testű, idős emberek mozgatására is.
csapóföld csapóṷfőÝd fn A szűrposztó fehérítésére használt anyag.
csapókalicka csapóṷkalicka fn Madár élve elfogására való kalitka, amelynek kipeckelhető teteje v. oldala a madár
érintésére lecsapódik, és a madár fogva
marad. L. még: vadfogás és vadászat
csapókanál csapóṷkanál fn → Rézművesmesterségben: az öntőszekrénybe
mintázásnál a homok egyenletessé tételére, simítására használt kisebb méretű
fémkanál.
Csapókert Csapóṷkert tn A → Csapó utca (városrész) kapujához legközelebb eső zárt kert volt. A többi zárt kerttel együtt a 19. század végén csatolták a
város belterületéhez. Egy feljegyzés szerint Debrecen város tanácsa 1675-ben
engedélyezte, hogy a temetőn kívüli homokos területeket ingyen osszák fel azok
között, akiknek nincs szőlőjük. L. még:
szőlőskert
csapókés csapóṷkés fn Főleg csontos, porcos húsok vágására, darabolására
használt széles, erős és vastag pengéjű
acél kéziszerszám.
csapókészülék csapóṷkíszülík fn →
Guba, → szűr csapására használt rugalmas fából és szárított juhbélből készült
nyílforma szerkezet.
csápol ~ i 1. Vmivel, pl. ostorral v.
egyéb tárggyal, kézzel, jószág a farkával, fejével csapkod, hadonászik. 2.
(tréf) → Csipkeverő fonás közben hoszszabbra engedi az egyik orsópárt, távolabb kitűz, majd a tűt bezárja. 3. Néptáncos veri a csizmaszárat.
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csapóláda csapóṷláda fn Madárfogáshoz használt kisebb → láda. L. még:
vadfogás és vadászat
csapóléc csapóṷléc fn Másik neve:
csapóṷfa. Gabonával, liszttel teli véka
fölöslegének lecsapására, lehúzására való lécdarab, kis lapos fa, közepén fogóval.
csapólegény csapóṷlegíny fn (rég)
Más nevei: csapóṷmesterlegíny, gubacsapóṷ mesterlegíny. → Gubacsapóknál: az inasévek után az ötéves legényidejét töltő fiatal férfi.
csapómadzag csapóṷmaddzag fn
Erős madzag, amellyel a → csapót a
kaszára erősítik.
csapómester: → gubacsapó
csapómesterlegény: → csapólegény
csapos ∼ fn Kocsmában v. csapszékben meghatározott évi bérért v. konvencióért alkalmazott borkimérő.
csapós csapóṷs mn 1. Színültig, de
nem tetézve megtöltött, csapófával lesimított 〈mérőedény〉. 2. Ferdén, görbén
hulló 〈csapadék〉.
csapósan csapóṷson hsz Régies
alakváltozata: csapóṷst. Tele, de nem
tetézve. Csapóṷson mírte a víkával a
termínt. Csapóṷst van a víka.
csapós eső: → görbe eső
csapos fenék ~: Csaplyukkal ellátott
hordófenék.
csapospult ~ fn Söntéspult.
csapóst: → csapósan
csapószerszám: → vadfogás és vadászat
csapószíj csapóṷszíj fn Az → ostor
részeként: kb. 1 m hosszú, marhabőrből
készült szíj.
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csapószövőszék csapóṷszövőÝszék
fn A → szűrcsapó munkaeszköze, melylyel a szűrposztót készítette.
csapótartó csapóṷtartóṷ fn Az →
ostor nyéltelkén levő szíj, amelyen forhandban ’tartalékban’ egy-két → csapó
van, ha elmarad egy az ostorról.
csapott borjú: → rúgott borjú
csapott gyapjú ~: A → csapókészülék segítségével megmunkált gyapjú.
csapott farú ~: 1. Beesett farú, lecsüngő keresztcsontú 〈jószág〉. 2.. Tűzfallal csak az utca felőli részen rendelkező
〈épület〉.
csapótű: → tűcsapó
Csapó utca Csapóṷ ucca tn A belváros egyik jelentős utcája, a → Piac utcától indul, és az Árpád térbe torkollik. −
A debreceni gubacsapók már 1395-ben
céhbe tömörültek. Utcájuk egyike volt a
város 6 derék utcájának (→ Piac utca,
Hatvan utca, Varga utca, Mester utca,
Péterfia utca, ~). A középkorban a ~
telkeire nyúlt le a földesúri kastély (→
Vár utca), területén állt a Szent Erzsébet-kápolna és a ferencesek kolostora. L.
még: utcák−utcanevek
*Csapó utcai kapu: → *Csapó utcai temető
Csapó utcai pipa Csapóṷ uccai pipa: Karcsú, vörös színű → debreceni
pipa, feje gömbölydeden megy át a
nyakba.
*Csapó utcai temető: A → Dobozi
temető mellett, a Csapó utcai kapunál
húzódott. A város 1752. évi térképén
már látható.
csapóvessző csapóṷvesszőÝ fn Más
nevei: kaszacsapóṷ, csapóṷfa. Aratáskor
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a kaszára szerelt erős, hajlított vessző,
amely a levágott gabona egy irányba
történő, egyenletes dőlését biztosítja.
csapózás csapóṷzás fn Hortobágyi
pásztorjáték. Az egyik pásztor karikása
csapójával beleüt a másik kitartott kezébe. A játéknak lóhátról játszott változata
is van.
csapszék ~ fn → Kocsma, ahol nem
lehet leülni.
Csap utca: → Debrecen
csapzott ~ mn Összegubancolódott
szálú, nehezen fésülhető 〈szőrmésbőr〉.
L. még: összecsapzott
csára ~ msz Igás szarvasmarha irányítására: jobbra! Szólás: Az eggyik ~,
másik hajszra!: egyet nem értés esetén
mondják. L. még: állatterelők, csá
csárda ~ fn 1. − A/ A ~´k a településen kívül, azok szélein, a pusztákon, forgalmas közlekedési, állathajtó utak, vásáros helyekre vezető utak mentén, vámok, révek mellé épült → kocsmák voltak. Több ~ olyan helyen állt, ahol a
közigazgatás nehezen ellenőrizhette
őket. − A ~´k megjelenését a hódoltság
alatt elpusztult falvak helyén létrejött
puszták, a ritka településhálózat indokolták. Nem véletlen, hogy az elsők a nagyhatárú Debrecen környékén keletkeztek.
Ezek kezdetben földbe vájt, putriszerű
→ csapszékek voltak. A 17. század végétől sorra épültek a ~´k, elsősorban az
Alföldön olyan távolságra (12−15 kmre) egymástól, ahogyan az állatok etetése, itatása megkívánta. Kocsma funkciójuk mellett elsődleges céljuk a vásárra,
eladásra terelt állatok és szekerek, kocsik elhelyezése volt, ezért általában
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hatalmas méretű → szekérállások sorakoztak a ~ udvarán, és az állatokat ivóvízzel ellátó kút. A ~ épületeit gyakran
kerítés vette körül. A ~ mellett nagyobb
földterület biztosította az állatok legeltetését. A ~´ban megforduló hajtók, vásározók rendszerint az állatok mellett, az
állásban, szekéren éjszakáztak, a forgalmasabb utak mentén azonban sok ~´ban
volt az ivón és a ~´s lakásán kívül éjjeli
szállást biztosító helyiség is. A ~´k kedvelt tartózkodási helyei voltak a vidék
pásztorainak, betyárjainak. A ~´kat mindig az illető terület tulajdonosa építette:
az Alföldön többnyire a városi tanács.
Lehetett saját birtoklású és bérelt ~. Tulajdonosait, bérlőit → csárdásoknak
hívták. Forgalmas, nagy jövedelmet ígérő utaknál a 18. század végén igényesebb, szilárd falú, barokk, majd a klaszszikus stílusjegyeit mutató ~´k épültek.
A ~´kat a forgalom növekedésével az
igényeknek megfelelően bővítették,
amint az a hortobágyi nagy ~ esetében
történt. − B/ A ~´k különösen a 19. század Magyarországának voltak jellegzetes
lé- tesítményei. Debrecen határában is
több ~ volt. A ~beli időzés alkalmat
szolgáltatott a cívis parasztoknak a napi
hírekben való tájékozódásra, értesülésszerzésre, távolabbi vidékek népeivel
való érintkezésre. A közlekedés kapitalizmus kori átalakulása a Debrecen környéki ~´kat is fölöslegessé tette. Legtöbbje megszűnt, elpusztult, v. tanyai,
pusztai kocsmává, italbolttá alakult (→
vendégfogadó). − C/ A ~´khoz sok romantikus betyártörténet kapcsolódik.
Közülük néhányat íróink (Jókai, Móricz)
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is feldolgoztak. 2. → hortobágyi csárdák.
csárdás1 ~ fn Olyan személy, akinek
csárdája, kocsmája van.
csárdás2 ~ fn I. Páros ütemű, gyors
ritmusú magyar zene, ill. erre járt tánc.
Egyik változata, ill. része a → csendes,
egyik motívuma a → kisharang. II. mn
Főleg a népköltészetben nőre, olykor
állatra v. tárgyra vonatkoztatva is: csinos, jó állású, szemrevaló. L. még: tánciskola
csárdás asszony ~: Csinos, jó állású
asszony.
csárdás kalap ~: Félrecsapott, pörge
→ kalap.
csárdás öltözet csárdás őÝtözet:
Csinos, de nem cicomás ruha. L. még:
cívisek viselete
csás ~ fn 1. A jobbra befogott szarvasmarha. A ~ jobb felőÝl vóṷt befogva,
de balra fordút. 2. A bal oldalra befogott
ökör v. ló. A ~ ökör jobbra fordul L.
még: kezes
császárgyökér ~ fn Népi → gyógynövény: Radix imperator [Heracleum]
Medvetalp. Vaskos, húsos levelű növény, több betegség gyógyítására használatos (gyomorbetegségek, májpanaszok, légcsőhurut). Emellett emésztésserkentő, hashajtó, köptető, vizelethajtó
hatása van. Fűszernövény is, erős fűszeres íze miatt salátához, leveshez, főzelékhez használják. Főzelék, saláta is készülhet belőle.
császárszakáll ~ fn Oldalszakáll.
császkál ~ i Lassan, csoszogva jár.
Igekötővel: → becsászkál, elcsászkál.
csaszla: → saszla
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csat ~ fn Öv, → cipő stb. v. szíj két
részének összekapcsolására való eszköz.
csatak ~ fn 1. Lucsok, sár, locspocs.
2. Nagy harmat a fűvön.
csatakos ~ mn 1. Híg sártól piszkos,
vizes. 2. Harmatos.
csatarál csatorál i Alakváltozata:
csatorázik. 1. Sokat beszél, fecseg. 2.
Főként nő veszekszik, kiabál, nyelvel. 3.
Tyúk kárál.
csatarázik: → csatarál
csatázik ~ i Veszekszik, lármázik.
csatít ~ i Főként nő lármázva veszekszik, kiabál.
csatítós csatítóṷs mn Főként nőre
vonatkoztatva: veszekedős, kiabálós,
szájas.
csatkos ~ mn Lucskos, sáros.
csatlás: → felhágó
csatláscsat ~ fn A → hámfa közepén
levő vasalás, amelyhez a hámfakarika
van erősítve.
csatláspálca: → felhágó
csatló: → felhágó
csatlófa csatlóṷfa fn A megrakott
szekér derékkötő láncának a megfeszítésére való karó.
csatlólánc csatlóṷlánc fn A lógós lovaknak a kocsihoz kötésére való hosszú
lánc. L. még: lófogat
csatlós csatlóṷs fn Azon két vaspálca
közül egy, amelyek a felhércet a rúdszárnnyal összekötik.
csatlós ló: → lógós ló
csatorál: → csatarál
csatornák: A városban a 19. század
közepéig nem voltak épített ~, emiatt a
tímárok cserzőleve, a vargák csávája, a
szappanosok párlugja, a mészárosok
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vágószínjeiből kifolyó vér, a gazdasági
udvarokból a trágyalé, szennylé nyitott
csatornákban folydogált, büdösödött. A
tanács tiltotta és büntette az árkok eltömését, mindhiába. Az 1820-as években a
városban elsőként a → Miklós utcán
épült boltozatos, föld alatti csatorna,
majd a Német utcán (ma: → Széchenyi
utca), → Piac utcán, Hatvan utcán, →
Csapó utcán és a többi derék utcában. A
mellékutcákban azonban még a 19. század végén is nyitott árkokban folydogált
a szennyvíz. (Murányi János: Debrecen
lexikon. 38.)
csatos cipő csatos cipőÝ: → Csattal
záródó felső részű → cipő. L. még: cívis
női viselet
csatos darab ~: Olyan szíjdarab, a
lószerszámon, amelyen → csat van.
csatpecek: → pecek
csatrang ~ fn A legkisebb kolompfajta, pergésszerű hangja van. A csatrangot v. az állat jelölésére használták, v. a
terelőkutya nyakába akasztották, ez segítette a terelésben.
csatrangol ~ i Főként gyermek csatangol, tekereg, csavarog.
csatrangos ~ mn Piszkos, sáros,
lucskos.
csattan ~ i → Fazekasmesterségben:
cserépedény a kemence belsejében hideg
levegő hatására széttörik.
csattog ~ i Ostorral cserdít, pattogtat.
csattogó csattogóṷ fn 1. → Csizmafőből készített → papucs. A Hortobágyon a juhász maga készítette. Nevét
azért kapta, mert talpának hátulsó része
és sarka menés közben csattog. 2. Bolboschoenus maritimus. Szikikáka.
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csattogós csattogóṷs mn Szikikákával benőtt 〈terület〉.
csáva ~ fn 1. A vetőbúza áztatásához
használt rézgálic oldat. 2. Moslék, →
korpacsáva. 3. Tímár- és szűcsmesterségben bőr kezelésére használt meszes
oldat, → bőrcsáva.
csávafestés csávafestís fn A kelme
hideg → csávában való mártogatása.
csávalé: → csávázólé
csavar ~ i 1. Sodor(int). 2. → Csipkeverő egymásra hajtja a két orsópár
orsóit, külön-külön jobbról balra. L.
még: becsavar, elcsavar
csavarás ~ fn 1. Kígyó alakú szalmatekercs, amely az istállóban a lovak állásai és az ezek mögötti tér választóvonalán húzódik végig. 2. Szalmakazal lekötésére való szalmából csavart kötél.
csavarékos eszű csavaríkos eszű:
Csavaros eszű, huncut, ügyes, aki a jég
hátán is megíl.
csavarfogó csavarfogóṷ fn Csavarok
megfogására, meghúzására szolgáló
szerszám.
csavargat ~ i Pásztor úgy legeltet,
hogy csak kis helyen terelgeti a ménest
v. gulyát.
csavaroz ~ i Pl. befőttes üveget menetes fedéllel lezár.
csavart vessző csavart vesszőÝ: →
Vesszőfonásban: a hossztengelye körül
megforgatott vessző.
csavarvetés csavarvetís fn A →
csipkeverés egyik alapmotívuma, egészverések sorozatából áll.
csávásdézsa ~ fn Mosléktartó edény.
L. még: disznóhizlalás

csákányfergeteg
csáváshordó csáváshordóṷ fn Mosléktartó hordó. L. még: disznóhizlalás
csávásvedér csávásveder, ~ fn Moslékosvödör. L. még: disznóhizlalás
csáváz ~ i 1. Elvetendő magot rézgálic oldatban fertőtlenít. Igekötővel: →
megcsáváz. Az üszög ellen ~ni kelletett.
2. → Tímár bőrt meszes oldattal kezel.
L. még: beolt
csávázás ∼ fn 1. Teljes nevén: magcsávázás. Az elvetendő magnak vetés
előtti fertőtlenítése, vegyszeres kezelése.
A cívis paraszt a → garmadába hordott
búzát (rozsot) rézgálic oldattal locsolóval megöntözte, és az egészet falapáttal
többször átforgatta. 2. → Tímármesterségben: bőrnek meszes oldattal történő
kezelése.
csávázólé csávázóṷlé fn Alakváltozata: csávalé. → Szőrmekikészítésnél, →
tímármesterségben: csávázásra használt
vegyszer. A bőrökről a ~ben leoldódnak
a zsírok.
csaviszka ~ fn 1. Hitvány, rossz bor,
lőre. 2. Kotyvalék, rossz étel.
csávó csávóṷ fn → Vályogvetéssel,
tapasztással foglalkozó → cigány(férfi).
A csávóṷ vájogvetőÝ meg tapasztóṷs cigány vóṷt, a tanyákat jártak tapasztani
sorba.
cseber ~ fn 1. Főleg víz (és bor) tárolására használt nagyobb dézsaszerű faedény. Az ún. bihari ~ 42, a nagy~ 84 l
volt. 2. Nagyméretű favödör. 3. Régi →
űrmértékként: vmiből annyi, amennyi
egy ilyen edénybe belefér. 4. Fonálfehérítéshez, csergefestéshez, ill. bőrkikészítéshez használt hasonló edény. 5. →
Kőműveseknél: a habarcsfelvonóval al-
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kalmazott henger alakú kb. 100–150 l
űrtartalmú tartály. − Szóláshasonlat:
Esik, mintha ~bül öntenék: nagyon esik.
Szólás: Cseberbül vederbe: egyik bajból
v. kellemetlen helyzetből a másikba jut.
Ez onnan ered, hogy mikor már kevés
vóṷt a ~ ajján, akkor beleöntöttík a vizet
vagy a cserlét a vedérbe. Népdal: Hortobágyi gujáslegíny,/Gujakútba esett szegíny. Szomjan maradt a gujája,/Megitattya a babája. Megitatná, de nem meri,/ Mert a ~ nehéz neki.
cseberbelépő cseberbelípőÝ mn Hibás járású 〈ló〉, amelyik a hátulsó lábát a
kelleténél jobban emeli. L. még: lótenyésztés
csebogár ~ fn Cserebogár. Népdalrészlet: Csebogár, ~, sárga ~!
csecs ~ fn 1. A tőgy elvékonyodó vége. 2. Női mell. Neve több összetételben
szerepel előtagként: a női mellbimbó a
cívis népnyelvben csecsbimbó, a tejfog
csecsfog, az emlőrák csecsrák, az anyatej csecstej, a csecsemő csecsszopó, a
mellszívó csecsszívó, népi gyógyszernév
a csecsvaj. Képzett alakjában van jelen a
csecses, csecses-faros, ill. a csecsesbádog, csecseskorsó szavakban. − Szerepel
kifejezésben: Odaaggya a ~it: csecsemőt
szoptat. Szólásban: Kiesett a ~ a szájábúl: vmi jótól elesett. Más változatban:
Nagy ~ esett ki a szájábúl. 3. A vizeskorsó fülének felső részén levő szopóka.
L. még: a fogalmak szócikkeit is!
*Csécs: → Hortobágy, Szepes
csecsbimbó csecsbimbóṷ fn Alakváltozata: csecsebimbóṷja. Női mellbimbó.
csecsebimbója: → csecsbimbó

csákányfergeteg
csecsemő csecsemőÝ fn Régibb neve:
csecsszopóṷ. Gyermeknyelvi megnevezése: baba, összetétellel: kisbaba. Gyermek kb. egyéves korig. A sokat síró ~
jelzője: → rívós, igéje: → kovákol.
csecsemőöltözet: A világra jött újszülött köldökét a bába (esetleg segítséggel) elvágta, a csecsemőt lemosta, és
a fürdővízből kiemelve kifogóruhába
/kifogókendőbe csavarta, előtte ebben
megtörölte. (A kifogóruhát a későbbiekben is használták/használják fürdetés
után.) A csecsemő köldökét 9−10 napig
finom, hosszú és széles fásli, köldökfásli/köldökkötő fásli/púpfásli védte. Alá
pelenkát/pelust raktak. A csecsemőt a
cívis családokban is bepólyálták, pólyába (tehetősebb családoknál tollpólyába)
csavarták, amely leánynak, fiúnak egyaránt fehér volt, és több szegetlen fásliból
és kendőféléből állt. A pólya átkötésére
színes szalagot, pólyakötőt használtak, a
kislányé rózsaszín, a fiúé világoskék
volt. A csecsemőt kispárnával bélelt
bölcsőbe fektették. A bölcső lehetett talpasbölcső, ill. rengőbölcső/ringóbölcső
/hintabölcső/rengő. A kicsire első öltözetdarabként hátul hasított ingecskét,
hátul a nyaknál megkötött kabátkát, kis
réklit és az áll alatt megkötött kissapkát,
ill. (csipkés, fehér) főkötőt, lityakot,
kapizsont adtak, majd pehellyel töltött
négysarkú dunnába csavarva pántlikával
körülkötözték. A túlzottan bebugyolált
babát tréfásan (kis) szőrmóknak nevezték. − A ~et az anya akkor kezdte összekészíteni, amikor a gyermek megmozdult. L. még: gyermeköltözet; a fogalmak
szócikkeit is!
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csecsemőszáradás csecsemőÝszáradás fn (rég) Másik elnevezése: csecsemőÝszárasság. Csecsemők vízvesztéssel
járó betegsége. L. még: népi betegségnevek
csecsemőszárazság: → csecsemőszáradás
csecserész ~, csöcsörész i Alakváltozata: csecseréz. Férfi nő mellét fogdossa.
L. még: nemi élet
csecseréz: → csecserész
csecses ~ mn Fejlett mellű 〈nő〉.
csecsesbádog ~ fn → Ürmérték. Kb.
8 l űrtartalmú bádoglemezből való
edény, fülén szopókával.
csecses-faros ~ mn Nagy mellű, széles csípőjű 〈nő〉. L. még: emberi test
csecseskorsó csecseskorsóṷ fn Szűk
nyakú, szopókás fülű cserépkorsó. L.
még: korsó
csecsfog: → tejfog
csecsrák ~ fn Emlőrák. L. még: népi
betegségnevek
csecsszívó csecsszívóṷ fn A női mellből a tejet kiszívó gumiszerű eszköz.
csecsszopó: → csecsemő
csecstej ~ fn 1. Anyatej. 2. A tehén
ellése utáni első rocska tej, fecstej.
csecsvaj ~ fn (rég) Népi gyógyszernévként: unguentum emolliens.
*Csege: → Hortobágy
csehül ~ hsz Rosszul. − Szólás: Csehül áll/van: rosszul áll a dolga, rosszul
megy a sora.
csekély csekéj mn 1. Kicsi. 2. Ritka
〈vetés〉.
cselán: → csalán
csel-csal ~, csél-csal i Ravaszkodik,
huncutkodik.
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csél-csal: → csel-csal
cseléd ~ fn 1. – A/ A ~ kikötött bérért
mezőgazdasági v. háztartási munka végzésére egész évre elszegődő alkalmazott.
(Együtt szolgáló csoportjuk neve: cselédség.) A ~et január 2-án, fogadták fel a
Hatvan utca végén, a Kisállomás környékén az embervásáron/cselédpiacon.
A fiatalkorú szerződtetéséről a szülő,
rendszerint az apa egyezkedett a gazdával (cselédfiú). A cívisvárosban ~et a
nagygazdák, középparasztok, iparosok,
kereskedők, ill. értelmiségiek, hivatalnokok tartottak. Cselédként emlegették
az alacsonyabb beosztású városi, egyházi alkalmazottakat is. A ~ek életformája,
munkája a patriarchális cívis családban
szinte alig különbözött a családtagokétól, gyakorlatilag azonos körülmények
között éltek, általában közösen (v. más
szolgákkal együtt a konyhában) étkeztek, azonos bánásmódban részesültek.
Lakásuk a módosabb cívis portákon erre
a célra használt melléképületben (cselédház, cselédlakás) v. a főépülethez keresztben hozzátoldott épületszárnyban
volt. Helyzetük a későbbiekben sem
változott lényegesen, a differenciált paraszti társadalom munkaadó és bérmunkás ellentéte − ritka kivételtől eltekintve
− a 20. század első felében sem jellemezte a cívis gazda és ~jei viszonyát. A
gazda testi fenyítést nem alkalmazhatott,
sőt a veszekedést, a nem tisztességes
viselkedést is kölcsönösen kerülték. Ha a
gazdának nem felelt meg a ~, felmondhatott, miként a ~ is, ha elégedetlen volt
a helyzetével. A felmondási idő 2 hét
volt, ezt mindkét félnek be kellett tartania. Felmondáskor elszámolták az elvég-
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zett munka értékét. Ha a ~ kárt okozott,
levonták a béréből, v. ledolgozta az okozott kárt, kisebb értékű kár megtérítésétől esetleg el is tekintettek. Előfordult,
hogy szeszélyes úri háziasszonyok ~ei v.
szerelmi csalódáson átment cselédlányok
kétségbeesésükben öngyilkosságba menekültek, legtöbben lúgot ittak. – B/ A
~séghez tartozott a libapásztortól kezdve
a kiskanász, kanász, béres, öregbéres,
tanyás, kocsis, kiskocsis, kocsislegény,
hónapos cseléd/hónapszámos cselédhónapszámos stb. A ~ségnek a (kisebb)
cívis gazdaságokban is megvolt a belső
hierarchiája. Csúcsán a tanyagazda állt,
a gazda, gazdaasszony távollétében ő
irányította a többi ~ munkáját. A sort a
könnyebb munkát végző és fiatal kiskocsis, kiskanász, ill. libapásztor zárta.
A~ek a szegény v. nincstelen parasztság
soraiból kerültek ki. A ~ség lehetett egy
egész életen, nemzedékeken át tartó állapot (pl. a béresek), de korlátozódhatott a
házasság előtti fiatal évekre, a létalap
megteremtéséhez szükséges időszaki
munka (szobalány) idejére. Három alapvető formája: a) Belső ~: olyan női alkalmazott, aki a háztartási teendőket ellátta, ill. annak ellátásában segített a
gazdaasszonynak. (A belső ~ rendszerint
a háznál lakott, ún. bennlakó cseléd
volt.) Előkelőbb helyeken karjára akasztott kosarával gyakran elkísérte a
naccságát a bolti bevásárlásokra. b)
Külső ~: az a férfi alkalmazott, aki a
gazdaság körüli teendőket ellátta, ill. a
gazdának segített annak ellátásában. c)
Kommenciós ~: megegyezés szerinti természetbeni járandóságot (kommenció)
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kapó mezőgazdasági munkás. A kommenciós ~et Szent György napján szerződtették, mert a törvény szerint télen a
családokat nem lehetett költöztetni. – C/
A cívis nyelv néhány frazémája a gazda
és ~ ellentétét fogalmazza meg: Kedves
~, fene beléd! Cselédnek, kutyának kinn
a heje: a ~et ne hagyd a házban lebzselni! Szílrűl kötötte a derest: szolga, ~
megszökött a gazdától. A megbecsülésükről is szól: A jóṷ ~ minden pízt megír. Szegődött bér, osztott konc: jobb az
anyagiakban előre megállapodni, mert
akkor egyik felet sem éri csalódás. − A
cívis nyelvben a szó több összetétel utótagja: különböző korú parasztasszonyokra vonatkozik a fehércseléd, nőcseléd,
vászoncseléd; a kiscseléd a gyermekkorú
fullajtár ’küldönc’ népi neve. 2. Családtag, főként gyermek (aprócseléd). 3. Feleség, szerető. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
(a) cselédek szórakozása: A belső
cselédek, cselédlányok vasárnap munkájuk elvégzése után este 7-ig kimenőt
kaptak. Ilyenkor a Piac utcai → cselédkorzón sétáltak, ismerkedtek a → bakákkal, moziba mentek (→ köpködő/
Csomor mozija), v. a Nagyerdőn a →
sáribálon táncoltatták őket. L. még: majális
cselédfiú ~ fn Háznál szolgáló fiú.
cselédház ~ fn (rég) Cselédlakásul
szolgáló ház. Helye a tanyaudvaron volt,
kissé elkülönülve a tanya főbb épületeitől, ebben lakott a családos → cseléd.
Különösen uraságoknál volt sok ~, ezekben laktak a → kommenciós cselédek,
járt nekik.
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cselédkorzó cselédkorzóṷ fn Másik
neve: bakakorzóṷ. A Piac utcának a
Kistemplomtól a Miklós utcáig terjedő
szakasza. A két világháború közötti
időkben a szegény(ebb) fiatalok (leginkább a cselédlányok, kimenős bakák)
ünnepnapokon, a délutáni órákban itt sétálgattak, bámulták az óṷszlagokat ’kirakatokat’, és itt ismerkedtek egymással.
A bakák kedvelt játéka volt a → similabda. Az úttest másik oldalán levő →
úrikorzóval ellentétben a ~n nem voltak
ülőpadok. A ~ rendjére a → korzócsősz
ügyelt. L. még: korzó
cselédlakás ∼ fn (rég) Mezőgazdasági cseléd lakása.
cselédlány cselédjány fn Háztartási
alkalmazottként szerződtetett lány. L.
még: cseléd
cselédpiac: → embervásár
cselédség cselécssíg fn Együtt szolgáló → cselédek összessége. Az agrárproletárság legzártabb rétege, a 19. század közepe óta főként a várost körülvevő
→ tanyavilágban dolgozott. A városban
évente legfeljebb kétszer fordultak meg,
többnyire az elszegődés alkalmával. A
19−20. század fordulója táján helyzetére
jellemző bizonyos patriarchális, családias viszony. A paraszti birtokon a cseléd
(és a → napszámos) együtt dolgozott a
gazdával, és egy asztalnál evett. Kötelességüket és jogaikat hivatalosan az 1876.
évi cselédtörvényben fogalmazták meg.
A velük kapcsolatos ügyeket a Kossuth
utcai rendőrségen intézték.
cselédvásár: → embervásár
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cselefendi ~ mn 1. Csintalan, rakoncátlan 〈gyerek〉. 2. Nem igaz úton járó,
megbízhatatlan.
cselleng ~ i Csak itt-ott van néhány
vmiből. Csak emitt-amott van körte a
fán, csak ~. L. még: elcselleng
cselő cselőÝ fn → Csálé. Kifejezésben: CselőÝre áll a bajusza: egyik ága
fölfelé, a másik lefelé áll, csáléra áll.
csemege ~ fn 1. Nyalánkságból fogyasztott finom ételféle. 2. Gyümölcs. 3.
→ csemegeszőlő.
csemegefalat ~ fn A legjobb ízű falat.
csemegéskert: → gyümölcsöskert
csemegeszőlő csemegeszőÝlőÝ fn
Rö- viden: csemege. Étkezési → szőlő.
Ültetés után 4−5 évre terem. L. még:
szőlőtermesztés−szőlőművelés
csemegézik ~ i Csemegét (szőlőt,
gyümölcsöt) fogyaszt.
csemete ~ fn Magról kelt fiatal fásszárú növény. Több fajtája van: a földlabdás ~ v. burkolt gyökérzetű ~ olyan
edényben nevelt ~, amelyet az edényben
levő földdel együtt ültetnek el; a csupasz
gyökérzetű ~ földlabda nélkül ültetendő
~; a karógyökerű ~ egyenes, kevésbé elágazó ~.
csemetekert ~ fn Másik neve: csemetís. Kertszerű terület, ahol szakemberek magról termesztik a fákat.
Csemetekert ~ tn A → Vénkert melletti kisebb lakótelep, az 1960-as években épült.
csemetés: → csemetekert
csemeteültető csemeteültetőÝ I. mn
Csemeteültetést végző. II. fn Csemeteültetést végző erdőmunkás.

264

családos

csemeteültető gép csemeteültetőÝ
gép: A facsemeték kiültetésére szolgáló,
kerekeken mozgó gép.
csempe ~ mn Csorba, görbe 〈→
száj〉. A ~ szájú kicsit sejpítve beszíl. L.
még: emberi test
csendes ~ fn A → csárdás lassúbb
változata, ill. annak csak a lassú része. −
Szólás: Tegyük el a ~t!: feküdjünk le!
Letette a ~t: lefeküdt. Húzza a ~t: mélyen alszik.
csendesedik ~ i 1. Vki, vmi, ill. vkinek, vminek a hangja, zaja csendesebbé
válik, halkul. 2. Méh füstölés miatt elpusztul. Igekötővel: → elcsendesedik,
megcsendesedik.
csendes eső csendes esőÝ: Lassan
hulló → eső. L. még: időjárás
csendes idő csendes időÝ: Jó idő. L.
még: időjárás
csendes kezű ~: Μesterember nem
termett rá a mesterségére, ügyetlen.
csendes nóta csendes nóṷta: Lassú
nóta, hallgató nóta.
csendes pálinka csendes pájinka: Jó
ízű, de kevésbé erős és szagos → pálinka.
csendes tűz ~: Lassan égő → tűz.
csendít ~ i Könnyít. Csendiccsünk
rajta: pl. sok húsos étel után együnk vmi
könnyebbet.
csendül ~ i Csendesedik. Csendül az
esőÝ vagy a szél, elcsendesedik. Igekötővel: → lecsendül, megcsendül.
csenevész csenevísz mn Satnya.
csengettyűhúzó csengettyűhúzóṷ fn
Díszes fogantyú a személyzet hívására
szolgáló selyemzsinór végén.
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csengő csengőÝ fn 1. Iskolai ~. A →
Református Kollégiumban szokás volt az
iskolacsengőt ballagáskor feldíszíteni,
pl. kolbásszal, szalonnával, itallal, ill.
virágkoszorúval, szalagokkal. 2. Állat
nyakába tett harang alakú, ~ hangot adó
kis eszköz. − A 20. század elején a debreceni négyes és ötös fogat elképzelhetetlen ~ nélkül. Kétlovasra csak szánhúzáskor tettek, a bal oldalon álló lóra, három lónál a → lógós, négyes-ötös-hatos
fogatban az → ostorhegyes nyakába került. A ~ célja, hogy a sötétben jelezze a
fogat érkezését. Lakodalomkor díszül
kötötték a ló nyakába. Csengőt kötöttek
a szekér mellett szabadon futkosó csikó
(→ csikócsengő, fityegő), az ökörfogat
egyik tagja v. a juhnyájban a vezérürü
nyakába, sőt olykor a kakas (és a puli)
nyakába is (→ kakasharang). A debreceni rézművesek szép hangú ~ket öntöttek (→ debreceni csengő). L. még:
bőröscsengő, csililing, lófogat
csengőolaj csengőÝolaj fn Beléndekből készült olaj, amelyet orvosságként
fülfájás ellen használnak.
csengőöntő csengőÝöntőÝ fn Csengőt bronzból készítő mester. Főleg vándorcigányok, ill. sárgarézművesek által
űzött mesterség. Néhányan még a 20.
század közepén is foglalkoztak csengőöntéssel. Elsősorban pásztorok, parasztok számára készítettek különböző méretű → csengőket, juhászkampókat, fokosokat, de öntöttek mozsarakat, sőt kisebb
harangokat is. Jellegzetesen vándorfoglalkozás (volt). A ~ a csengőt a fából
készített minta v. a repedt csengő alapján
homokban megformázta, a formát kiszo-
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rította, majd leásta. Föléje tüzet rakott,
ebben a tűzben a bronzdarabokat megolvasztotta, és a megolvadt fém az alatta
levő mintába folyt. Bizonyos esetekben
maga csinálta vasból az → ütőt is, de
ezt legtöbbször falusi kovácsmesterekkel
készíttette el. A csengőt gyakran díszítették is, a díszítést v. a megrendelő nevét a homokmintába bekarcolták. Csengőöntéssel → rézöntő mesterek is foglalkoztak. Csengőöntést a közeli Hajdúböszörményben is végeztek. A 20. században a lótartó cívis gazdák a vásárokon főleg tőlük vették a lovak nyakába
kerülő összehangolható csengőket. L.
még: rézművesmesterség
csengős csengőÝs mn Csengővel ellátott 〈lószerszám〉. Ünnepi alkalmakon,
pl. lakodalomban így díszítették fel a
lovakat.
csengővirág csengőÝvirág fn 1. Harangvirágfajta. Campanula. Főként erdő
szélén növő, csengőhöz hasonló virágzatú, kék színű (védett) mezei virág. 2.
Ranunculus pedatus. Villás boglárka. 3.
Áttetsző pontokkal pettyezett levelű,
sárga virágú növény, → vérfű/orbáncfű.
Hypericum perforatum.
csengőzsinór csengőÝzsinóṷr fn →
Paszományos által készített díszes bojtban végződő zsinór, csengettyűzsinór.
csép csíp fn 1. Ritkábban csíplőÝnek,
csíplőÝfának is mondják, köznyelvi neve: kézicsép. A gabonaszemnek a kalászból való kiverésére szolgáló kézi
cséplőeszköz. Legegyszerűbb formája
egy bot, amelynek használata bizonyos
növények, pl. kender, napraforgó, hüvelyesek magvainak kiverésénél az utóbbi
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időkig fennmaradt. Gabonához a kb.
150−200 cm-es nyélből és a 70−80 cm
hosszú ütőjéből, a → cséphadaróból álló
szerszámot használták. A hadarót a
nyélhez erős szíjjal fogják oda. A nyél
könnyű fából, rendszerint bodzából, míg
a hadaró a szívósabb gyertyán- v. bükkfából készült. A nyélen a fej rendszerint
forgott. A kézi cséplést a → cséplőgépek elterjedése szorította vissza. 2. Szövőszék tartozékaként: → cséppálca.
csepegő csepegőÝ fn 1. A háztető kinyúló széle, eresze. Tudtuk, tizenkét
óṷra, mán a csepegőÝnél van a nap, a
díli óṷdalon levőÝ csepegőÝnél. 2. Az
eresz alatti földsáv, árokszerű mélyedés,
ahová az esővíz csorog.
csepegtet ~ i 1. Tehén tőgyéből tejet
cseppenként kifej. Utóṷjára ~ni kell,
mert utóṷjára jön a tejfel. 2. Cseppenként hullat.
csépel csípel i 1. → Cséplőgéppel a
magvakat kalászosból (búza, rozs, árpa,
zab, köles), ill. lóheréből, repcéből kivereti. 2. Bottal napraforgóból, hüvelyes
babból, zsuppból, lencséből → cséphadaróval a szemtermést kivereti, kiveri. −
Igekötős alakjai: → elcsépel, kicsépel,
megcsépel.
csepellérez/ik ~ i Apránként elhord,
elkölt vmit. Igekötővel: → elcsepellérezik.
csepereg ~ i Eső szitál, permetez, hol
esik, hol nem.
csepergő eső csepergőÝ esőÝ: Ha az
→ eső lassan csepegve esik. L. még:
időjárás
csepesz: → cseplesz
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cséphadaró csíphadaróṷ fn Röviden:
hadaróṷ. Kézi → cséplésnél a cséplőbot
végére szíjazott 70−80 cm hosszú rúd,
amely a → közszíjjal van a → csépnyélhez kötve. Legjobb a kemény körtefa, de
jó a kőris- v. bükkfa is. Házilag készítették. Cséphadaróṷval verik ki a paszujt.
Szóláshasonlat: Úgy jár a keze, mint a
csíphadaróṷ: munkában, verekedésben
gyors kezű emberre mondják. L. még:
csép
cséplés csíplís fn 1. Másik elnevezése: gépelís, ennek tőváltozata: géplís. Az
a művelet, amikor a szemtermést a kalászos növényből cséplőgéppel kiveretik,
ill. ennek időszaka. – A/ A ~ folyamata
tulajdonképpen már a gabonatermés behordásával (hordás) kezdetét vette, amikor a gondosan előkészített szérűre az
asztagokat, asztagsorokat egymástól kellő távolságra elhelyezték. A ~ kezdetén a
cséplőgépet a megfelelő távolságra beállították az asztag mellé, több asztag esetén a két asztagsor közé. A munka menete általában ez volt: Az asztagról az asztagos, kévehányó a kévehányó villával a
cséplőgép asztalára adogatta a kévéket.
Ott a kévevágó fölemelte, és a kéve kötelét egy ócska kaszából készített éles
késsel elvágta, majd a felbontott kévét
átadta a dob előtt levő mélyedésben álló
etetőnek, aki gyakorlott mozdulatokkal
még jobban szétrázta, és a dobba eregette. Ha nem így tett, a gép felbúgott, erőlködött, és nem tudta jól kicsépelni a
terményt. − A rudasgyűrő a gép szájánál
kijövő szalmát kikotorta a gép alól, és
kis boglyákba, rudasokba rakta. A rudashordók két hosszú és erős rudat dug-
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tak a rudas alá, így szállították el a kazalig, ahol a kazalhányó felvillázta, ill.
létrán v. egy deszkapallófélén felvitte a
kazalmesternek a szalmát. Általában 5−6
m magas és több m hosszúságú szalmakazlat raktak. Hasonló, de a legtöbb
porral járó munka volt a törekhordás és
a pelyvahordás: a törekesek, pelyvások
(törekhordó, pelyvahordó) gyakran szájuk elé kötött kendővel a töreklyukból
gereblyével a törekhordóponyvára kaparták a töreket (, ill. a pelyvát), és elszállították a törekkazalhoz, ahol a törekkazalrakó gondosan kazalba rakta. A
törekkazal a szalmakazal közelében állt,
keményre betaposták, tömörítették, hogy
biztosan álljon. Végül a tetejét vastagon
leszalmázták, szalmakötéllel lekötötték,
nehogy a szél széthordja. A pelyvát (aprótörek) általában fedett helyre, a
pelyvásólba (pelyváspajta, pelyvásszín)
rakták. A törek gyorsabban gyűlt, mint a
pelyva. − A dobban kicsépelt szem több
rostán keresztül a pelyvától és törektől
megtisztulva jutott el a szortéhoz. A
szortén osztályozott szem a gép faránál
(egyesek ezt a gép elejének tartották)
zsákba ömlött, a tele zsákot a zsákos és a
mázsás bekötözte, és rátette a pontosan
beállított tizedes mérlegre, a gépmázsára. A mázsás egyszerre 5 zsákot mért le,
az összsúlyt a gazda és a géptulajdonos
is följegyezte. Az ott várakozó lovas
szekérrel egyszerre 10 zsákot szállítottak
a tanyába. Minden nagyobb tanyában
volt magtár, búzás magtár, a kisebbekben kamara, bennük akár 300 q szemes
terményt is befogadó hombárok. Ahol
kevesebb termény volt, ott ládába ürítették ki a behordott zsákokat. A piacra,
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eladásra szánt terményt nem borogatták
ki, hanem eladták a terményesnek. Debrecenben a legjelentősebb terményfelvásárló a 20. század első évtizedeiben a
Séfer cég volt. Az üzletet előre lekötötték, a gazdák csak a fölösleget adták el,
de biztosítékot is hagytak maguknak. A
legutoljára aratott, érettebb szemes terményt a gazda külön tárolta, abból lett a
vetőmag. Jó gazdasági évben egy tehetősebb gazdának 5−6 vagon szemes terménye is volt. – B/ A ~t tüzrendészeti
szempontból is biztonságossá kellett
tenni. Ezért a cséplőgép közelében egy
kb. 500−1000 literes vízzel teli kád volt,
a munka végeztével a vizet kiborították.
A kád a gép tulajdonosáé volt (kapitányvíz). Gyakran azonban egy vízzel megtöltött tűzoltófecskendő is volt a cséplőgép mellett. − A cséplőgéppel való ~
nehezen honosodott meg Debrecenben.
A bizalmatlanság azonban hamar megszűnt, a múlt század elejétől már sokfelé
búgtak a gépek a debreceni határban, az
uradalmakban és a kisebb birtokosok
szérűin. Ez utóbbiak vándorcséplőgéppel dolgoztattak, amely tanyáról tanyára
ment, abban a sorrendben, ahogyan a
gazdák aláírták a szerződést. (Sok élelmes gazda nem írt alá, hanem addig
elcsépeltette a gabonáját.) A debreceni
határban minden dűlőnek megvolt a
cséplőgépes vállalkozója. A dűlőgazdák
(dűlősgazda) minden évben meghatározott rendben kerültek sorra: aki elsőként
csépelt, az a következő évben utolsóként. Aki leghamarabb volt készen az
aratással és a hordással, megelőzte a
többieket. Az ügyesek igyekeztek kihasználni ezt a lehetőséget. 2. A cséppel
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végzett ~ nem volt általános, csak a debreceni határ homokos részén művelték,
és főként a jószág nélküli kisbirtokosok
gyakorolták. Mindig cséppel dolgozott a
résziben takaró szegény arató is. Később
inkább akkor művelték, ha zsuffot
(zsupszalma) akartak készíteni, mert a
cséplőgép összetörte a szalmát. A cséplőfa kezeléséhez ügyesség szükségeltetett, mert használója könnyen megüthette
magát a cséphadaróval. A gabona, főleg
a rozs kicséplése a tanya v. ház udvarán
történt. Előtte jól felsöpörték, az egyenetlenségeket éles lapáttal eltüntették, az
egészet tömőfával ledöngölték, és ismét
lesöpörték. Megkezdődött az ágyazás. A
rozsot vékonyan fektették le, és úgy
terítették szét, hogy kettőnek-kettőnek a
feje egyfelé nézzen. Általában 2−2 ember csépelt egyszerre. Végigmentek a
gabona fejénél, visszajöttek a tövénél. A
munkát ütemesen végezték. Ha már végigmentek, megfordították az ágyást. Ez
úgy történt, hogy a 2 ember szemben állt
egymással, a csépnyelet aládugták a
szálaknak, így fordították meg. Ekkor ki
lehetett rázni a zsuffot, ha a kalászok
már üresek voltak, a szemet felszedték, a
zsupszalmát kévébe kötötték. Akár
négyszer is ágyaztak egy nap. A földön
maradt gabonát összesöpörték, felszórták, eltették. L. még: nyomtatás, a fogalmak szócikkeit is!
cseplesz ~, csepesz fn 1. A hashártyának a gyomor alján kötényszerűen
lecsüngő része. 2. → fodorháj
csepleszháj: → fodorháj
cséplő csíplőÝ fn 1. A cséplést végző
személy. 2. → cséplőgép. 3. Hosszú
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nyélből és ehhez szíjjal hozzákapcsolt
rövidebb fából álló kézi cséplőeszköz;
→ csép.
cséplőbanda csíplőÝbanda fn Más
elnevezései: csíplőÝcsapat, gépesbanda.
A szálas gabona gépi erővel történő
elcséplésére szegődött cséplőmunkások
(gépmunkások) általában 11−15, ill.
18−24 főből álló csoportja, akik a bandagazda vezetésével közösen dolgoztak
és kerestek. A bandagazda idősebb, tapasztaltabb munkás, aki társaival előmunkásként dolgozott (első ember)
rendszerint ő volt a mázsás, és intézte a
bérelszámolást. A csoporton belüli munkamegosztás a géphez igazodott, üzemszerű volt, de megvolt a nemek és korcsoportok szerinti tagolódás is. A tüzesgépnél dolgozott a gépes, a gépfűtő (fűtő), és segédje, a peckás, az asztagon a
nehéz munkát végző asztagos v. kévehányó (nagy asztag esetén hárman is), fent
a cséplőgépen az etető és a kévevágó. A
gép közelében, illetve a gép alatt a szalma elszállításával foglalkozott a rudasgyűrő, a két (pár) rudashordó, ill. a
szalmakazlat rakó kazalmester/kazalrakó, az ő keze alá dolgozó kazalhányók
(kazlas/kazlazó), vmint a pelyvahordók,
törekhordók. A nemek és életkor szerinti
munkamegosztás mutatkozott meg abban, hogy a munkások többsége felnőtt
férfi volt, de a könnyebb munkát végző
kévevágó rendszerint nő volt, a törekesek (pelyvahordók) általában 16−17 éves
fiatal lányok. − Juttatásuk: Amikor a
részt (géprész) vették ki, a cséplőgép
dobját kissé széjjelebb engedték, mert
így csak a szemes termény (búza) lelke
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jött át rajta. Az emberséges gazda örült,
ha ily módon egy-két mázsával több
jutott a munkásoknak. A géprészt rendszerint a tulajdonos gépesgazda házához
szállították, majd a cséplés befejezése
után az összkeresetből mindenki megkapta a részt, a szétosztást rendszerint a
bandagazda intézte. A gépmunkások
egyenlően részeltek az elcsépelt terményből, csak a törekhordó, pelyvahordó lányok kaptak 3/4 részt. A törekkazalrakónak, szalmakazalrakónak −, hogy
szépen berakják a kazlat − külön juttatásként a gazdától még 1−1 kg szalonna
is járt. Ebédet a gazdától csak a gépész
(géptulajdonos), a fűtő és peckása, ill. a
szalmakazalrakó kapott. A többi gépmunkás magának főzött, miután délben a
tüzesgép gőzsípjának jelzésére leállt a
munka. Reggeli pálinkát a gépnél a
munka veszélyessége miatt csak az asztagrakók kaptak. A munkások a nagy
távolság miatt az éjszakát is a gazda
tanyáján töltötték. − A 19−20. század
fordulójától Debrecenben is a szegények
egyik fontos élelemszerző munkalehetősége volt a részért vállalt gépi cséplés. A
~´k általában a jól összeszokott, évek óta
együtt dolgozó aratóbandákból szerveződtek. Nagyhegyesen például a balmazújvárosi, Halápon az újlétai és vámospércsi aratóbandák alkották a ~´kat. L.
még: részes munka; a fogalmak szócikkeit is!
cséplőcsapat: → cséplőbanda
cséplőfa: → csép
cséplőgazda csíplőÝgazda fn A →
cséplőbanda vezetője.
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cséplőgép csíplőÝgép fn Röviden
csíplőÝ. A gabonafélék cséplését és az
elcsépelt mag tisztítását végző gépezet.
A kézi cséplést, a nyomtatást, ill. a lóhajtású ~et váltotta fel a 19. század végétől az uradalmakban és a módosabb parasztgazdaságokban. Az 1910-es évektől
már az egész ország területén gőzmeghajtású ~ek működtek. Rohamos terjedésének fő okai: a ~ tiszta szemet adott, a
szalmát, a töreket és a pelyvát pontosan
szétválasztotta, emellett a gépi cséplés
jelentősen (csupán néhány hétre) csökkentette a csépléshez szükséges munkanapok számát. Cséplőgépet Debrecenben
is a tehetős gazdák, ill. vállalkozók vásároltak, bércséplést is vállaltak. (Balassa
szerint két zsidó birtokon, Zsidóhegyes,
ill. Zsidómacs területén használtak elsőként ~et.) A ~ két fő egysége a tulajdonképpeni ~ (fa- és fémváza a cséplőszekrény) és a működéséhez szükséges
energiát (gőzt) biztosító, lóval vontatott
tüzesgép (tüzeskazán, tüzesmasina), ill.
magánjáró. A tüzesgép nagyméretű
tartálya vízzel volt tele, ebből gőzt fejlesztettek oly módon, hogy tűztérében
szalmával, ill. szénnel fűtöttek ( fűtő,
peckás). Az energia átvitelét a tüzesgép
lendkereke és a ~ között a több m hoszszúságú és kb. 25 cm széles gépszíj biztosította. A tüzesgépet a legutóbbi időkben traktor váltotta fel, ez a cséplőgépgarnitúra vontatását, új helyre telepítését
is gyorsabbá, biztonságosabbá tette.
Maga a ~ két erős tengelyen nyugvó
hosszú és széles, fával borított vasvázas
szerkezet. Első kerekei kisebbek, a hátulsók jóval nagyobbak és szélesebbek.
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Felső lapos felszíne az asztal, itt található az egész gép legfontosabb része, a
dob is. A cséplőszekrényen belül különböző méretű és rendeltetésű rosták meg
kanalak, külső részén a szükséges energiaátvitelt biztosító kisebb-nagyobb
lendkerekek, szíjak találhatók. Az asztalra való feljutást a gép hátulsó végéhez
támasztott létrával oldották meg. L. még:
a fogalmak szócikkeit is!
cséplőgép-garnitúra
csíplőÝgépgar- nitura fn A gabonaneműek kicsépelésével kapcsolatos munkák elvégzéséhez szükséges, ill. a munkavégzést megkönnyítő szerkezetek. Egységei: cséplőgép, tüzesgép (magánjáró), később traktor, vmint elevátor, gépmázsa, tűzoltószivattyú a hozzá tartozó kb. 500−1000 l
űrtartalmú vizeskáddal. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
cséplőrész: → géprész
cséplőszekrény csíplőÝszekrény fn
A → cséplőgép szerkezetét burkoló
deszka- és fémalkotmány.
csépnyél csípnyél fn A → csép része, kb. 2 m hosszú farúd. Ehhez van
csatolva a → cséphadaró.
csepp ~ fn Jelzőként: nagyon kevés.
Tett rá egy ~ kis cukrot. − Szólásban:
Csepp a tengerbe: elenyészően kevés. L.
még: könnycsepp
cséppálca csíppálca fn Szövőszék
részeként: az a vékony rúd, amellyel a
kifeszített fonál rétegeit elválasztják
egymástól.
cseppség cseppsíg fn Kisgyermek.
csepű ~ fn 1. Kender gerebenezésekor keletkező kóc. Általában kötelet és
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madzagot fontak belőle. 2. Jelzőként: kócos.
csepűrágó csepűrágóṷ mn 1. Égő
kóccal mutatványokat bemutató → vásári komédiás. 2. Főként nőre vonatkoztatva: akadékoskodó, mindenben hibát
kereső, szőrszálhasogató. A csepűrágóṷ
mindenbe hibát lél.
csepűtelegráf ~ fn (tréf) Pletyka,
pletykálkodás. Ezt ~on hallottam.
cser ~ fn 1. Cserfa. 2. Cserfáról lehántott kéregrész. Cserre megy: kikészítéskor a bőr friss ~t kap. Csert ad: bőrt
→ cserez. Csert kap: bőr ~eződik. 3.
Szőlőtőkén egy évnél idősebb termővessző; ~csap. Cserre mecc: szőlőhajtást
úgy metsz, hogy → csercsap alakuljon
ki. Második évben már ~re metszenek,
ez azt jelenti, hogy abból, ami kihajtott,
visszavesznek 2−3 szemre. 4. Cserlé.
csér ~ fn Sirályféle karcsú vízimadár,
halászmadár.
cseranyag ~ fn → Szőrmekikészítésnél: → cser tartalmú anyag.
cserászka ~ fn Pásztoreledel a Hortobágy északi részén, sűrű → lebbencs
v. slambuc, köleskásás tészta.
cserből vakarás cserbűl vakarás: →
Tímároknál a kétszer cserzett bőr tisztítása vakarókéssel.
csercsap ~ fn Szőlőtőkén egy évnél
idősebb termővessző. Ilyenen termelik a
→ csemegeszőlőt. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
cserdít ~ i → Ostorral csattant. Igekötővel: → hozzácserdít, lecserdít. L.
még: kongat.
cserdítőostor cserdítőÝostor fn Disznópásztorok által használt rövid nyelű,
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hosszú szíjú ostor, amellyel nagyot lehet
cserdíteni.
Csere: → Nagycsere
Csere-ág ~ tn Kis vízfolyás Debrecen keleti területén.
cserebere ~ fn → Gyerekmondókában: Cserebere fogadom, többet vissza
nem adom: a csere megtörténte után
mondja az, aki jobban jár.
csereberél ~ i Kis értékű tárgyat cserélget.
cserebogár: → csebogár
cserediák ~ fn Mondták cseregyereknek is. A Monarchia korának gazdasági-kereskedelmi kapcsolatai miatt a
tehetősebb cívisek: parasztpolgárok,
iparosok és kereskedők idegen nyelv
ismeretét is szükségesnek tartották. Debrecenben leginkább a német nyelv iránt
volt nagy igény. Tapasztalatszerzés,
nyelvtanulás céljából 10 év körüli fiú- és
leánygyermekeiket 1−2 évre elvitték
Árva megyébe, Nyitrára, onnan pedig
(tótokat, de) főleg német anyanyelvű
gyerekeket hoztak cserébe. Ezt országos
szinten szervezték, erre hivatott ember
volt. A személyes kapcsolatokat is ápolták. A mesterlegények is eljártak a Felvidékre, hogy a szakmájukat jobban
megtanulják. A kalmárok pedig azért,
hogy tapasztalatot szerezzenek, és megismerjék az ottani körülményeket. Sok
vegyes házasság született az ilyen kapcsolatok eredményeként. A debreceni
kereskedőcsaládok ifjai eljártak a felvidéki híres bálokba, de onnan is jöttek
Debrecenbe bálozni. Az országos vásárok is jó alkalmat jelentettek az ismerkedésre, az idegen nyelv tanulására, gyakorlására. − A tehetős cívis családokban

271

családos

a (leány)gyerekeket nevelőkisasszony,
→ fraj/frajla tanította német szóra, társasági viselkedésre.
csereerdő csereerdőÝ fn Szószerkezettel: cseres erdőÝ, röviden: cseres.
Cserfákból álló → erdő.
csereficsél ~ i Sokat beszél, fecseg.
csereg: → csörög
csereg-csattog: → csörög-csattog
cseregyerek: → cserediák
cserekaszáló cserekaszálóṷ fn Legeltetésre és kaszálásra használt terület
(volt) a → Nagyerdőn. Csak 7 évig maradhatott egy polgár kezén, innen a neve.
cserény cseríny fn 1. Nádból készített, hordozható építmény a pásztorok
védelmére. 2. Durva vászonból készült
léckeretes gyógynövényszárító.
cserép ~ fn 1. Agyagból formált és
kiégetett vékony falú termék, ill. ennek
anyaga. 2. Kiszáradt földre vonatkozóan:
cserepes. − Szólás: Cserép van a háztetőÝn: olyan személy, főleg gyermek
van jelen, aki előtt nem ajánlatos vmit
mondani.
*Cserép: → Hortobágy
cserépbili ~ fn Cserépből készített éjjeliedény, → bili. L. még: cserépedény
cserépbögre ~ fn Agyagból égetett
egyfülű, hasas → cserépedény. Nem
nagy értékű tárgy eltörésekor hangoztatott ritmusos szólás: Cserépbögre, cseréptál, ha eltörik se nagy kár.
cserépcsigacsináló cserépcsigacsinálóṷ fn A ~k a debreceni fazekasok, ill. a
pipakészítők remeklései voltak. Nagyságuk 5−8 cm, szélességük 15−20 cm.
Elejük megrovátkolva, itt csinálták a csigát, hátulja sima, a mester nevével v.
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akinek készült. Mindegyik példánya barnára, zöldre, fehérre, krémszínűre v.
csontszínűre mázolva mintás virággal,
fölül stilizált tulipánnal díszítve. Dolgozni nehéz volt vele, inkább konyhai
dísznek tartották.
cserépcsupor ~ fn 1½ − 2½ literes,
agyagból készített mázatlan v. mázas,
karcsú → cserépedény. Különösen tej,
aludttej tárolására használták (→ tejescsupor). Tisztaságukra ügyeltek, ezért
megmosásuk után hideg vízben szívatták, majd szájukkal lefelé a léckerítésbe
v. az udvaron álló → köcsögfába húzták
őket szellőzni.
cserépedény cserépedíny fn Agyagból kézzel v. korongolással kialakított,
égetéssel szilárddá tett fazekastermék,
edény, amelyen a víz nem szivárog át. A
cívis háztartásban, gazdaságban a 20.
század első felében még sok és sokfajta
~t használtak, az alumíniumedények
megjelenésével használatuk fokozatosan
visszaszorult. Alakjuk, rendeltetésük
szerint volt: cserépbili, cserépbögre,
cserépcsupor, cserépfazék, cserépfedő,
cserépkancsó, cserépkanta, cserépkorsó,
(cserép)köcsög, cserépszilke, cseréptál,
cseréptányér, cseréptepsi, csibeitató,
csirkecserép. Cserépből volt régen a palacsintasütő, a kalács sütésére szolgáló
kalácscserép, vmint a lisztes-, zsíros-,
mézes-, lekvárosbodon stb. is. Mázatlan
változatainak összefoglaló neve: vászonedény: pl. vászoncsupor, vászonfazék,
vászonkorsó, vászontányér. L. még: fazekasmesterség; a fogalmak szócikkeit
is!
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cserepes ~ mn Megszáradt és emiatt
kirepedezett 〈föld〉.
Cserepes [csárda]: → hortobágyi
csárdák
cserepesedik ~ i Föld megszárad, és
emiatt megrepedezik. Igekötővel: →
megcserepesedik.
cserepes mályva: → mályva
Cserepes-puszta: → Hortobágy
Cserepes utca: → utcák−utcanevek
cserépfazék cserépfazik fn A → cívis
konyha ősi főzőedénye. Agyagból égetett, öblös, hordó alakú edény, nagysága
a 3−4 literes családi fazéktól a 20 literes
lakodalmas fazékig terjedt. Két fő változata: → vászonfazék és a mázas fazék.
Az előbbi fehér v. füstölt fekete kivitelben, az utóbbi különféle mázzal égetve
készült. A kettő között volt még a füstölt
fekete fazék, amely főzésre kevésbé,
inkább mosó- és mosogatóvíz melegítésére volt használatos. A kisebb fazekaknak 1 v. 2 fülük, a nagyobbaknak mindig
2 fülük volt. A kisebbek rendszerint
mázasak, a nagyobbak mázatlanok (esetleg belül mázasak) voltak. Amikor a
cívis gazdasszony a cserépfazekat megvette, megtöltötte hideg vízzel, hadd
szíja meg, így nem hasadt olyan hamar.
Gyakran a drótossal a tiszta új fazekat
meg is drótoztatta, így már biztosan nem
hasadt el. A cívis konyhán levesfőzésre
hegyes fenekű fazekat, főzelék, töltött
káposzta főzésére lapos fazekat használtak. Az ízletes töltött káposztát rendszerint nem tűzhelyen, hanem → kemencében főzték. Összességében a legtöbb
háziasszony a cserépfazekat (és más
cserépedényeket) jobban kedvelte, mert

csákányfergeteg
könnyebb volt tisztán tartani, és a cserépedényben az étel is nehezebben poshadt. Nagy hátránya volt, hogy könnyen
tört. L. még: cserépedény, fazekasmesterség
cserépfedél ~ fn Cseréppel fedett
háztető.
cserépfedő cserépfedőÝ fn Cserépből
készített és a cserépfazék befedésére
szolgáló mázas fedő. Pontosan illeszkedett a fazékra, gomb alakú fogója volt.
Ritkábban a → szilkének, csupornak is
volt mázas ~je. L. még: cserépedény
cserépfigura ~ fn Agyagból égetett,
embert, állatot stb. ábrázoló dísztárgy. L.
még: fazekasmesterség
cserépkályha cserépkájha fn Csempéből rakott → kályha. A cívisek házában jó fatüzelésű ~´k voltak. Az 1930-as
években a cívisek még nem fűtöttek
szénnel, csak fával. A fát az udvaron
fűrészelték és hasgatták fel.
cserépkancsó cserépkancsóṷ fn Cserépből készült ivóedény, → kancsó. L.
még: cserépedény
cserépkanta ~ fn Cserépből készült
vízhordó edény. L. még: cserépedény
cserépkorsó cserépkorsóṷ fn Cserépből készült öblös, szűk nyakú tárolóedény. Sokáig maradt benne friss és jó
ízű az ivóvíz. L. még: cserépedény, vászonkorsó
cserépköcsög: → köcsög
cseréplábas cseréplábos fn 3 lábon
álló, meredek falú → cserépedény. Volt
egy 30−40 cm hosszú vastag cserépnyele
is, ennek segítségével tették fel a tűzre v.
vették le onnan. A → cívis konyhán régen füstölt fekete lábast, később belül
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mázas, kívül mázatlan lábast használtak.
Mivel hamar tört, a → vasfazék fokozatosan kiszorította a használatból.
cserépmester: → fazekasmester
cserépszilke ~ fn A (cívis) paraszti
háztartás széles szájú, öblös, gyakran
díszes, szép → cserépedénye. Főként
szilvalekvárt tartottak benne, de zsír,
tejfel, ill. orros változatát bor tárolására
is használták.
cseréptál ~ fn A → cserépedények
egyik fajtája. Felhasználásuk, méretük
szerint voltak közöttük nagy húsmosó,
mosogató fekete → tálak, hatalmas méretű túrós, mézes tálak, ill. a konyhai
nyersanyag elkészítésére szolgáló kisebb
mázas, virágos tálak. − Nem nagy értékű
tárgy eltörésekor mondják: Cseréptál, ha
eltörik se nagy kár.
cseréptányér cseréptányír fn Cserépből készült → tányér. L. még: cserépedény
cseréptégla ~ fn Agyagból formált és
kiégetett téglalap alapú egyenes hasáb.
cseréptepsi ~ fn A (cívis) paraszti
háztartás egyik nagy → cserépedénye.
Leginkább → kemencés kolbász sütésekor használták. L. még: tepsi
cseres ~ mn 1. Cserhéjú 〈→ dinnye〉.
2. → csereerdő. L. még: öregcseres
cseresanyag ~ fn Nyersbőr cserzésére való csersavas anyag.
cseresdézsa ~ fn → Tímároknál:
több vödörnyi űrtartalmú, kétfülű faedény.
cseres erdő: → csereerdő
csereshordó csereshordóṷ fn → Tímároknál: 150−180 cm hosszú, 120 cm
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széles, egyenes dongájú, földbe ásott
fenyőfa → hordó.
csereskosár: → vesekosár
cseresüst ~ fn → Tímároknál: különböző méretű rézüst.
cseresveder ~ fn → Tímároknál: fenyőfából készült, fafüllel, faabronccsal
ellátott kb. 10 literes veder.
cseresvessző cseresvesszőÝ fn A
visszavágott, másodéves termővesszőn,
vagyis a cseren nőtt, kérges héjú szőlővessző. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
cseresznye ~ fn Koranyári puha v.
ropogós gyümölcs. Fája 10 m magasra is
megnő. Régi, Debrecenben ismert fajtái:
a májusban érő, apró szemű → koraicseresznye, a ropogós → feketecseresznye, származási helyéről egri feketecseresznye és a lekvárnak igen alkalmas
sárga színű → keserűcseresznye. Újabb
~fajta a → germersdorfi cseresznye. −
A gyümölcskertészek szerint a legfontosabb ~fajták érési sorrendben május
végétől: Münchebergi, Szomolyai fekete,
Margit, Solymári gömbölyű, Vega, Germersdorfi, Linda, Van, Stella, Hedelfingeni óriás, Katalin.
Cseresznyefasor: → Pallag
cseresznyeváz ~ fn − Szóláshasonlat:
Ojan, mint egy ~: rongyos, rosszul öltözött 〈nő〉.
cseresznyézik ~ i Cseresznyét eszik.
Közmondás: Nem jóṷ urakkal egy tálbúl
cseresznyézni, mert megbök a magjával:
a szegény ember jobb, ha kerüli az urak
társaságát, mert csak ráfizet a barátkozásra.
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csereszőrű csereszőÝrű mn Juh színének megnevezésére: barnásvörös. L.
még: juhtartás
cserez ~ i → Tímár a mésztelenített,
kipácolt bőrt a → csereshordóban elkészített → cserlébe rakja, és ott kb. 1
órán át forgatja.
cserezés: → cserzés
cserfa ~ fn A tölggyel rokon, hasadozott kérgű erdei fa és ennek faanyaga.
Kérgét a → tímárok a bőrfeldolgozáshoz használták.
cserfel ~ i Nyelvel, pöröl. Sokat ~ ez
a menyecske.
cserfes ~ mn 1. Nő, kislány beszédes,
fecsegő. 2. Nyelves, veszekedős. 3.
Pletykálkodó.
cserge ~ fn Összetétellel: csergetakaróṷ. Durva, vastag gyapjúfonalból
szőtt takaró.
csergeposztó csergeposztóṷ fn Durva, vastag gyapjúfonálból szőtt szövet.
cserget ~ i → Ostorral csattogtat,
pattogtat.
csergetakaró: → cserge
csergetés csergetís fn Ostorpattogtatás. A múlt század elején még a fiatal
pásztorok Debrecenben az utcákat járva
hangos ostorpattogtatással, ~sel búcsúztatták az óévet.
cserhajú ~ mn Világossárga hajú.
cserhajú dinnye ~: Érdes, repedezett
héjú, bő levű, ízletes sárgadinnyefajta,
cserhéjú → dinnye.
cserhántás ~ fn 1. Bőr cserzéséhez
használt (lehántott) cserfakéreg. 2. A
cserfakéreg lehántásának művelete.
cserhántó kés cserhántóṷ kés: →
Tímármesterség szerszámaként: ellapo-
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sodott U-alakú, kétnyelű kés. L. még:
cserzés
cserjelevél ~ fn A tölgy avarja.
cserjés ~ fn Kivágott erdőrész, vágás.
cserkel: → cserkészik
cserkész/ik cserkíszik i 1. Másik
alakja: cserkel. Fát aprít. 2. Disznó télen
a földben turkál(gat). L. még: becserkészik
cserlé ~ fn Alakváltozata: cserzőÝlé.
→ Tímármesterségben bőrök cserzésére
való csertartalmú lé; vízzel leforrázott →
csernek a leve. Ebben áztatták, érlelték a
bőrt. Általában 6 hónapig állt benne a
bőr.
csermál ~ i Lop, eltulajdonít vmit.
Igekötővel: → elcsermál.
csermely csermej fn Olyan vízfolyás,
amely száraz évszakokban kiapad. Az →
érnél nagyobb és kialakultabb medre
van. Debrecenben és környékén sok ~
volt/van.
cserpák ~ fn → Űrmérték. 1. Fából
faragott kis öblös vízmerítő bögre v.
lapát. 2. Fogóval ellátott, 4−5 literes
faedény, amelyet gabona meregetésére
használnak. 3. Fogóval ellátott fejőedény. A fejéssel foglalatoskodó juhászt
így bosszantották: Ujuju, a ~ba szart a
ju. 4. Hosszú nyelű malteroskanál.
cserpor ~ fn → Tímároknál: az elhasznált → cser pora.
cserpordomb ~ fn → Tímároknál:
csomóba hordott, elhasznált → cser.
cserporszín ~ fn → Tímároknál a →
cserpor szárazon tartására használt
deszkaépület.
cserreg ~, csereg i → Szarka csörgő
hangot hallat. L. még: csörög
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cserregő cserregőÝ fn Madarak elriasztására használt kézikereplő. Fából
készült, furcsa hangot adott.
cserszín ~ fn → Tímároknál: ledeszkázott, deszkaoldalú, vízmentes
csertartóhely.
*Cser utca: → Varga utca
cservessző cservesszőÝ fn Szőlőtőkén többéves termővessző. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
cserzés cserzís i Alakváltozata: cserezís. Tímármesterségben a bőr kikészítésének alapművelete, egyik munkafázisa. Anyaga a cser. Erre a célra a 12−15
éves tölgyfa kérge volt a legalkalmasabb
(cserzőkéreg), ezt cserhántókéssel fejtették le a fáról. A ~hez cserlevet (cserlé)
főztek. Az elhasznált cser neve cserpor,
összegyűjtött csomója a cserpordomb. L.
még: mizgés cser; a fogalmak szócikkeit
is!
cserző cserzőÝ fn Összetétellel: cserzőÝműhej. → Tímároknál a bőr → cserzésének helyszíne.
cserzőlé: → cserlé
cserzőkéreg cserzőÝkíreg fn Bőrcserzésre használt (tölgy)fakéreg.
cserzőműhely: → cserző
cserzősúly cserzőÝsúj fn → Tímármesterségben: a bőrnek → cserzés előtt
lemért súlya.
cserzővarga cserzőÝvarga fn →
Cserzéssel foglalkozó → varga.
csesz ~ i 1. Könnyedén érint, súrol.
Szerencsére a kés csak ~te a kezem. 2.
Pl. kenyérből vékony szeletet vág. −
Adatolt igekötős alakjai: → elcsesz,
megcsesz.
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csésze ~ fn 1. Kisebb füles ivóedény,
ill. amennyi ebbe belefér. 2. → Mézeskalácsosok dagasztógépének az a része,
amelyben a tésztamassza van. 3. Összetételek utótagjaként szerepel a → festékcsésze, kiöntőcsésze, komacsésze, makkcsésze szavakban. L. még: cívis konyha,
findzsa
cseszés cseszís fn 1. Érintés. 2. Fogócskázás v. labdázás, golyózás közben
szokásos felkiáltásban: Cseszís, nem írís!
csesznye ~ mn 1. Csenevész, hitvány.
2. Elhanyagolt, piszkos. 3. Lusta.
csetepaté ~, csetépaté fn Lármás veszekedés.
csetépaté: → csetepaté
csetkáka ~ fn Kákaféle. Vizenyős
helyen terem, fű és sás van közötte.
csetkákás ~ mn Vizenyős, kákás
〈legelőrész〉.
csetkel ~ fn 1. Vmely eszközzel
csapkodva vág, darabol vmit. Csetkejj
egy kis fát a tűzre! 2. Kaszával, sarlóval
csapdosva vág. Pl. nyulaknak, kecskének
füvet ~. − Igekötős alakja: → kicsetkel.
csetlik-botlik ~ i Botladozik, botladozva megy.
csetres ~ mn 1. Lucskos, sáros, piszkos. 2. Mocskolódó, rágalmazó.
cséve ~ fn → Paszományosoknál papírból préselt cső, amelyre a gépileg
orsózott fonalat gombolyítják.
csevize ~ fn 1. → bikszádi víz. 2.
Rossz → bor.
csi ~ msz Többször ismételve disznó,
malac hívogatására: ~, ~, ~! L. még:
állathívogatók
csibe ~ I. fn Tyúk, fogoly, fácán kicsinye, → kiscsibe. II. msz Többször
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ismételve kiscsirke hívogatására: ~, ~,
~! L. még: állathívogatók
csibehúr: → lúdhúr
csibeindító csibeindítóṷ fn Szószerkezettel: csibeindítóṷ táp. A kiscsirke
fejlődését segítő táp, csirketáp.
csibeindító táp: → csibeindító
csibeitató csibeitatóṷ fn Kiscsibék
itatására használt mázatlan → cserépedény.
csibi ~ msz Többször ismételve kiscsirkék hivogatására: ~, ~, ~! L. még:
állathívogatók
csibuk ~ fn Összetétellel: csibukpipa.
Kupak nélküli, zömök, hosszú szárú →
debreceni pipa.
csibukol ~ i → Csibukot szív.
csibukpipa: → csibuk
csicsa ~ mn (gyny) Aranyos, szép.
csicsás ~ mn (gyny) Alakváltozatai:
csicsés, csicsóṷs. Szép, csinos. Gyere,
rád adom ezt a ~ ruhát!
csicseri ~ fn Csicseriborsó.
csicseribab ~ fn Homoki bab. A ~ a
vaggya a babnak, gyenge minőÝsíg. L.
még: paszuly
csicsés: → csicsás
csicsíja ~ msz Többször ismételve,
halkan kisgyermek altatására: ~, ~, ~!
csicsog ~ i Vizes talaj, sár, víz v. vizes cipő járás közben cuppogásszerű
hangot ad.
Csicsogó Csicsogóṷ tn Más nevei:
Töksor, Koplalóṷ. Régi hivatalos neve:
Szarvaspiac. A mai → Árpád tér és környéke. Nevét a mai templom helyén álló
Csicsogó nevű csárdáról kapta. Egy időben itt volt az → embervásár. Ez volt a
→ talyigások egyik állomáshelye is. Ta-
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lyigájuk bakján ülve itt várták a megrendelőket. A téren zsibvásárt is tartottak.
L. még: ócskapiac
csicsóka csicsóṷka fn Összetett szóval: árparípa. Helianthus tuberosus. A
napraforgóval rokon nyári takarmánynövény, ill. ennek ehető gyökérgumója.
Rossz minőségű talajban is bőségesen
terem. Dércsípte gumója a sertések (és a
gyermekek) kedvelt eledele. Lakodalomban az új párnak címzett jókívánság:
Szaporoggyatok, mint a csicsóṷka! L.
még: gyógynövények
Csicsókás: → Pallag
Csicsóné Csicsóṷné tn Népköltészeti
eredetű frazémák: Csicsóṷné, galambom, de rád illik a csóṷkom. Csicsóṷnénak három jánya, mind a három egy
szoknyába jár.
csicsós: → csicsás
csida ~ I. fn Alakváltozata: csiduka.
Kiscsikó. II. msz Többször ismételve
kiscsikó hívogatására: ~ te, ~ te! L. még:
állathívogatók
csiduka: → csida
csidukám ~ msz Többször ismételve,
olykor a csidával kombinálva kiscsikó
hívására: ~, ~, ~! L. még: állathívogatók
csiga ∼ fn 1. Gyermeknyelvi neve:
csigabiga. Puha testű kis állat. A gyerekek a ~´t a következő mondókával csalogatták ki a házából: Csigabiga, gyere
ki! Íg a házad ideki. Sóṷs kútba löklek,
onnen is kiveszlek. Malom alá teszlek,
ott meg összetörlek. Rímes szólásban:
Ha sok a ~, abbúl lessz a nagy galiba:
ha eső esik, sok ~ van. 2. Teher emelésére való korong, pl. → kútásócsiga. 3.
Megrakott szekeret lekötő kötél tartozé-
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kaként: kétágú villához hasonló eszköz
szárai közé erősített tengelyen forgó
kerék. 4. Ostorral pörgethető játékszer,
→ búgócsiga. 5. → Csigatészta. Betapossák a ~ vígit: a lakodalmi ~tészta
készítésekor a munka befejeztével táncolnak (→ csigacsináló). 6. A muflon
fején lévő csontos képződmény, szarv,
→ mufloncsiga.
csigabiga: → csiga
csigabigás ~ mn Csigás 〈föld〉.
csigacsinálás: → csigacsináló
csigacsináló csigacsinálóṷ fn 1. Nevének változata: csigacsinálás. Csigatészta társas készítése. Általában a →
lakodalom előtt egy héttel tartott összejövetel a lakodalmas háznál, ahol az
ismerős fiatalasszonyok, lányok, gazdasszonyok nemegyszer egész napos
munkával pergettík/pedertík a csigát a
lakadalomra, vagyis készítették el a lakodalmi levesbe való → csigatésztát.
Nullás búzalisztből tiszta tojással, azaz
víz nélkül tésztát gyúrtak, majd azt nagyon vékonyra elnyújtották. Nagyobb
darabokra vágva beletették egy tálba v.
lábasba, és székruhával betakarták, hogy
meg ne száradjon. A tálból mindig anynyit vettek ki, amennyire szükség volt:
ezt összevagdalták kb. félcentis szabályos kockákra, ezeket ujjukkal egyenként ráhelyezték a → csigaperdítőre, és
a → csigacsináló táblához nyomva
ügyes mozdulatokkal teljesen rásodorították a tésztakockát a perdítőre. A bordázott csigává összesodort darabkákat a
perdítőről lehúzva az asztal közepén
elhelyezett nagyobb méretű tiszta konyhakendőre gyűjtötték. A kész csigatész-
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tát abroszokra szétteregetve a felhasználásig hűvös helyen kiszárították. Az elkészítendő mennyiség a vendégek számától függött. A környező falvakban a
szokásosnál vmivel nagyobb méretű
csigatésztákat is készítettek, amelyeket
kifőzve a lakodalmas pörkölthöz köretként tálaltak. A csigát piacon is árusították, sőt nagyobb mennyiséget (5−10 l)
rendelésre is készítettek. 2. Aki a csigatésztát készíti. 3. → csigacsináló tábla.
L. még: csigataposás
csigacsináló borda: → csigacsináló
tábla
csigacsináló tábla csigacsinálóṷ tábla. Más nevei: csigacsinálóṷ borda,
csigacsinálóṷ. Ünnepi étkezések, így a
→ lakodalom húslevesébe főzött csigatészta megsodrására szolgáló kis kézi
eszköz. A tésztasodrásra 8−12 cm hoszszú, 6−10 cm széles, finoman bordázott
felület szolgál. A meggyúrt és vékonyra
elnyújtott levestészta szögletesre felvágott apró darabjait pálcikán (→ csigaperdítő) sodorják a tábla felületén, hogy
apró bordázott csigává váljanak. Erre a
műveletre különösen faluhelyen legegyszerűbben használható volt a szövőszék
elnyűtt bordájának egy darabja, pálcikának pedig megtette az orsó szára is. Az
eszközt a debreceni háziasszonyok a
nagyvásárokon szerezték be, v. családban örökölték a nagyszülőktől. A régibb
időkben legények is adtak ajándékba ~´t
szívük választottjának. Ezek fából faragott, csipkézett, áttört szélű, cifra változatok voltak, hátlapjukon olykor a megajándékozott lányhoz címzett bekarcolt
ajánlással. Bizonyára nem véletlen, hogy
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a legismertebb és legszebb darabok Debrecenből valók. A cívis gazdasszonyok
vékonyabb, ill. vastagabb tésztához való
~´t tartottak számon. Állítólag felvidéki
sonkolyos tótok is hoztak a városba
~´kat. Anyaguk faráma volt, ebben madzaggal a rámához kötött náddarabok
voltak. L. még: cserépcsigacsináló
csigacső csigacsű fn → Mézeskalácsosoknál a nyomózsák végére illesztett
rézkúpnak az a fajtája, amelyet csigavonal húzására használnak.
csigaleves ∼ fn Húsleves csigatésztával. L. még: leves
csigapederő: → csigaperdítő
csigapenderítő: → csigaperdítő
csigaperdítő csigaperdítőÝ fn Más
nevei: csigapergetőÝ, csigapederőÝ, csigapenderítőÝ, penderítőÝ. A csigatészta
készítésére használt 25−30 cm hosszú,
hegyes végű fapálcika v. fémrudacska.
Egyik vége tűszerűen vékony, másik
vastagabb. Anyaga bükkfa, tölgyfa, ill.
vas, sárgaréz v. csont. Legtöbb példánya
szépen ki van esztergályozva. Derekán
cirádák, a végén gömb/gomb található.
Néha össze van szerkesztve a → csigacsináló táblával, be lehet dugni az ezen
levő lyukba. Kevésbé igényes helyeken
a ~ orsónak a szárából volt.
csigapergető: → csigaperdítő
csigás föld csigás főÝd: Τengeri csigával tele gyenge fekete föld.
csigáskút ~ fn Olyan → kút, amelyhez a vödröt a kötéllel együtt hozzák, és
a kútkávára erősített → csigán átvetve
húzzák fel vele a vizet.
csigasor ~ fn A → szövőszék felső
tárcsája, vágatában az emelő gurtnival,
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amely a pedál lenyomásával az egész
szövőszék szerkezetét emeli. L. még:
paszományosmesterség
csigaszedő csigaszedőÝ fn → Csigát
étkezésre, gyógyításra gyűjtő személy.
csigataposás ∼ fn Alakváltozata: csigataposóṷ. A → csigacsinálót bezáró
táncmulatság. A múlt század első felében még a Debrecen környéki tanyavilágban a csigacsináló rendszerint tánccal
fejeződött be, azaz betaposták a csiga
vígit, hogy a csiga ki ne bomojjon. A zenét az előre megfogadott egy szál cigány
szolgáltatta, v. a legények tamburáltak.
A cívisek városi házánál tartott csigacsinálót az utóbbi évtizedekben már nem
követte tánc.
csigataposó: → csigataposás
csigatészta csigatíszta fn Önállóan:
csiga. Ritkább neve: lúdgége. Bordás
felületen hengeresre sodort levestészta.
A → cívis konyha a nyújtott levestészták
„királynőjének” tartotta. Ünnepnapokon
és alkalmakkor (pl. → lakodalom) főzték/főzik. Kissé munkás tészta: készítése
több asszony, lány részvételével a →
csigacsinálóban történt/történik. L. még:
restcsiga
csigázás ~ fn Nagy ügyességet kívánó → gyermekjáték, amelyben egy fakúpocskát ostorral pörgetnek. Főleg
8−10 éves tanyai fiúcskák játszották.
csigázik ~ i → Gyermekjátékban fakúpocskát ostorral pörget.
Csigekert ~ tn A 16. században hozták létre a várostól nyugatra. Kisebb
kertség, itt van a → Hősök temetője.
Hajdan → szőlőskert volt.
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csiger csíger fn 1. Összetétellel:
csígerbor. Vízzel feltöltött törkölyből
préselt savanyú → bor. Sokan szerették,
mert ízlés szerint rakhattak bele cukrot,
cukorral javították. 2. Gyenge minőségű,
vizezett, savanyú bor.
csigerbor: → csiger
csigolya csigoja fn − Enyhébb szitkozódás: A fene egye meg a csigojádat!
csigolyaszú csigojaszú fn A gerinccsigolya egyik betegsége. L. még: népi
betegségnevek
csigolyázik csigujázik i Megfogamzik.
csihari ~ fn Alakváltozata: csihora.
Epilepszia, epilepsziás roham v. más
súlyos betegség. Rosszkívánság: Törjön
ki a ~/csihora! Hirtelen megrázkódtatás,
ijedtség, félelem hatásának kifejezésére
mondják: Majd rám jött a ~/csihora.
Töri írte a ~/csihora: nagyon kíván
vmit. L. még: népi betegségnevek
csihe ~, csije fn 1. Kisebb csomó
szalma, széna, aprított fa stb. 2. Magasra
rakott, kis térfogatú szénarakás (→ kiscsihe, nagycsihe). 3. Jelzőként: egy csije
szína: kis szekérnyi széna. L. még: súlymérték
csihé-puhé ~: Ejtésváltozatai: sihépuhé, suhé-puhé. I. fn Verés, verekedés.
II. msz Verés, verekedés hangjának érzékeltetésére mondják. Jóṷl elverlek, ~.
csihés ~, csijjés fn 1. Szénával, lóherével kereskedő személy. 2. Elhanyagolt
öltözetű ember.
csihéz/ik ~ i Szénát szállít. Igekötővel: → becsihézik, elcsihézik.
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csihol ~, csahol i Acélt és kovát
egymáshoz ütve szikrát pattant. Valamikor a szikrát taplóṷval ~ták.
csihora: → csihari
csije: → csihe
csík ~ fn Szószerkezettel: ríti csík.
Hengeres testű mocsári hal, több édesvízi halfaj tartozik ide. Igazi élőhelye a láp
volt, de a múlt század elején még a debreceni határ mélyebb részein (pl. →
Nagycserén) kosárral sok ~ot lehetett
fogni. A ~ jó böjti étel (volt) (→ csíkos
káposzta), ezért főleg a katolikusok vették, de az úri osztály és polgári lakosság
is szívesen fogyasztotta. Halászatának
eszköze a → csíkkas és a csíkgát. − Szóláshasonlat: Ojan eleven, mint a ~: gyerek nagyon mozgékony, eleven. Más
változatokban: Fürge/Mozog, mint a ~.
csikar ~ i Karcol, karmol, horzsol.
csikasz ~ mn Sovány, horpadt hasú
〈kutya, farkas, ló, szarvasmarha〉. Az
ilyen állat nem tud jóllakni, hogy kigyomrosoggyík.
csíkász ~ fn → Csíkot halászó halász. L. még: halászat a hortobágyi vizeken
csíkászat ~ fn → Csíkok rendszeres
fogása, a halászat egyik módja. Főleg
télen űzték. L. még: halászat a hortobágyi vizeken
csikász/ik ~ i → Csíkot fog.
csíkbogár ~ fn Kártékony vízibogár.
csíkgát ~ fn A mocsárban gazból,
zsombékból, gyepből, karókkal erősített
földből, trágyából épített gát, amelynek
2−3 m távolságra levő nyílásaihoz
mindkét oldalra felváltva állította a →
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csikász a → csikkast. A vízrendezéssel a
~ak sok helyen közlekedési utak lettek.
csíkgödör ~ fn 1. A csíkok kedvelt
tanyázó helye a tóban, mocsárban, árokban stb. 2. Kb. másfél m mély, kerek
alakú verem, amelyben a nyáron, ősszel
fogott → csíkot tartották.
Csíkhal utca: → Pac
csiki-csuki: → kibecsukós malom
csíkkas ~ fn Vesszőből font, kosárszerű → csíkfogó eszköz, tkp. sűrű fonású → varsa. A ~ kétfülű, ritka kosár.
csikland ~ i Olyan érzése van, mintha csiklandoznák.
csikó csikóṷ fn 1. Ritkább neve:
csikóṷlú; becézve: csida, csiduka; a kb.
egyéves korú ~ tréfás neve: nyári nyihogóṷ. Fiatal ló. Neme szerint van: csődörcsikó, kancacsikó, herélt csikó. Életkora szerint: szopos csikó: anyját szopó
kis~, rúgott csikó: kb. hathónapos elválasztott ~, harmadfű csikó: harmadik
évében járó ~. Színe szerinti elnevezés a
cifracsikó, a fokozatosan kifehéredő
szürke ~t jelöli. Legelője a csikólegelő
/csikójárás. − Kifejezésben: Csikóṷt fog:
kanca vemhes lesz. Szólásban: Fut a
csikóṷja: jól megy a sora. Közmondásban: A csikóṷnak zab az annya: a zab
táplálja legjobban a ~t. 2. → tépőszék. 3.
Szíjgyártóknál: varrószék (facsikó). 4.
Kőműveseknél: 1 m magas és hosszú
egybeépített állványbak (kiscsikó). 5.
Csikóbőrből készült zsákféle, amelyben
a csikós a kisebb tárgyait, apró-cseprő
holmiját tartja. 6. Paszománykészítőknél: a leszálazott felvetőszálakból, a
láncból kilógó szál. 7. Magyar kártyában a király. 8. A Kollégium diáknyelv-
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ében: elsős kisdiák. L. még: a fogalmak
szócikkeit is!
csikóbőrös kulacs csikóṷbőÝrös kulacs: → Csikó bőrével bevont → kulacs.
Szűcsmesterek készítették.
csikócsengő csikóṷcsengőÝ fn A
kiscsikó nyakába akasztott → csengő.
csikófarkfű csikóṷfarkfű fn A → népi gyógyászat az orrvérzés megállítására
használta. → Pákászok gyűjtötték és
árulták.
csikófej csikóṷfej fn → Gubacsapóknál: a → tépőszék/csikó elülső, doboz alakú része, amely a körömpőtáblát
rögzíti.
csikófog csikóṷfog fn → Tejfog.
Életkorral kapcsolatos frazémákban: Rígen elhagyta/elhullatta/kihúzták mán a
csikóṷfogát: (gúny) nem fiatal, már eljárt
fölötte az idő. Megvan még a csikóṷfoga: még nagyon fiatal. L. még: emberi
test, fog2
csikóherélés csikóṷherílís fn A →
csikó ivartalanítása.
csikójárás: → csikólegelő
csikókantár csikóṷkantár fn Szemellenző nélküli lovaglókantár.
Csikókert: → Pallag
Csikókifutó: → Pallag
csikókonyha: → csikóskonyha
csikol ~ i 1. Megcsiklandoz, → megcsikol. 2. Felületesen munkál meg vmit.
Csak felületesen csikojja a főÝdet.
csikólegelő csikóṷlegelőÝ fn Másik
neve: csikóṷjárás. Az egy- és kétéves →
csikók számára kihasított legelőrész a
Hortobágyon.
csikólép csikóṷlép fn (rég) Népi
gyógyszernév: Sanguis hirci [!].
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csikóló csikóṷlú fn Fiatal ló 3−4 éves
korig. L. még: csikó
csikoltó csikoltóṷ mn Fából v. láncból készült kapcsoló eszköz, amellyel a
tézslát az ekéhez v. a szekérhez csatolják.
csikoltós tézsla csikoltóṷs tézsla:
Olyan → tézsla, amelyet → csikoltóval
kapcsolnak az ekéhez v. szekérhez. Ha
másik két ökör elé fogják az ökröt, ijenkor a tézsla vígin levőÝ kis lánccal, a
csikoltóṷval akasztyák a tézslát a szekérrúdhoz.
csikorgófű csikorgóṷfű fn Gratiola
officinalis. → Gyógynövényfajta. Mocsaras helyeken, szikeseken növő, fehér
v. piros virágú, évelő útifűféle növény.
Szívserkentő, epe-, has- és vizelethajtó
forrázatát vese-, hólyag- reumás és izületi bántalmak ellen használták. Ma inkább az állatgyógyászatban használatos.
→ Pákászok gyűjtötték és árulták. L.
még: Hortobágy növényvilága
csikorgós csikorgóṷs mn Nagyon hideg 〈idő〉. Csikorgóṷs a hideg, a hóṷ.
csikorog ~ i Erősen fagy.
csikós csikóṷs fn A (hortobágyi) pusztai legelőn tavasztól őszig
kint háló ménes pásztora. Ő áll a
(hortobágyi)
pásztortársadalom
élén. A legeltetés idejére a ciframénes mellé a lótartó gazdák fogadták a cifracsikóst. A renyheménes
őrzője a renyhecsikós. A ~ terelőeszköze
a szíjból font karikás; a lovakat lóháton
őrzi és tereli, hátaslován (csikósló) hevederrel lekötött v. heveder nélküli nyereg van (csikósnyereg); a lovat a ménesből 6−8 öl hosszú pányvakötél segítsé-

csákányfergeteg
gével fogja ki. Jellegzetes ruhadarabjai a
széles karimájú csikóskalap, a bőszájú
ing, gatya, csizma és sarkantyú. L. még:
hortobágyi pásztorviselet; a fogalmak
szócikkeit is!
csikósbojtár csikóṷsbojtár fn A →
csikós munkáját segítő legény. A →
számadó fogadta fel. L. még: lótenyésztés
csikóscövek csikóṷscövek fn Hortobágyi pásztoreszköz.
csikósfék csikóṷsfék fn Homlokszíj
nélküli → kantár.
csikóskalap csikóṷskalap fn → Csikósok által viselt széles karimájú, kerek
tetejű, gyapjú filckalap álladzó szíjjal. A
csikósok hordták a legszélesebb karimájú kalapot a pusztán. Viselőjét védi a
napfénytől és az esőtől.
csikóskantár csikóṷskantár fn Kantárfajta. Közmondás: Vín lúnak nem illik
a csikóṷskantár: az idős nő ne öltözködjék cifrán, fiatalosan!
csíkos káposzta ~: → Hordós káposztával, aprókáposztával készített nehéz étel. → Csíkhallal főzték, a katolikusok böjti ételként fogyasztották, de a református cívisek is kedvelték. L. még:
cívis konyha
csíkos kecskerágó csíkos kecskerágóṷ: A → kecskerágó egyik fajtája.
csikóskonyha csikóṷskonyha fn Más
nevei: csikóṷkonyha, csikóṷstűzhej,
csikóṷtűzhej, csikóṷssparhelt. Lábakon
álló takaréktűzhely, amelynek magas tetejű sütője és 2 db karikája van.
csikósló csikóṷslú fn A → csikós hátaslova.
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csikósnyereg csikóṷsnyereg fn 1. A
hortobágyi → csikósok által használt
szerszám, amely tkp. nem → nyereg,
hanem csak egy faváz nélküli nemez- v.
posztódarab, amelyet olykor bőrrel is
bevonnak. Lekötő hevedere nincsen,
csupán két → kengyele. Az egyszerűbbeket pásztorok, a díszesebbeket → szíjgyártók készítették. Ha a csikós a ménest állva őrzi, a vállán viszi, ha lefekszik, a feje alá hajtja. A nyerget felteszik
a ló hátára, és úgy tudnak felülni rá, ha a
bal karjukkal erősen a ló marjához szorítják. Előnye, hogy ha a lóról leesnek,
nem akad a láb a kengyelbe, mert a ~ is
lerepül a lóról a lovasával együtt. 2.
Nyeregként használt pokróc v. vászondarab, amelyhez hozzácsatolják a kengyelt.
csikóssparhelt: → csikóskonyha
csikóspriccs csikóṷspriccs fn A →
csikós kemény (deszka)fekvőhelye.
csikósszámadó csikóṷsszámadóṷ fn
Nevezik számadóṷ csikóṷsnak is. A ménesért felelős → számadó, számadásra
kötelezett → csikós.
csikóstanya csikóṷstanya fn Egyetlen helyiségből álló nádfedeles épület,
amelyben a → csikósok tartózkodnak.
csikóstűzhely: → csikóskonyha
csikótűzhely: → csikóskonyha
csikózabola csikóṷzabola fn A →
zabola mai formája.
csíkozás ~ fn → Fazekasmesterségben: az a díszítőfolyamat, amelynek során vízszintes v. enyhe spirált leíró csíkok kerülnek a korongon lassan forgó
edényre.
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csíksántaság ~ fn Olyan sántaság,
seb, amelyet a → cigánybúza toklásza
v. tövis okoz a juh körmei között. L.
még: juh betegségei és gyógyításuk
csíkszár csikszár fn Hivatalos neve:
vidrakeserűfű. Polygonum amphibium.
Vízinövény, fölemelkedő szárán levő,
hosszú nyelű, lándzsás levelei a víz színén úsznak. Sebek gyógyítására használták. L. még: gyógynövények
csíkverem ~ fn Ásott v. természetes
nagyobb gödör a → halászkunyhó közelében. Víz is volt benne, ebben tartották
a kifogott és eladásra v. saját fogyasztásra szánt → csíkokat, más halakat.
csilán, csilánt: → csalán
csililing ~ fn Kis, → csengő csengőcske, ill. ennek a hangja. Karácsony
estéjén, aki díszítette a → karácsonyfát,
~gel jelezte, hogy elkészült a díszítéssel,
a gyerekek bemehetnek, megjött a Jézuska.
csillag ~ fn Régi választékos neve,
ill. egy egész ~képnek az elnevezése:
csillagzat. 1. A sötét égen fényes pontnak látszó égitest. Népi ~nevek: a Vénusz bolygót az → Esthajnalcsillagot a
cívisek Vacsoracsillag, Hajnalcsillag,
Ökörkereső csillag néven emlegetik, az
ennek a közelében levő olykor vibráló
égitestnek, a Szíriusznak a népnyelv
szemléletesen a → Sántakati nevet adta,
az Orion ~kép neve → Kaszáscsillag. A
→ nap tréfás népi neve: ruhaszárítóṷ ~.
(Talán a Szaturnusz bolygó nevéből
alakult a → saturnus mn.) − A népi
szókincs más elemei is kötődnek hozzá.
A homlokán kis fehér foltot viselő ló →
csillaghomlokú, a ló egyik jellegzetes
fejtartása → csillagnéző, a szűrhímzés
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egyik öltésfajtája a → csillagöltés, a
~okkal díszített pipa → csillagos pipa.
− A népi hiedelem szerint, ha egy ~
lehull, meghal vki. Időjárási megfigyelés: Télen, ha nagyon fényesen ragyognak a ~ok, hideg lesz. Idős cívisek szerint a régi öregek és a hortobágyi pásztorok az égről jósoltak, a ~ok állásából
következtettek az időpontra, a várható
időjárásra stb. − Szóláshasonlat: Annyi,
mint ~ az égen: vmiből nagyon sok van.
Szólás: Meresztik a szemüket a ~ok:
fényesen ragyognak. A Szerencsés ~
alatt született köznyelvi frazéma ellentéte a Rossz ~/~zat alatt született: mindenben szerencsétlen. Lehazuggya a ~ot is
az égrül: egy szavát se lehet elhinni. A
nagy tolvaj Lelopná, ha tudná a ~okat is
az égrűl. A ~okat is lehozná írte az égrűl: mindent megtenne érte. 2. Ló homlokán levő kis fehér folt. 3. Bőrdíszek,
lószerszámok díszítésére használt, domborítással, hideg megmunkálással készített réztárgy. 4. Református templom
tornyának tetején levő ~ alakú dísz. 5.
Becézés kifejezésére, E/1. sz.-ben: ~
om. L. még: Göncölszekér, Hadak útja,
megszólítás
Csillag: → ló
csillaghomlokú ~ mn Olyan 〈ló〉,
amelynek a homlokán csillag van. L.
még: lótenyésztés
csillagnéző csillagnízőÝ mn Szószerkezettel: felállóṷ fejű. Ló fejtartására
vonatkozó megjelölések. L. még: lótenyésztés
Csillagos [csárda]: → hortobágyi
csárdák
csillagos pipa: → kisjuhtérdpipa

csákányfergeteg
csillagospor ~ fn Népi gyógyszernév: epilepszia ellen használt por. L.
még: népi gyógyászat
csillagöltés csillagőÝtís fn → Szűrhímzésben: mintáknál térkitöltésre használatos öltéstípus, amikor egy pontból
több szálat különböző irányokba leöltenek.
csillagrózsa csillagróṷzsa fn → Paszományosok nyelvében: keményszárú
ünneplő csizmára varrt, selyemsodrásból
hatágú csillagot formázó horgolt rózsa.
csillagzat: → csillag
csillámlik: → sillámlik
csillárzsinór csillárzsinóṷr fn A
lámpaernyőt v. burát tartó hüvelyknyi
vastag zsinórok egyike benne a villanyvezetékkel. L. még: paszományosmesterség
csillogó csillogóṷ fn Fényes → karácsonyfadísz.
csimasz csimaz fn 1. → lótetű. 2.
Másik neve: → lóféreg. A cserebogár
lárvája, pajor.
csimaszkodik ~ i Tolakodik, lerázhatatlanul a nyakába varrja magát vkinek.
csimaz: → csimasz
csimbók csimbóṷk fn 1. Bog, csomó.
2. Összeragadt lisztcsomó. 3. → Gubacsapóknál: összetapadt szőrszálakból
álló csomó. 4. Kutya, sertés stb. összeragadt szőrcsomója. Kutyák közül a komondornak, pulinak, a sertések közül a
mangalicának van ~ja. 5. (tréf) (Fiú)
gyermek. Te, kis csimbóṷk! L. még: hajbók
csimbókos csimbóṷkos mn 1. Összeragadt 〈liszt〉. 2. Csomókba összeragadt
szőrű 〈állat, pl. kutya, sertés〉.
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csimbókosgaluska-leves csimbóṷkosgaluska-leves fn Másik neve: görcsösgaluska-leves. A → cívis konyha
hosszúra nyújtott és görcsre kötött tésztával, vmint szalonnával főzött hagymás,
paprikás, fűszeres → levesféléje. Készítése: A vízzel, tojással gyúrt tésztát vékonyra nyújtják. Serpenyőben olajat
melegítenek, egy fej vereshagymát beleaprítanak, késhegynyi paprikát is tesznek
bele. Az elnyújtott tészta egy részét tollal megkenik, összehajtják, → derelyemetszővel megvágják, ebből 20 cm-t
elvágnak, megsodoríntják, → csimbókra
kötik. Levet készítenek neki: kevés sós
szalonnát pergelnek, erre vizet öntenek,
sót, borsot, petrezselyemlevelet tesznek
bele. Mikor felfő, a tésztát belehányják,
és megfőzik. − Másik változatát így készítik. A levestésztát vékonyra elnyújtják, borssal, zsírral megcsapkodják, az
elnyújtott tésztát közepén egybehajtják,
egymásra hajtják. Kb. 10 cm hosszú,
vékony csíkokat vágnak, ezeket görcsbe
kötik úgy, hogy a görcs a közepére kerüljön. Festőpaprikát, szalonnatepertőt,
krumplit tartalmazó → pergelt levesben
megfőzik. − Igényes gazdasszonyok ritkán főzték, egyik fajtáját sem tartották
vmi nagyra.
csimbókosodik csimbóṷkosodik i Pl.
liszt összeragad.
csimecsomó csimecsomóṷ fn Kis apró csomó vmiből.
csimmeg ~ msz Társas fiújáték mondókájában: Csimmeg bogár a fejit! L.
még: gyermekmondóka
csimpajgózik: → csimpajkózik

csákányfergeteg
csimpajkózik csimpajkóṷzik, csimpajgóṷzik i Alakváltozata: csimpaszkodik. Függeszkedik, erősen belekapaszkodik vmibe. Igekötős alakjai: → öszszecsimpajkózik, belecsimpaszkodik, felcsimpaszkodik.
csimpaszkodik: → csimpajkózik
csín ∼, csíny fn Többnyire 3. sz.-ű
birtokszóként: hordó v. más faedény
dongáinak a végén levő, a fenék beillesztésére való párkány és mélyedés.
Összetételben: → hordócsín.
csinál ~ i Bármilyen ige helyettesítésére, pótlására használva, pl. Sárt ~: sárt
készít. Káromkodásban: Basszon meg,
aki ~t! Szólásokban: Könnyű gyereket
~ni: könnyű gyereket nemzeni. Ne tanísd apádat gyereket ~ni!: ne tanítsa a
gyerek az öreget! Azt se tuggya, mit csinájjík: ugrájjík vagy szalaggyík: (gúny)
bizonytalan, nem tud dönteni. − Adatolt
igekötős alakjai: → becsinál, belecsinál,
elcsinál, felcsinál, kicsinál.
csinálatlan guba ~: A még el nem
készített → guba alapanyaga, gubaposztó.
csinált guba ~: A már elkészült →
guba.
csinált virág ~: Papirosból készített
művirág.
csinkvánti ~ fn Szószerkezettel:
csinkvánti tengeri; más nevei: olápiros
tengeri, liliputi tengeri, száznapos tengeri. Rövid tenyészidejű, apró, sárga szemű, étkezésre is alkalmas kukoricafajta.
A vetéstől 100 nap múlva lehet(ett) törni. A legjobb pattogatni való → tengeri.
csinkvánti tengeri: → csinkvánti
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csinos ~ fn A piacon dézsából melegen árult hurkaféle. A → hengérné készítette, és pár fillérért árulta. Vásárlóját,
mértéktelen fogyasztóját gúnyosan →
hurkazsandárnak nevezték.
csínráverő kalapács csínyráverőÝ
kalapács: → Kádárok munkaeszközeként: a hordó → csínjának felillesztésére használt → kalapács.
csintalan ~ mn Rendetlen, piszkos.
Csintalan ember, a piszok eszi meg.
csintalankodik ~ i Állat vhova piszkít, → odacsintalankodik.
csintalanság ~ fn (Macska)szar.
csint-csont ~ fn Több apró csont.
Csupa ~ ez a hús.
csintes-csontos hús ~: Olyan hús,
amelyben a csontot felvágáskor nagyon
összetörték.
csínvágó csínyvágóṷ fn → Kádároknál: a → csín kivágására szolgáló kézi
v. gépi gyalu.
csíny: → csín
csínyvágó: → csínvágó
csíp1 ~ i 1. → Fazekasmester egy nagyobb agyagdarabból egy kisebbet leválaszt. 2. Csíp a szőÝrbül: → gubacsapó
az ujjai közé veszi a kívánt mennyiségű
gyapjút. L. még: csipicsóka
csip2 ~ msz Többször ismételve kiscsirke hívogatására: ~, ~, ~! A kiscsirke
csipegetés közben ezt „mondja”: Csip, ~,
~, aki fürgébb, többet csíp. L. még: állathívogatók
csipa ~ fn Famézga, szilva-, meggyés fenyőfa kiszivárgó nedve (→ facsipa/zsidócsipa/zsidótakony). – Szólás:
Ojan nagy ~ van a szemedbe, hogy kitel-
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ne belőÝle egy vájog: (gúny) nagyon ~´s
a szemed.
csipás ~ I. mn 1. Fájós, gyenge szemű. 2. Mézgás. II. fn 1. (tréf) Szem.
Nyisd mán ki a ~od! − Szólásban: De
kinyílt a ~od!: gyermeknek mondva: de
szemtelen vagy! Felnyílt a ~sa: elszemtelenedett, elbízta magát. 2. (tréf) Kisgyermek. Te, kis ~!
Csipás Kovács: → cívis ragadványnevek
csipásmálé: → málélepény
csiperke ~ fn Köznyelvi neve: csiperkegomba. Vastag húsú, fehéres, sárgás v. barna színű ehető → gomba.
csiperkegomba: → csiperke
csipicsapó csipicsapóṷ fn − Népköltészeti szövegben: Csipicsapóṷt kéne
fonni, ki kék ezt innen vontatni.
csípicsóka csipicsóṷka fn Mondókával kísért játék, melyben a gyermekek v.
egy felnőtt és egy gyerek egymás keze
fején a bőrt megcsípve, összekapcsolt
kezüket fel s alá hintáztatva mozgatják:
Csipicsóṷka, vak varjúcska. Jóṷ vóṷt-e
a kisfiúcska? Ha jóṷ vóṷt a kisfiúcska,
ne csípd meg őÝt vak varjúcska! Más
változatokban: Csíp, csíp csóṷka, vak
varjúcska. Jóṷ vóṷt-e a kisfiúcska? Ha
jóṷ vóṷt a kisfiúcska, ne csípd meg őÝt
vak varjúcska! Csíp, ~ csóṷka, varjú
vágja, hollóṷ kopácsojja! L. még: gyermekmondóka
csipisz ~ fn Ujjal mutatott füge. − Általában lány mondta és mutatta a vele
ingerkedő legénynek: Csipisz az óṷrodra!: úgysem kapod/kapsz meg!
csipke ~ fn 1. Színes posztóból kivágott, csipkézett szélű posztócsík, amely-
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ből néhányat több rétegben egymásra
téve használnak fel a →szűr díszítésére.
2. Finom fonalból készített mintás, áttört
szövedék. 3. Ilyen anyagból készült díszbetét v. szegély női ruhán (→ szélcsipke). 4. Jelzőként: ilyen anyagból való. L.
még: rececsipke
csipkebokor ~ fn A vadrózsa cserjéje.
csipkefa: → galagonya
csipked ~ i → Mézeskalácsos a tészta szélét csipkeszerű díszítéssel látja el.
csipkedett tészta: → csipkedt tészta
csipkedt tészta csipkedt tíszta: Alakváltozata: csipkedett tíszta. Tojással v.
tojás nélkül gyúrt, ujjal szaggatott, levesbe való tészta; csipetke. L. még:
csipkedttészta-leves, levestészták
csipkedttészta-leves csipkettíszta-leves fn Csipetkével készült → leves. A
→ cívis konyha egyik gyakran főzött
étele. Készítése: Tésztáját a gazdasszony
tojással v. tojás nélkül gyúrja, hosszában
elvág belőle egy-egy darabot, ezt bal kezébe fogja, jobb kezének hüvelyk- és
mutatóṷjjával csipked belőle egy keveset, → megmoncsolja, így a két végén
csúcsos kis henger lesz, így elcsipegeti.
Elkészíti a levet: sós szalonnát apróra
darabol, lábasban megpergeli, forró zsírban piros paprikát pirít, néhány meghámozott krumplit karikákra vág, a szalonnatepertőt felteszi a tűzre, elegendő vizet
önt rá. A lé forrni kezd, amikor a krumpli félfövésben van, az elcsipegetett tésztát beleszórja. Néhány perc múlva kész a
leves.
csipkekesztyű ~ fn Csipkéből készített → kesztyű. Jómódú cívis gazdalá-
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nyok nyári ünnepi viselete volt. L. még:
cívis női viselet
csipkerózsa csipkeróṷzsa fn Vadrózsa, bogyójából készült a gazdag C vitamin tartalmú → hecsedli lekvár. A ~
szárított bogyóját leforrázzák, és teaként
fogyasztják.
csipkés ~ mn A juh, szarvasmarha
〈régen ló〉 fülébe vágott → tulajdonjegyek egyik fajtája. Elhelyezkedése szerint van: → alulcsipkés füljegy, felülcsipkés füljegy. L. még: bilyog, füljegy
csipkésbokor ~ fn Egy v. több dús,
szétágazó csipkebokor.
csipkeverés csipkeverís fn A szálak
összeverését alkalmazó → csipkekészítési mód. Egyik alapmotívumának neve:
→ vászonverés.
csipkeverő csipkeverőÝ fn A vert →
csipke készítője.
csipkeverő állvány csipkeverőÝ állvány: A → csipkeverést megkönnyítő
kisasztal méretű faszerkezet, amelynek
felső, nyitott dobozhoz hasonló részét
forgatni lehet.
csipkeverő párna csipkeverőÝ párna: Α vert → csipke készítésének fő
munkaeszköze, fűrészporral keményre
tömött henger alakú párna.
csipkéz ∼ i 1. → Mézeskalácsos
mindkét kezének hüvelyk- és mutatóujjával → csipkézetet készít a tokni tészta
szélére. 2. → Szűrre → csipkét készít és
varr. L. még: kicsipkéz
csipkézés csipkézís fn 1. → Mézeskalácsosoknál → csipkézet készítése a
tokni tészta szélére. 2. A → szűrt díszítő
→ csipke elkészítése és felvarrása.
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csipkézet ∼ fn 1. → Mézeskalácsosoknál: csipkeszerű díszítés a tokni tészta szélén. 2. Ruhanemű csipkés része.
csipkézett olló: → cakkozóolló
csipkéző vas: → szűrszabó
csipkezsabó csipkezsabóṷ fn Női ruhán a mellrészre varrt fodros csipke. L.
még: cívis női viselet
csípő1 csípőÝ fn 1. A ~csont és a körülötte kidomborodó testtájék. Szólás:
Ojan kövér, hogy a csípőÝire lehetne
akasztani a tarisznyát: (gúny) ló v. más
állat, esetleg ember rendkívül sovány. 2.
CsípőÝre bont: a hentes a sertést úgy
bontja fel, hogy a karaj, az oldalas és a
~csont egyben maradjon. L. még: fiókcsípő
csípő2 csípőÝ fn Pl. paprika, hagyma
~ssége, ereje. A fejírhagymának vóṷt egy
kis csípőÝje.
csípőbőr csípőÝbűr fn → Fazekasmesterségben: az edény falának lesimítására, legömbölyítésére szolgáló nedves
bőrdarab.
csípődik csípőÝdik i → Gubacsapómesterségben: a szőrvég beszorul a mellékszálak közé.
Csípő-domb: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
Csípő-fenék: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
csípőfogó: → szcifszangli
Csípő-halom: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
Csípő-hegy: → hortobágyi helynevek
és helynévtípusok
Csípő-híd: → hortobágyi helynevek
és helynévtípusok
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Csípő-hodály: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
csípőhús csípőÝhús fn Levágott marha csípőjéből kivágott hús.
csípőízületi csúz csípőÝizületi csúz:
A csípőizület reumás megbetegedése. L.
még: népi betegségnevek
csípőizületi lob csípőÝizületi lob: A
csípőízület gyulladásos betegsége. L.
még: népi betegségnevek
Csípő-kút: → hortobágyi helynevek
és helynévtípusok
Csípő-lapos: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
csípőremeke csípőÝremeke fn Felbontott szarvasmarha egyik része.
Csípő-telek: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
Csípő-telki-hodály: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
csípőtörés csípőÝtörís fn A csípőcsont eltörése. L. még: népi betegségnevek
csippent ~ i Csippent a szemivel: jelt
adva kacsint.
csipricsupri ~ mn Apró-cseprő, kicsike.
csíptető csíptetőÝ fn → Kádármesterségben: kétágú fűrészelt deszka abronccsal erősítve, amely az állítóvasat és
dongát rögzíti.
csira1 ∼ fn 1. Homoszexuális férfi. 2.
Meddő férfi. 3. Hermafrodita. 4. Meddő
tehén. 5. Ikerborjakat ellő tehén borjai. −
Ha a tehén kettőt ellett, nem volt érdemes meghagyni a borjakat, mert mind
a kettő ~ lett.
csira2 ~ fn A baromfi farka tövénél
levő faggyúmirigy.
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csíra ~ fn A magból kikelt növény fiatal hajtása. Csírát vér [ver]: mag kicsírázik.
csírádzik csíráddzik i Csírázik. Igekötővel: → kicsírádzik.
csíraképes mag csírakípes mag:
Életképes mag, amelyből kikel a növény.
csíraképesség csírakípessíg fn A
mag életképessége.
csíramálé ~ fn Téli sütemény, édes
lepényféle. Készítése: A búza- v. rozsszemeket februárban addig locsolgatják,
míg csírát nem lök. Azután megdarálják
v. megtörik, kissé megtisztítják, kevés
→ málélisztet is tesznek hozzá, és egy
fazékban pépszerűvé kavarják. Langyos
helyre teszik, hogy édesedjen, levet
eresszen. Egy tepsit zsírral v. olajjal
megkennek, vékony réteget töltenek bele, és kemencében v. sütőben megsütik.
Ha megsült, nagyobb kockákra feldarabolják. Ősi eledel, leggyakrabban a Debrecen környéki erdőségek szegény lakói
fogyasztották.
csíranövény csíranövíny fn Magról
kelt csemete.
csírás ~ mn Ami kicsírázott. A roszszul kezelt (vető)mag hamar kicsírázott,
~ lett.
csíraszem ~ fn → Csíra okozta kidudorodás a burgonya felületén.
csíráztató csíráztatóṷ fn Edény,
amelyben a vetőmagvak kicsíráztatása
történik.
csiribiri ~ mn 1. Jelentéktelen, nem
sokat érő. Csiribiri ember vóṷt. 2. Kicsi,
apró-cseprő. − Mondókaféle: Csiribiri,
kan veréb, a bolondot kűdd odébb! Dalszövegben: Leígett a ~ hodáj, beleígett
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kilenc juhászbojtár. Kilenc juhász kilenc
pár ruhája, a gazdának sallangos gubája.
csiricsáré ~ mn Ízléstelenül tarka,
cifra 〈ruha〉.
csirimpol ~ i 1. Veréb csiripel. 2.
Több kisgyerek együtt hangoskodik.
csiriz1 csiríz fn Lisztből v. keményítőből vízzel készített, a → cipő részeinek összeragasztására használt anyag.
csiriz2 csiríz msz 1. Másik neve: csíz.
→ Gyermekjátékban szabad rablást engedélyező felkiáltás. Pl. sárkányeregetéskor, ha vki elkiáltotta magát, hogy ~,
akkor akinél a sárkány madzagja volt,
menekülni kezdett, mert ha nem, akkor a
többiek elvették tőle a sárkányt. 2. A
feleségnek adott szabadság megjelölésére. Ha a fírj elengedte valahova a felesígit, az is csiríz vóṷt.
csirizel csirízel i Alakváltozata: csízel, csízol. 1. → Gyermekjátékban szabad rablást követ el. 2. Lop, csen.
csirizelés csirízelís fn Alakváltozata:
csízelís, csízolás. → Gyermekjátékban:
lopás, csenés, rablás. Sárkányeregetéskor elkiáltotta magát vki, hogy ~, akkor
elvették, elrabolták a gazdájától a sárkányt, ha nem tudta megtartani. L. még:
csiriz2
csirizes kezű csirízes kezű: Tolvaj.
csirke ~ fn 1. Más nevei: kiscsirke,
csibe, kiscsibe; a → kotlótól kiköltött ~
a → kotlóalja csirke, kotlóval járó a →
kotlós csirke, a kotlótól elhagyott az →
anyahagyott csirke, a nagyobb neve: →
ölni való csirke, a nyár végén, ősz elején
orozva kőtt ~ neve: → őszike, a beteges
egyed neve → torongyos csirke/toron-
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gyékos csirke. Tyúk(féle) fiatalja. Hangadásának igéi: sipog, sipákol, sipárog. A
naposcsibét négyszer−ötször etetik naponta. Első eledele: apróra darált kukorica, morzsolt kenyérbél, felaprított főtt
tojás. 4−5 napos korától már zöldet is
kaphat: apróra vágott búzasást, lucernát,
csalánt. A cívis háziasszonyok szerint
legelső etetésekor a ~´nek köleskását
kell adni, hogy jó tojó legyen. A népi
hiedelem szerint, ha tavasszal a rét első
virágja, a gólyahír nyitik, nem szabad
bevinni a házba, mert a ~ belefullad a
tojásba. A gazdasszonyok különösen a
→ márciusi csirkét kedvelik, mert ez
nyár végén már tojik. − Több frazémában szerepel. Kiscsirkéknek tulajdonított
rigmus: Csirke mondja csip, csip, csip,
aki fürgébb, többet csíp. Nem mai ~: a
már nem fiatal lány. Az okoskodó kisgyerekre a szülők, felnőttek így szoktak
rászólni: Ne tuggyon többet a ~, mint a
tyúk!, vagyis ne tanítsa a gyerek a szüleit! Többet tud máma a ~, mint tegnap a
tyúk. Népi bölcsesség: Ha a paraszt
~t/tyúkot eszik, vagy a ~/tyúk beteg vagy
a paraszt: a paraszt nem öl ~t/tyúkot,
csak, ha nagyon muszáj. 2. Egy villára
való szénacsomó, amelyet a megszáradt
szénarendből villával rakosgatnak, ill.
szállítanak. Csirkét rak: villával szénacsomót összerak. 3. → Tímároknál: egy
villányi → cser. 4. Szőlő tövére kapával
összehúzott földcsomó. 5. Dohánycsomózáskor játszott tréfás játékban használt, összekötött csücskű dohánylevél,
amelybe vizet töltenek. L. még: baromfitartás, súlymérték, szárnyasodik, vízicsirke
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csirkeborító csirkeborítóṷ fn Veszszőből font, kúp alakú kosárféle, a csirkenevelés fontos eszköze. Az udvaron
elhelyezett ~ alatt a csirkék, kiskacsák
zavartalanul növekedhetnek. Védi őket a
ragadozó madaraktól, élelmüket, ivóvízüket a tyúkoktól, nagyobb csirkéktől.
Napsütés ellen a ~ra terített ruhadarabbal
óvják őket.
csirkecserép: → csirkeitató
csirkedara csirkedera fn Nagy szeműre darált tengeri mint csirkeeleség.
csirkegomba: → szegfűgomba
csirkeitató csirkeitatóṷ fn Ritkább
neve: csirkecserép. Csirkék itatására
szolgáló alacsony, kör alakú, több lyukú
→ cserépedény. A baromfiudvar tartozéka.
csirkepaprikás: → paprikás csirke
csirketollazás ~ fn Fiatal baromfi
tollazatának eltávolítása.
csirkéz/ik ~ i 1. Szénát villával kisebb csomókba rak. 2. Szőlőt feltöltve
kapál. 3. Kis kupacot rak az elültetett
vessző hegyire, → becsirkéz, felcsirkéz.
csiszár: → lókupec
csiszeg-csoszog ~ i Nehézkesen, talpával a földet súrolva jár.
csiszlik: → csizmadiainas
csiszol ~ i 1. → Kádár a kész felületet simára munkálja. 2. → Fazekas az
edény felületét egy kaviccsal dörzsöli,
hogy díszes legyen. 3. → Szőrmekikészítő csíkokat hoz létre.
csiszolási csíkok ~: → Szőrmekikészítésnél: a csiszolás következtében keletkezett csíkok.
csitcsat csitcsatt fn Apró-cseprő
mindenféle → csat. A katonakurvára
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mondták: Csitcsatt a derekán, baka a
hasán.
csitít ~ i Hangosan beszélő, kiabáló,
síró személyt v. hangos szavú állatot
csendre int, elhallgattat, mozgásában
visszafog, megnyugtat. Igekötővel: →
elcsitít.
csitri ~ I. mn Kicsi 〈lány〉. II. fn 1.
Rövidre nyírt haj. 2. Rövidre nyírt hajú
kislány.
csitri hajú ~: Kuszált, borzas hajú.
csitt-patt ~ msz Csendre intő kifejezés.
csitul ~ i 1. Erős hang halkul, csendesedik. 2. Mozgás lelassul, megnyugszik.
csivirít-csavarít ~ i Népköltési termékben: csavargat, feltűr.
csíz1 ~ fn Pintyféle madár. Kellemes
hangjáért kalitkában is tartják.
csíz2: → csiriz
csízel: → csirizel
csizelés: → csirizelés
csízió csízióṷ fn 1. (Idő)jóslás, jövendölés. Eredetileg 24 verssorból álló
öröknaptár, amelyben minden két sorban
egy-egy hónap ünnepeit, a fontosabb
névnapokat jelezték erősen rövidített
formában. Az eredeti latin nyelvű csíziók első sora a cisio (Circumcisio Domini
’az Úr körülmetélésének ünnepe’) szóval
kezdődött, ezért később ezzel a szóval
kezdték jelölni a naptárakat, amelyek a
~n kívül más részeket is (→ álmoskönyv,
időjóslás) tartalmaztak. A hajdani híres
debreceni nagyvásárok állandó résztvevője volt a → csíziós, akinek a kunscsaftjai bizonyos pénzösszegért a papagájjal csízióṷt húzattak, vagyis a kihú-
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zott cédulára írtak alapján jósoltattak
maguknak. A nagyvásáron ponyván külön → csizióskönyvet is árusítottak. −
Szólásban is szerepel. Az okos, ügyes,
hozzáértő ember Érti a csízióṷt. Eredetileg arra mondták, aki el tudta olvasni a
naptárak ismeretterjesztő részét is. L.
még: kalendáriumi rigmusok
csíziós csízióṷs fn Vásári jövendőmondó. L. még: csízió
csízióskönyv csízióṷskönyv fn Álmoskönyv. L. még: csízió
csizma csizsma, ~ fn – A/ A lábszárat
is védő, hengeres szárú lábbeli. A bocskor és a lábszárbőr együtt alkalmazásából jöhetett létre (habda). Általában
tömpe orrú, lapos sarkú, bő torkú, puha
v. kemény szárú lábbeli, amelyet nagyobb méretre készítenek, emiatt a ~orr
kissé fölfelé áll. A ~ készítéséhez a méretet a bal lábról vették, oly módon,
hogy a földön álló láb sarkánál és nagylábujjánál késsel vonalat húztak, majd
ezt a mírtíket vesszőből elkészítve a
debreceni csizmadiaszínbe vitték (mondvacsinált). Főbb részei: csizmaszár és
kívül az esetleg rajta levő csizmaszegővel és csizmarózsával, a csizma sarka,
mesterségbeli szóval opszesz, belül két
oldalt a füles csizmahúzóval; a csizmafő,
belsejében a csizmakéreggel; a csizma
orra; a csizmatalp a csizmapatkóval; és
a nyakalás. A ~ mint a lovas népek nélkülözhetetlen lábbelije a letelepült magyarság körében elsősorban pásztorviselet volt. A hortobágyi pásztorok általában viseltek ~´t, de inkább téli lábbelinek. Nyáron vékony kapcát húztak bele,
v. mezitlábra vették fel. Az oldalt levő
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két húzóját bedugták. Ha levették, húzójánál fogva összekötötték, és úgy akasztották a szegre. Napjainkban is a hortobágyi legelőkön a csikós jár a legtöbbet
~´ban, amelynek orrára hajdan egy darabka bőrt szegezett, hogy könnyen lefejthető legyen. A ~ orrát így védte, mert
a fűben való járás hamar kikezdi ezt a
részét. Ha elkopott, lefejtette, és újat
szegezett rá. Minden ~´t megvasaltak, jó
erős patkót ütöttek a sarkára. A ~ egészen a 20. század közepéig a cívisvárosnak (legfőképp a tanyai parasztságnak)
is jellegzetes (téli) hétköznapi és ünnepi
viselete volt. Debrecenben több fajtáját
ismerték, így hajdan volt a forgatós
csizma: mindkét lábra felhúzható ~,
később a rogyós szárú csizma: bokában
ráncolt ~, rámás csizma: kemény szárú,
bokában szabályosan ráncolt ~. Urak,
jómódú gazdák viselték a magas kérgű
csizmát és a tokszárú csizmát. Katonatisztek lovagláshoz egysíkú, sarkantyús
~´t, tiszti csizmát húztak. A birgeri csizma: puha szárú, a torkában fűzős ~; bilgeri. Anyaga alapján is több változata
ismeretes. Női lábbeli a borjúbőrből
készült, sötétvörös színű karmazsincsizma és a kordovánbőrből ’szattyánbőr’
készített kordováncsizma, mindkét nem
ünnepi ~´ja a luxuscsizma és a halinacsizma ’posztócsizma’, férfi viselet a bagariacsizma, amely a fiatal szarvasmarha jól kikészített bőréből, a bagariából
készült. A gazdálkodó parasztok hétköznapi viselete a viselőcsizma/strapacsizma és a zsírokkal jól átitatott dolgozócsizma. Aki tehette, sáros, havas időben
recés talpú ~´t, ún. libafogas csizmát
viselt. A vágóhídi hentes és mészáros
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vízhatlan lábbelije a vágócsizma. – B/ A
cívis paraszt gondosan ápolta ~´ját:
munka végeztével a bejáratnál levő éles
sárkaparó segítségével megtisztította a
rátapadt csizmamarasztaló sártól, rongygyal megtörölgette, és a csizmahúzó v.
az egyik családtag segítségével lehúzta a
lábáról. A nedves ~´t pedig a tűzhely
közelébe tette száradni, de nem túl közel,
mert meleg helyen könnyen összekucorodik a bőre. Ha a napi használat után is
száraz maradt, akkor éjszakára a 2 húzójánál fogva összekötötte, a szegény ember így akasztotta fel a szegre, a gazdaember pedig az ágy lábához helyezte, és
a nedves kapcákat száradni fölül a
~szárra terítette. A megszáradt ~´t másnap reggel v. ünnepnap délelőttjén fagygyúval v. más zsiradékkal alaposan átkente. A ~ ápolására más tulajdonosai
(pl. a pásztorok) is gondot fordítottak.
Az elhanyagolt, elhasznált ~ megherdül,
összerogyik. Ilyenkor a csizmadia megpofozta, esetleg fekete bőrfestékkel, negróval is átkente. – C/ A ~ korábbi fontos
szerepére utalnak a vele kapcsolatos
szóláshasonlatok, szólások, közmondások is. Annyit adok én magára, mint a
csizsmám rossz talpára/sarkára −
mondják gúnyosan arról, akit semmibe
se néznek. A nagyon buta ember Buta,
mint a csizsma talpa. Ha a hús, sütemény ehetetlenül kemény, akkor Kemíny, mint a csizsmatalp. Gőgös cívis
legény durva kijelentése: A csizsmámba
se kéne kapcának, semmibe se nézem,
nemhogy feleségül vegyem. Megvetés,
lenézés kifejezésére mondják vkiről: A
szaros/sáros csizsmám se türülném be-
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le/hozzá. A lábhoz kapcsolódó megvető,
lenéző, elítélő hangulat, mellékjelentés
(pl. lábbal tipor, lába kapcája) átsugározhat az olyan kifejezésekbe is, amelyekben nem magáról a lábról, hanem
csak a lábbeliről, konkrétan a ~´ról van
szó. Az előbbi szólások ennek a példái.
Ha lyukas a ~, akkor Vicsoríttya a
csizsma a fogát. Azt a kellemetlen tényt,
hogy fel van válva a ~ talpa, többféleképpen kifejezhették: Enni kír a csizsmám. Galuskát/Kását ehetnék a csizsmája. Ha vki bajban van, v. ha nem tud
eleget tenni a kötelezettségének, akkor
Szorít a csizsma. Szoríttya a csizsma a
lábát. Aki tudja, mi a gond, mi a baj, az
Tuggya, hon szorít a csizsma. Ha túlságosan bő a ~, akkor Ojan nagy ez a
csizsma, hogy a padrúl ’házpadlásról’ is
bele lehet ugrani. A csizsmámba se állhatom a vizet − válaszol a borisza ember tréfás elutasítással. Felhajította az
ura csizsmáját a hászijára: − mondják
az özveggyé vált asszonyról akkor, ha a
férjének Kímíny mellé került a csizsmája. A szegénységet egy dal szólásszerűen
emlegetett soraival is kifejezhették: A
csizsmámba nincsen kíreg, mert megette
a patkányfíreg. Az áldott jó ember
Csizsmástul megy a menyországba.
Hogy kerül a csizsma az asztalra? –
hogy jön ez ide? Aki elbutult v. részeg,
és nem tudja, mit beszél, annak A csizsmaszárba szállt az esze. Beteges fiúgyermekről mondják: Nem kell neki hét
szíl [szél] gatya, se sarkantyús csizsma,
vagyis nem éri meg a legénykort. –
Népi bölcsességek: Bű szüret, nagy
csizsma: ha szüretkor esik az eső, szapo-
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rodik a bor. Az Isten is annak aggya a
sarkantyús csizsmát, aki nem tuggya
megpengetni: annak adja a szerencsét,
jómódot, aki nem tud vele élni. Más változatban: Minek annak a sarkantyús
csizsma, aki nem tuggya megpengetni. 2.
Mézeskalácsosoknál: ~´t ábrázoló faforma és a belőle kiütött tészta. L. még:
bárányjegy, hortobágyi pásztorviselet; a
fogalmak szócikkeit is!
csizmadia ~ fn Gúnyos megnevezése: → lütyüszabó. Csizmát készítő és
javító iparos. (Az utóbbi neve: → foldozó csizmadia, tákoló.) A ~ műhelyében a
→ csizmadiamester irányítása alatt dolgozott a → csizmadiasegéd v. csizmadialegény és a csizmadiainas. Az ún. →
váltócsizmadia csak megrendelésre, a
többség azonban vásári, piaci eladásra
dolgozott (→ vásári csizmadia). Ők az
elkészített termékeket a ~inassal a Csokonai Színház közelében levő → csizmadiaszínbe, csizmaszínbe vitették. A
vásárlók között a legkülönbözőbb társadalmi rétegekből voltak, de leginkább a
parasztok és hortobágyi pásztorok (főként a csikósok) keresték az áruikat. A ~
a paraszti csizmaviselet visszaszorulásáig a falusi és mezővárosi életforma egyik
jellegzetes alakja volt. Az ízlésváltozás
mellett az olcsó gyári termékek elterjedése is nagyban gyengítette a kézműiparos ~´k helyzetét. − Aki vmit keresve
lézeng, ténfereg, nézelődik, arról mondhatják tréfás szóláshasonlattal, hogy
Szídeleg, mint a ~ a fonalsoron. A fonalsor a hajdani nagyvásároknak az a része,
ahol fonalat árultak. Itt szerezték be a
~´k a lábbeli varrásához szükséges fonalat. Egy anekdota szerint a ~ meghara-
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gudott az inasára, ezért mérgében utána
hajította a sámfát. Az azonban a feleségét találta fejbe. Így is jóṷ − nyugtázta a
mester. L. még: rudasmester
csizmadiabál ~ fn A csizmadiák számára rendezett (farsangi) bál. Ez volt a
szabók bálja is, nekik nem volt külön
báljuk. A parasztok nem jártak a ~ba.
*csizmadiacéh: A híres debreceni ~
1604-ben jött létre, és 1872-ig, a céhes
rendszer megszüntetéséig működött. A
→ mesterremek a következőkből állt:
egy száras csizma, egy varrással, toldás
nélkül, sima sarokkal és egyenes sarokkal, vmint egy (gyulai) papucs igen magas sarokkal. A remek varrásához a bőrt
és a szerszámokat a mester adta, a remekdarabok a céh tulajdonába kerültek.
Egy 1647. évi rendelkezés szerint kontárok a vásárokon készítményeiket nem
árulhatták. A debreceni csizmadiák az
általuk készített lábbeli közkedveltsége
miatt nagy szerepet játszottak a város
ipari életében. A céh virágzása a 18. és
19. században volt: 1805-ben 760 csizmadia dolgozott a városban.
csizmadiainas ~ fn Gúnyos megnevezése: csiszlik. A csizmadiamester fiatal tanulója. Gazdája családi életéből is
kivette részét: a mesterné szeszélye és
rendelkezése szerint tüzet rakott, bevásárolt, takarított, kisgyermekre vigyázott.
Lábszíjjal megverhette a mester, sőt a
segéd úrnak is engedelmességgel tartozott.
csizmadialány csizmadiajány fn A
→ csizmadiamester lánya.
csizmadialegény csizmadialegíny fn
A → csizmadia segédje.
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csizmadiamester ~ fn Mesterlevéllel
rendelkező → csizmadia.
csizmadiasegéd csizmadiasegíd fn A
→ csizmadiamester szakképzett alkalmazottja v. betanított munkaerő.
csizmadiaszín ~ fn (rég) Másik neve:
csizsmaszín. Részben nyitott oldalú, a →
csizmadiák tulajdonában levő gazdasági
épület, ahol a csizmák eladása is zajlott.
Debrecenben a Csokonai Színháznál volt
a ~, ide hordták fel hetente a környék
csizmadiái a csizmáikat. Egy → csizmadiainas a vállán rúdra akasztva egyszerre
20−30 párat vitt, majd ott felaggatták, és
kezdődhetett a vásár. Vásárlói a város
különböző társadalmi rétegeiből, ill. a
hortobágyi pásztorok (főként csikósok)
közül kerültek ki. Ha a vevő kívánta, a
csizmát a ~ben meg is patkolták.
Csizmadia Vida Miklós: → cívis ragadványnevek
csizmafő csizsmafű fn A → csizma
feje.
csizmahúzó csizsmahúzóṷ fn 1. →
fakutya. 2. A → csizma belsejébe varrt
két fülecske, amelyek a csizma felhúzását könnyítik meg. Szegény(ebb) helyeken gyakran erre akasztották fel a falba
vert szegre a lehúzott (száraz) csizmát.
Ha egy férfi véletlenül kint hagyta a ~
egyik fülét, tréfálkozva azt mondták: Na,
ez se kapott az íccaka.
csizmakéreg csizsmakíreg fn A →
csizma sarokbélése.
csizmamarasztaló sár csizsmamarasztalóṷ sár: Nagy, ragadós sár.
csizmaorra csizsmaóṷra fn A →
csizma eleje, hegye.
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csizmapatkó csizsmapatkóṷ fn A →
csizma sarkára vert patkó.
csizmarózsa csizsmaróṷzsa fn A
gyapjúhoz hasonló iszpahánból horgolt
rózsa, amely a csizmaszáron a szegőzsinór toldását eltakarja. L. még: paszományosmesterség
csizmaszár csizsmaszár fn A →
csizma hengeres része. A pásztorok, szegény emberek ebbe dugták a pipájukat.
Szólás: Leszállt az esze a csizsmaszárba:
megbolondult, → bolond.
Csizmaszár: → Haláp
csizmaszegő csizsmaszegőÝ fn →
Paszományosoknál: selyemből, iszpahán ból dupla láncolású horgolással készített zsinór, amellyel a → csizma felső
szélét beszegik.
csizmaszín: → csizmadiaszín
csizmatalp csizsmatalp fn A →
csizma kemény bőrből készült (vastag)
talprésze. A 19−20. század fordulójától a
csizma talpának fordított varrását felváltotta a talpnak nyugati módra, szögezéssel való felerősítése. Ugyanakkor kerek
lett a szártető, és a korábbi kétoldalt
varrás helyett a szárat hátul egyetlen
varrással dolgozták össze. Kifejezésben:
Csizsmatalpával hízlal: a pásztor mindig
jó legelőre hajtja a rábízott jószágot.
Szóláshasonlat: Kemíny, mint a csizsmatalp: hús, sütemény ehetetlenül kemény.
csízol: → csirizel
csízolás: → csirizelés
Csíz utca: → Haláp
csizsma: → csizma
csobak csabak, ~ fn 1. Vastag szárú
növénynek a földből kiálló csonkja. 2.
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Rosszul lefürészelt faág csonkja, gallycsonk.
csobán ~ fn Másik neve: csobojóṷ,
ennek alakváltozata: csöböjőÝ. Ital tartására és ivóedényül használt, a kulacsnál
nagyobb, (vállon) hordozható lapos fahordócska. Volt olyan is, amelyiknek két
fülén vaslánc haladt keresztül, ezek végei vaskarikában végződtek, ezzel akasztották a szekér → sallangójába. A pintér
általában eper-, ill. tölgyfából készítette,
díszesen volt mintázva, és dugó járt bele.
Szájához bádogszűrőt is beállíthattak, a
levegőt a víz a rajta levő szelelőlyukon
nyomta ki belőle. Elsősorban a tanyákban élők ivóedénye volt, de a szekeres
ember is ebben vitte a mezőre a vizet, és
a hortobágyi pásztorok is használták.
Nagy melegben vízbe tették, így sokáig
hidegen tartotta a vizet (v. éppen a bort).
Tartalmát erre alkalmassá tett nádszálon
v. vékony bodzafából készített csövön
szívták belőle. Egyébként körülményes
volt inni belőle, mert fel kellett a szájhoz
gördíteni. Mérete szerint van → kiscsobán és nagycsobán. Az előbbi kb. 2 l, az
utóbbi 5−6, de akár 8 l űrtartalmú is
lehet(ett). A kisebbet kapanyélre, a nagyobbat a szekér lőcsére akasztva szállították. A ~nak volt 15−20 l űrtartalmú
változata is, ennek az oldalára kötelet
szereltek, hogy könnyebben lehessen
szállítani. A ~t a 20. század elején még
használták Debrecenben, a zománcozott
edények szorították ki őket.
csobogó csobogóṷ fn Olyan hely,
ahol nagyobb csobogással folyik a patak.
csobolyó: → csobán
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csócsa csóṷcsa fn (gyny) 1. Kisgyermek (első) étele. − A régi időkben
forralt tejben megáztatott kenyeret, módosabbaknál kalácsot raktak a baba szájába. Kiskanálba vették, megfújták. 2.
Kisgyermeknek a → pesztra v. szülő által megrágott étele.
csócsál csóṷcsál i 1. (gyny) Kisgyermek eszik, eszeget. 2. Szülő v. →
pesztra keményebb ételt előre összerág,
→ megcsócsál. A gyereknek az annya
vagy a kiscseléd, a peszra csóṷcsálta az
ítelt. Kiment a divatbul, utálatos valami
vóṷt. Erre mondták: Rági babának, nyeli magának.
csoda csuda fn Csudájára járnak:
vmit megcsodálnak. Szólásokban: Isten
csudája: szokatlan, érthetetlen látvány,
dolog. Csudák csudája: nagy ~.
csodabogár csudabogár fn Zsémbes,
kötekedő vénasszony.
csodafa csudafa fn 1. → Gyógynövényként használt, az állatok által nem
kedvelt növény. Leginkább a tanyai
disznófürdők környékén nőtt. Gyógynövényszedők gyűjtötték, eladták. 2. Datura stramonium. Csattanómaszlag.
csodálkozás csudálkozás fn Bámulat,
meglepődés. Nem tudtam hova lenni a
csudálkozástul.
csodálkozik csudálkozik i Meglepőnek tart vmit. Szólás: 〈Pl. Miért tetted
oda azt a lámpát? Haragos kitérő feleletként:〉 Hogy a bolond csudálkozzon
rajta! L. még: becsodálkozik, elcsodálkozik
csók csóṷk fn 1. Két ember közeli
kapcsolatát kifejező gesztus. Ez a kapcsolat lehet rokoni, érzelmi v. szolgai.
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Ennek megfelelően a ~ formája is változik. Az egykor sokkal szertartásosabb ~
ma találkozási és főképpen búcsúzási
gesztussá lett. − A cívis „illemtan” egyik
íratlan szabálya volt, hogy a kisebb
gyermekeknek megérkezéskor és távozáskor kézcsókkal kellett köszönteni
nemcsak szüleiket, nagyszüleiket, nagyobb testvéreiket, hanem a rokonsághoz tartozó idősebb férfiakat is. A legény adta a lánynak a → karmazsincsókot, amely az arc tréfás megcsípése után
arra a helyre adott ~. − Szólásban:
Csóṷkra áll tűlle a szája: savanyú gyümölcsre, ételre mondják. Közmondásban: Sűrű csóṷknak szerelem a víge.
Durva változatban: Sűrű csóṷknak baszás a víge. 2. Sütemények, édességek
nevében utótagként szerepel: → dióscsók, manduláscsók.
csóka csóṷka fn Fekete és fején, hasán szürkésfekete tollazatú varjúféle
madár. Egyik fajtája a → szaricsóka, de
ennek neve átvitellel a folyton fecsegő
ember jelölője is. A tarka szemű ember
→ csókaszemű. A → csipicsóka mondókával kísért gyermekjáték. − Szóláshasonlat: Fekete, mint a csóṷka: csillogó
fekete. Ritka, mint a fehír csóṷka: (tréf)
egyáltalán nincs belőle. Közmondás:
Hiába fürdik a csóṷka, ugyse lesz belőÝle fehír galambocska: a rossz ember
nem fog megváltozni. Csóṷka a csóṷkának nem vájja ki a szemit: az egyik gazember nem bántja a másikat.
csokány ~ fn Termésnek, virágnak a
nyele, kocsánya.
csokányinda ~ fn → Dinnyekacs,
kocsányinda.
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csókás szemű csóṷkás szemű: Tarka
szemű 〈ló〉. L. még: lótenyésztés
csókaszemű csóṷkaszemű mn Tarka
szemű 〈ember〉.
csokiszaggató csokiszaggatóṷ fn A
csokis, a diós és a lekváros tészta kiszaggatására használatos konyhai eszköz.
csokoládétapasz ~ fn (rég) Népi
gyógyszernév: Emplastrum fuscum.
csokorforma ~ fn → Ötvösmesterségben az elkészített viaszmodellek faágszerűen csokorba rakása.
csombók csombóṷk fn Összeragadt,
gubancos, szálas anyag.
csombor: → borsika
csomó csomóṷ fn 1. Halmaz, rakás.
2. → Gubásmesterségben: a mosás során
kisebb kötegekbe összeállt gyapjú. 3.
Gubásmesterségben:
felgöngyölített
mellék. 4. Akkora agyagmennyiség,
amekkorát a → fazekas egyszerre meg
tud munkálni. 5. Jelzőként: sok. − Tréfás
figyelmeztetés: Köss csomóṷt a zsebkendőÝdre!: vmi fontosat el ne felejts!
Tréfás „dicséret”: Be nagy csomóṷ
vagy!: de büszke vagy!
Csomor mozija: → köpködő
csomoros ~ mn Bütykös, ághegyes
〈fa, deszka〉.
csomóz csomóṷz i Dohányleveleket
csomóba rendez. L. még: dohánytermesztés
csomózás csomóṷzás fn Dohánylevelek csomókba rendezése. L. még: dohánytermesztés
csomózó csomóṷzóṷ fn Kalákában
végzett dohánycsomózás (helye és ideje). Dalszövegben: Csomóṷzóṷba jár az
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ídes galambom, azír van nekem jóṷ pipadohányom.
csomózott csipke csomóṷzott csipke:
A fonalak egybefonásával, csomózásával, makramé technikával készült csipke.
csónak csóṷnak fn 1. Halászásra stb.
használt kisebb vízi jármű. A ~ot a debreceni ember is használta, elsősorban a
város környéki → Erdőspusztákon. 2.
Dísztelen, nagyméretű bakancs v. más
lábbeli. − Szóláshasonlat: Ojan nagy,
mint egy csóṷnak: (tréf) lábbeli nagyon
nagy.
csongrádi talicska csongrádi tajicska: Másik neve: szegedi tajicska. Kisebb méretű → kubikostalicska, súlya
13−15 kg. L. még: szentesi talicska, talicska
csonka ~ fn 1. → Szarvasmarha
szarvállásának megjelölése. 2. Juh fülébe vágott → tulajdonjegy egyik fajtája.
Csonka Balogh: → cívis ragadványnevek
csonkabonka ~ mn Megcsonkított,
csonka 〈ember, fa〉.
csonka fülű ~: Megcsonkított fülű
〈ló〉. L. még: lótenyésztés
Csonka-halmi-kút: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
csonkahét ~ fn Olyan hét, amelynek
egy része ünnepre (karácsonyra, húsvétra, pünkösdre) esik, ill. olyan hét, amikor a rossz, esős időjárás miatt nem lehet
6 napot dolgozni. A ~ a mondóka szerint: Gazdamorgóṷ, szóṷganyugvóṷ,
gazdasszonykucorgóṷ: esős időben a
gazda morgolódik, felesége elkeseredetten üldögél, szolgája pihen.
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csonka kezű ~: Csonkolt kezű 〈ember〉.
csonkakontyos tető csonkakontyos
tetőÝ: A ház elején, a homlokzat felső
harmadáig, közepéig csonkakontyszerű,
előre lejtő tetősík, melyet az első szarufapár módosításával képeznek ki.
Csonka-kút: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
csonka molyette csonka mojette: →
Szarvasmarha egyik szarvállása.
csonkaszárnyas ~ mn 1. Fiatal 〈baromfi〉, amelynek még nem nőttek ki a
szárnytollai. 2. → csonka szárnyú
csonka szárnyú ~: Törött szárnyú
〈baromfi〉.
csonka szarvú ~: Törött szarvú
〈szarvasmarha〉. L. még: szarvasmarha
Csonka-telek: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
Csonkatemplom: → Kistemplom
csonka ujjú mente: → szűcsmesterség
Csonka utca: → utcák−utcanevek
csont ~ fn 1. Az ember és a gerinces
állatok testének szilárd vázát alkotó részéből egy darab, ill. ennek anyaga. Pl.
az oldalborda népi neve → bordacsont,
a hátgerincé gerinccsont, a szarvasmarha
gerincéből kiálló ~ a gámcsont, a csípőcsontja a slusszcsont, az in~ népiesen
inacsont, a háziszárnyas kétágú ~ja a
sarkantyúcsont, szólásban szerepel az
ebcsont. 2. Leves~. Az apróra tört leves~
a → csint-csont. 3. Ember. Vín/Öreg ~:
idős ember. Rossz ~: (tréf) pajkos gyermek. 4. Használati tárgyak anyagául
kikészített ~. A hajdani kézművesek (→
késesek, fésűsök), a cívis parasztok, de
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főként a hortobágyi pásztorok sok használati tárgyat, eszközt készítettek ~ból.
A legismertebb ~munkák: → gatyamadzaghúzó, vmint sípok, botfejek, fogantyúk. Díszítés nélkül v. díszítve faragták
a ~gyűrűket, ~gombokat. A ~ot használták ostornyelek, → pásztorbotok, borotvatokok, késnyelek berakására. Munkaeszközök: a pipa díszítéséhez használt
→ cifrázócsont és a szíjgyártók által
használt dörzscsont. – Frazémákban is
előfordul. Kifejezésben: Csontot lök:
gyógyulás közben a seb ~darabot, ~szilánkot dob ki magából. Szólás: Csak a ~
meg a bűr: nagyon sovány. Más változatban: A csontyát a bűre tartya össze.
Aki nem akar vmiért lehajolni, attól azt
kérdezik: Tán ~ van a hasadba. A fösvény, takarékos ember Lerágja a ~rúl a
húst. Csonton terem a hús: tréfás vigasztalásként mondják, ha kevés hús van a
levesbe tett ~on.
csont-bőr csont-bűr mn Nagyon sovány.
csontfésű csontfűsű fn Állati csontból készült → fésű.
csontfog ~ fn Maradandó → fog. L.
még: tejfog
csontfűrész csontfűrísz fn Szószerkezettel: csontvágóṷ fűrísz. Erősebb állati csontok elvágására való → fűrész.
L. még: mészáros
csontgümőkór csontgümőÝkóṷr fn
(rég) Másik neve: csontgümőÝsödís.
Csonttuberkulózis. L. még: népi betegségnevek
csontgümősödés: → csontgümőkór
csontkovács ~ fn Másik neve: csontrakóṷ. Kificamodott, eltörött végtagok,
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csontok összeillesztéséhez, gerincbántalmak kezeléséhez, váll, nyak, könyök
stb. rendellenességének gyógyításához
értő személy. A mesterséget hajdan jó
kezű, különös kézügyességű férfiak,
napjainkban képzett természetgyógyászok művelték/művelik.
csontolókés csontolóṷkés fn → Tímárok szerszámaként: kb. 20 cm hosszú,
fanyelű, egyenes → kés.
csontrakó: → csontkovács
csontüszkösödés csontüszkösödís fn
(rég) A csont üszkösödéssel járó megbetegedése. L. még: népi betegségnevek
csontvágó: → csontvágó balta
csontvágó balta csontvágóṷ balta fn
Más nevei:, csontvágóṷ bárd, csontvágóṷ fejsze, röviden: csontvágóṷ. Erősebb
állati csontok elvágására való eszköz. A
parasztháztartás főleg → disznóöléskor,
a → bontásnál használta. − Szólásban:
Felíri a csontvágóṷval: feléri ésszel.
csontvágó bárd: → csontvágó balta
csontvágó fejsze: → csontvágó balta
csontvágó fűrész: → csontfűrész
csopák szarv ~: Rövid, lefelé csüngő
→ szarv. L. még: szarvasmarha
csoport ~ fn → Termelőszövetkezet(i
csoport).
csór csóṷr i Lop.
csorbacsík ~ fn Hiányos fogazatú
gyerek. Törött v. kiesett fogú gyermeket
gúnyoló versike: Csorbacsík, minden
szarba belecsíp.
csorba szájú ~ : 1. Nyúlajkú. 2. Ferde → szájú. 3. Törött, sérült szájú
〈edény〉.
csorbóka csorbóṷka fn Sonchus.
Tejnedvet tartalmazó, sárga fészkes vi-
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rágú → gyomnövény. Különösen a sertések és (házi) nyulak kedvelt eledele. −
Közmondás: Ha az Isten nyulat teremt,
csorbóṷkát is teremt neki/hozzá: Isten
gondoskodik a teremtményeiről.
csorda ~ fn Együtt legeltetett, de
nem a legelőn éjszakázó szarvasmarhák
csoportja. Külön névvel jelölt fajtái: fejős tehenekből áll a → fejőscsorda, levágásra szánt szarvasmarhák csapata a
vágócsorda, fiatal állatokból áll a borjúcsorda, ökrökből az ökörcsorda, a szürke magyar marha ~´jának neve fehércsorda. Debrecenben még az 1940-es
években a városi istállókban tartott tehenek tavasztól őszig a város határának
nyugati részen fekvő → belső legelőre
jártak legelni. A → csordás kora reggel
5 óra tájban hajtotta ki (→ csordahajtás,
csordaeresztés) az állatokat. A ~ egész
nap kint a → csordajáráson, a csordanyomáson legelt, itatni a → csordakúthoz, déli pihenőre a közelében levő →
csordadelelőre tereltette a csordás és a
munkáját segítő egy v. két → csordásgyerek a → pásztorkutyákkal az állatokat. Az esti → csordabehajtásra a nyári
hónapokban később, máskor korábban
került sor. − Szólás: Elkűldte a fűsűt a
~´ra: borzas, fésületlen nőre mondják
gúnyosan. Más változatban: A ~´ra ment
a fűsű. A szólások arra utalnak, hogy a
fésű még szaru formában a legelő marhák szarvában van, ti. a fésű anyaga a
szaru volt.
csordabehajtás ~ fn A tehéncsorda
esti hazahajtása. A gazda a kaput kitárva
a háza előtt várta a csorda érkezését, a
saját állata térítgetés nélkül befordult az
udvarra.
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csordadelelő csordadelelőÝ fn A →
csorda déli pihenő, delelő helye a legelőn a → csordakút környékén. Az állatokat 12 óra tájban hajtották a → csordakúthoz itatásra, utána leheveredve
megpihentek, deleltek.
csordaeresztés csordaeresztís fn A
→ csorda kora reggeli kihajtása. Ennek
idejét a → csordás karikás ostorának
gyakori csergetésével és tülköléssel jelezte a gazdáknak. – Egy ezzel kapcsolatos diákcsínyről is tudnak a régiek: A
Mester utcai és Bethlen utcai részek
csordája a Kollégium északi oldalán húzódó Gönczy utcán haladt keresztül. A
csintalan diákok vízzel telt zacskókat
dobtak az összetorlódó tehenekre, nagy
riadalmat, fejvesztett menekülést idézve
elő közöttük.
csordahajtás ~ fn A → csorda reggeli kihajtása és esti hazahajtása.
csordajárás ~ fn 1. A → csorda kitaposott útja. 2. A csorda legelője. Minden falu, város körül volt kijelölt legelő,
ahova kihajtották a csordát. L. még: belső legelő, páskum
csordakút ~ fn A → csorda itatására
való kút a legelőn.
csordalegelő csordalegelőÝ fn Másik
neve: csordanyomás. A városból tavasztól őszig naponta kijáró → csorda legelője.
csordanyomás: → csordalegelő
csordás ~ fn A → csordát őrző pásztor. Tréfás neve: sereghajtóṷ, mert egy
sereg jóṷszágot hajtott. A gazdák fogadták fel, munkájáért megszabott fizetséget, → legelőbért kapott tőlük. A kihajtáson, legeltetésen, itatáson, behajtáson

csákányfergeteg
kívül még kötelessége volt rendben tartani a legelőt: kiszedni a szúrókát, gondozni a kutat, a vályút stb. A régi Debrecenben a várostól biztosított → csordásházban laktak. Eszközei voltak: → tülök
/csordáskürt, karikás ostor, pásztorbot;
segítője magyar → pásztorkutya: kuvasz
és puli. – Fésületlen gyereknek, főleg
lánynak címzett tréfás, gúnyos korholás:
A ~ kihajtotta a legelőÝre a fűsűt. L.
még: borjúcsordás
csordásgyerek ~ fn A → csordás segítője, gyereksorban levő tehénpásztor.
Egészen kiskorú gyerek azonban a folyatós tehén, ill. a bika miatt nem lehett ~.
csordásház ~ fn A régi Debrecenben
a nagyobb utcáknak külön → csordája
volt. Csordásai a ~ban laktak. Az egyik
~ a Cegléd utcán állt.
csordáskürt ~ fn Másik neve: → tülök. A → csordás jeladó eszköze.
csordogál ~, csurdogál i Lassan csorog.
csordul ~ i Folyni kezd. Szólás: Ha
nem ~/csurran, cseppen: ha szegényesen
is, csak megélünk.
csóré csóṷré, csóṷróṷ I. mn 1. Szegény 〈ember〉. 2. Elhanyagolt külsejű. 3.
Nehéz, küzdelmes 〈élet〉. II. fn 1. Cigány(fiú). 2. Erősen barna ember. L.
még: heprecsóré
csórel csóṷrel i Lop, csen. Igekötővel: → elcsórel.
csorgás ~, csurgás fn Gabonahordáskor, asztag rakásakor, csépléskor kipergett szem. A takarékos gazda a szekérderékba terített ponyván felfogta, összegyűjtötte, és a → cséplés végén felvittík
a dobra, oszt kitisztították.
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csorgat ~, csurgat i 1. Folyadékot
csurogtat. 2. Elhullat. Bejött a szekér az
udvarra, oszt ~ta, vígigcsorgatta a szalmát. 3. Igekötővel: lecsorgat. Csorgatással beken. A levessel jóṷl lecsorgatta
magát. − Más igekötős alakjai: → elcsorgat, végigcsorgat. L. még: csurgat
csorgatott leves csorgatott (csurgatott) leves: Felvert tojásnak v. híg galuskatésztának forró vízbe csorgatásával
készített → leves. A gazdasszony a híg
pépet a forró lébe egy nagy kanállal vékonyan belecsurgatja. Ez is → pergelt
leves, mint a → felvert galuska.
csorgatott méz csorgatott míz: Színméz.
csorgó csorgóṷ, csurgóṷ fn 1. Az
eresz alatti rész, ahová a víz lecsorog. 2.
Kútnak V alakú kis csatornája, amelyen
keresztül a vályúba jut a víz. 3. Csurgóṷra áll: a) esni fog. b) kalap, bajusz lefelé konyul. − Időjárási megfigyelés: Csurgóṷra áll a hóṷld sarlóṷja: akkor mondják, ha a hold sarlója függőlegesen lefelé áll. Ebből esőt jósolnak. 4.
Csurgóṷra állít: boroshordót kimosása
után felfordítva jól kiszárít. 5. Csurgóṷra felakaszt: disznóöléskor friss szalonnát felakaszt, hogy a víz, a nedvesség
kimenjen belőle.
csorgó szélű kalap csorgóṷ (csurgóṷ) szílű kalap: Olyan → kalap, melynek a hátulja fel van hajtva, az eleje
pedig lefelé konyul.
csóró: → csóré
csorog ~, csurog i → Fazekasmesterségben: a folyékony, színezett földfesték
vékony sugárban az edényre folyik.
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csorog-cseppen ~ i Kerül, jut vmi
kevés haszon.
csoroszlya csoroszja fn 1. Az ekevas
elé függőlegesen erősített, kés alakú,
éles vas, amely a földet szeli, vágja.
Kötött talajnál a barázda mélyéig át kell
szelnie a földet. Főleg a fűves talaj feltörésében van nagy jelentősége, azt felhasítva könnyebb a föld fordítása. (A debreceni ekének széles talpa volt, főleg lazább talajon szántottak vele.) − Hortobágyi népdalban: Ekím vasa kíszül Pesten,/A csoroszjám Kenderesen,/A tajigám van Halason,/A kerekem Mezőtúron. (Ecsedi István gyűjtése) 2. Rendszerint a vén jelzővel: vín csoroszja: (zsémbes) öregasszony. L. még: bárányjegy
csoroszlyagúzs csoroszjagúzs fn Másik neve: csoroszjaszorítóṷ. Vaspánt,
amely a → csoroszlyát az → eke → gerendelyéhez erősíti.
csoroszlyaszorító: → csoroszlyagúzs
csorvás láz ~: (rég) Egy lázfajta. L.
még: népi betegségnevek
csorvasz ~ I. fn (gúny) Paraszt, kisgazda. II. mn Rossz.
csoszogó csoszogóṷ fn Kényelmes
házicipő, → papucs.
csoszoli ~ fn Naplopó, csavargó.
csóva csóṷva fn 1. Szalmából v. szénából tűzgyújtásra csavart köteg. 2. (Birtok)határt jelölő kis gödör v. halom, ill.
karó, faág; tilalomfa. 3. Nyéllel ellátott
tűzoltó eszköz. Minden gabonaasztagnál
a vízzel megtöltött hordó mellett állt. Ha
használni kellett, ezzel csapkodták a vizet az égő asztagra. 4. Rúdra erősített
rongydarab, ill. szalma- v. szénacsomó,
amellyel a távolabb dolgozókat az étke-
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zés idejére figyelmeztetik. 5. Szántóföldnek, legelőnek a határát jelző földhányás. 6. Tilos út jelzésére szolgáló karó, amelynek tetejére széna- v. szalmacsomó van kötve.
csóváz csóṷváz i Birtokhatárt földhányással stb. megjelöl. Igekötővel: →
elcsóváz, kicsóváz, körülcsóváz.
csö ~ msz Többször ismételve sertés
hívogatására: ~, ~, ~! L. még: állathívogatók
cső csű, csőÝ fn 1 A kukorica termése. Jelzőként: Két csű tengerit vett a
kezibe. Szóláshasonlatban: Akkora, mint
egy csű tengeri: főként újszülöttre vonatkoztatva mondják. Teszi magát, mint
két csű tengeri egy zsákba: nevetséges
módon henceg, büszkélkedik. 2. Bab,
borsó hüvelye. Jelzőként: Egy csű
borsóṷba hét szem mag vóṷt. 3. Kályhacső. − A ~ a népnyelvben több összetétel
utótagjaként szerepel. A kukorica termése a tengericső, a bab hüvelyes termése a
paszulycső. A kályha~ másik neve konyhacső, a füstöt a kéménybe vezeti a füstcső; a pálinka főzésénél használatos a
rézből való szeszpárlócső; a szekéroldal
gömbölyű felső, ill. alsó fája az oldalcső.
A mézeskalácsosok több ~fajtával dolgoznak, ezek tkp. az ájzcsőnek a különböző formai változatai: csigacső, levegőcső, levélcső, nefelejcscső, ramflicső.
A rézműveseknél a forrasztópisztolyhoz
csatlakozó ~ neve fúvócső. L. még: a
fogalmak szócikkeit is!
csöbölyő: → csobán
csődít csőÝdít i Embereket összegyűjt. Igekötővel: → becsődít.
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csődör csőÝdör fn A ló hímje, mén.
Fiatalja a → csődörcsikó, nagyobb csoportja a → csődörménes, gondozója a →
csődörös, régibb időkben a → csődörös
huszár is, akik a → csődörös kaszárnyában voltak elszállásolva. − Kifejezésben:
Lerugja a csőÝdört: kanca nem engedi
magát maghágni, mert korábban már
megtermékenyült. Szólás: A jóṷ csőÝdör
is vagy megsántul, vagy megvakul: olyan
beteg, nehezen mozgó, ill. rosszul látó
férfinak mondják kötődve, aki fiatal
korában sokat járt a lányok után.
csődörcsikó csőÝdörcsikóṷ fn Hím
→ csikó.
csődörménes csőÝdörmínes fn →
Csődörökből álló → ménes.
csődörös csőÝdörös I. mn Tenyészcsődört gondozó. II. fn A tenyészcsődör
gondozója.
csődörös huszár csőÝdörös huszár:
Másik neve: csőÝdörös katona. Gúnyos,
durva elnevezése: lúfaszigazgatóṷ. A
tenyészcsődör(ök) gondozója;, méntelepen foglalkoztatott huszár.
Csődörös-istálló: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
csődörös kaszárnya csőÝdörös kaszárnya: Méntelep a → csődörös huszárok laktanyájával.
csődörös katona: → csődörös huszár
csődül csőÝdül i Sok személy vaktában vhová tódul. Igekötővel: → becsődül, odacsődül.
csődzik csűddzik i Alakváltozatai:
csöveddzik, csűzik. Kukorica, borsó, lencse, bab csövet növeszt, fejleszt.
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csőfogó csűfogóṷ fn Kovácsmester
csövek megfogására, tartására alkalmas
fogója.
csöföntös ~ mn (tréf) → Bolondos.
*csőgyártó: → *céhen kívüli kismesterségek
csök ~ fn Apaállat 〈bika, ló, sertés〉
hímvesszője. A leölt disznó ~ét kiveszik
a szalonnából, mert ha benne marad,
megbüdösödik a szalonna. L. még: bikacsök, lótenyésztés
csökmök ~ fn Alakváltozata: csöszmök. Kis termetű ember. L. még: emberi
test
csökött ~ mn Csenevész, a fejlődésben visszamaradt 〈ember v. állat〉. L.
még: emberi test
csömköd: → csömöszöl
csömör ~ fn Alakváltozata: csömörlís. Zsíros étel okozta gyomorrontás.
Kifejezésben: Csömörbe van: 〈súlyosabb〉 gyomorrontása van.
csömörlés: → csömör
csömörös ~ mn Vmitől megcsömörlött, a → csömör jeleit mutató.
csömöszköl: → csömöszöl
csömöszkölő: → csömöszölő
csömöszöl ~ i Más igeképzőkkel:
csömköd, csömöszköl. 1. Nyomkod, gyömöszöl vmit. 2. Gyümölcsöt összetör,
összezúz. 3. Dögönyöz.
csömöszölő csömöszölőÝ fn Alakváltozata: csömöszkölőÝ. 1. Karvastagságú
fadorong, amellyel a töltőből a hurka,
kolbász töltelékét kinyomják. 2. →
csömöszölőfa. 3. Dorong, amellyel vmit
vmilyen szűk helyre benyomkodnak,
begyömöszölnek.
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csömöszölőfa csömöszölőÝfa fn Másik nevei: csömöszölőÝ, szőÝlőÝcsömöszölőÝ. Bunkóban, esetleg több ágban
végződő kb. 70 cm hosszú, a fogójánál
elkeskenyedő fa, amellyel a → szőlőt
préselés előtt a → zúzókádban összezúzzák.
csőr csőÝr fn A → csőrös csupor
madárcsőrhöz hasonló kiöntője.
csőrege: → csöröge
csőregetészta: → csöröge
csörgettyű ~ fn → Csecsemő csörgője.
csörgő csörgőÝ I. fn 1. Kisbaba játéka; → csörgettyű. 2. Pl. a puli kutya v.
csikó nyakába akasztott, csörgő hangot
adó kis (fém)gömbök. Hasított v. lyukasztott rézgömböcskék, szíjra akasztva
teszik az állat nyakába. 3. → Fazekasmesterségben: korsóban elhelyezett
agyaggolyócskák, amelyek mozgás közben a korsó fenekét tisztítják, és csörgő
hangot adnak. II. mn Sömörös lábú 〈ló〉.
L. még: lótenyésztés
csörgőalma csörgőÝalma fn Másik
neve: oláalma, olápirosalma, tulipiros
alma. Sötétpiros, apró → alma. (Túl)
érett állapotában a magházban csörögnek a magjai. Kikopott már a fajtája is.
csörgőfa csörgőÝfa fn Útmenti díszfa.
csörgőruca csörgőÝruca fn A →
vadkacsa egyik fajtája.
csörgős körmű kurva csörgőÝs
körmű kurva: Rossz erkölcsű (idősebb)
nő, → kurva.
csörgős kanta csörgőÝs kanta: Vizes- v. eceteskorsó, → kanta, amelyben
kis agyaggolyócska van.
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csörmelék csörmelík, csörmölík fn
Gally, levél, föld hulladéka, törmeléke.
L. még: csörmő
csörmő csörmőÝ fn 1. → csörmelék.
2. Nád, sás összetört darabjai, törmeléke:
→ nádcsörmő, sáscsörmő.
csörmölék: → csörmelék
csörög ~, csereg i 1. Némely madár
ehhez hasonló hangot ad. 2. Több tárgy
egymáshoz ütődik. 3. Fecseg. – Frazémában: Csörög/Csereg a szarka, vendíg
jön, lóṷg a farka, legíny jön: lányos
háznál használatos mondás, ha a háziak
meghallják, hogy a szarka ~. Gyermekjáték mondókája: Erre ~ a dióṷ, arra
meg a mogyoróṷ.
csörög-csattog ~, csereg-csattog i 1.
A himbálózó, billegő járom csörgő hangot ad. 2. Pöröl, veszekedik. 3. Fecseg.
csöröge ~, csőÝrege, csőÝröge fn
Összetétellel: csőÝrögetíszta, csőÝregetíszta, csörögetíszta. Félhivatalos neve:
forgácsfánk. Négyzet alakúra vágott,
középen egy lyukon át kifordított, olajban kisütött sütemény. Készítése: A gazdasszony egy gyurat lisztet tojással, tejfellel, kevés olvasztott vajjal, egy kis sóval, több cukorral meggyúr és elnyújt.
→ Derelyemetszővel, ritkább nevén csörögemetszővel széles szalagokra vágja.
Minden szalagot kétszer megcsavarintva
két végét összenyomja, és beleteszi a
forró zsírba. A nyers tészta nagy sistergéssel telenövi a lábast, szép kövér alakot vesz fel. A gazdasszony megforgatja,
és amikor már szép piros, kiveszi a zsírból. Cukorral behinti. Ügyes asszony
változatos alakokat hozott ki a szalagokból. − Kifejezésben: CsőÝregévé aszal:
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nedves ruhadarabot csontszárazra megszárít. Szóláshasonlat: Száraz, mint a
csőÝrege: sütemény nagyon száraz. L.
még: cívis konyha
csörögemetsző: → derelyemetsző
*csőrögesütő: → perecsütő
csörögetészta: → csöröge
csőrös csupor csőÝrös csupor: Kb. 2
és fél dl űrtartalmú zománcozott bögre,
amelynek a szája nem kerekre, hanem
csőrszerűen van kialakítva. A múlt század legelején, ill. a korábbi időkben
gyakori edénydarab volt, a közepe ki
vóṷt gömböjödve, mint egy kis hordóṷ.
L. még: csupor
Csörszárka: → Bocskaikert, Ördögárok, Pallag
csős tengeri: → csöves tengeri
csőstől csűstűl hsz Csapatostól, sokan. Jött a vendíg csűstűl.
csösz ~ i Vmit elront.
csősz csőÝsz fn 1. A határ, a szőlők, a
gyümölcsösök termésének őrzésére felfogadott személy. Szólás: Vigyázzon a
csőÝsz!:(tréf) álljon el ő az útból! Vigyázzík/Vigyázzon rá a csőÝsz, azír van:
az válaszolja, akit megkérnek, hogy
vigyázzon vmire, vkire. 2. Temetőőr. −
A szó utótagként több összetételben
szerepel: a varjakat a vetésről elriogató
alkalmi munkás, rendszerint fiatal fiúgyerek a → varjúcsősz, a szőlő őrzésével
megbízott személy a → szőlőcsősz, az
erdő őrzésének feladatát ellátó erdőőr az
→ erdőcsősz, a temető rendjére vigyázó
temetőőr másik neve → temetőcsősz.
„Bizalmi állást” töltött be a városi →
korzó rendjére felvigyázó → korzócsősz.
Tréfás névadás eredménye a → lyuk-
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csősz. Ez volt a bába, ill. a bálozó lány
erkölcsére felvigyázó gardedám neve. L.
még: csőszház, csőszkunyhó
csőszbér csőÝszbír fn A → mezőcsősznek fizetett járandóság. A → dűlőgazda gyűjtötte össze az érintett gazdáktól.
csőszfogadás csőÝszfogadás fn A →
csőszök megfogadásának aktusa. Az
érintett gazdák a kertekben ebből az alkalomból tort tartottak. A gyűlésen részt
vevőknek zsíros perecet, nagy bőrös tepertőket adtak és bort. Mindenki kedve
szerint ehetett, ihatott, de elvinni nem
volt szabad semmit sem. − Ez volt a szokás → gyepűkerüléskor is.
csőszház csőÝszház fn Az erdőcsősz,
temetőcsősz épített lakhelye.
csőszkunyhó csőÝszkunyhóṷ fn 1.
(Szalma)kunyhó, ahol a → csősz pihen.
Általában háromszög alakú kis tákolmány. 2. → pásztorenyhely.
csöszlet ~ i Céltalanul jön-megy.
csöszmők: → csökmök
csöszög ~ i Csoszog.
csöszögő csöszögőÝ fn → Papucs.
Add mán ide a csöszögőÝmet!
csösztet ~ i Csoszog. Ide-oda ~. Igekötővel: → elcsösztet.
csövedzik: → csődzik
csöves ~, csüves I. mn Még csövekben levő 〈termés〉. II. fn Bokáig érő,
ujjas pásztorbunda, hasonlít a → subához. Juh- v. purzsabőrből készült,
nyaka, alja beszegve, két vállából térden
alul érő hosszú ujja nyúlik ki. Száraz,
hideg időben szőrével befelé, havas, esős
időben szőrével kifelé viselték/viselik.
Ritkán öltötték fel, csak felvetve hasz-
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nálták, így a karok szabadabban mozoghattak. − A gulyásnak, csikósnak különösen hideg, szeles időben karját kell
használnia, mert csak úgy tarthatja
együtt a ménest, ha azt folyton körülostorozza. Emiatt ők inkább az ujjatlan
subát v. mint a Hortobágyon nevezik, a
→ bundát használták.
csöves fúró csöves fúróṷ: Hengerből
és rúdból álló szőlőültető szerszám.
csöves paprika ~: Szárított, egész →
paprika.
csöves szoldány ~: Szódavíz (az
üvegjével).
csöves tengeri ~: Tőváltozata: csűs
tengeri. Még lefejtetlen → tengeri,
csöves kukorica.
*Csőz: → Hortobágy
csőzik: → csődzik
csu ~ msz Többször ismételve disznó
hívására: ~, ~, ~! L. még: állathívogatók
csúcs ~ fn Párna hegye, csücske. A
párnának két ~a van.
csucsorít ~ i Ajkát, száját kerekre
összehúzza; csücsörít.
csúcsos végű boglya csúcsos vígű
bogja: Gabonakeresztekből álló hegyes
végű → boglya. → Hordáskor az →
asztag helyett alakították ki, 10−30 keresztből állt.
csucsujgat ~ i 1. Kisgyermeket dúdolva, ringatva altat. 2. Dédelget, becézget.
csucsukál ~ i Kisgyerek alszik.
csuda: → csoda
csúf étel csúf ítel: Piszkos gyerek
megnevezése.
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csúfol ~ i Úgy bosszant vkit, hogy
lekicsinyli, v. vmely fogyatékossága miatt gúnyolja.
csúfolkodik ~ i Bosszantó, gúnyos
megjegyzéseket tesz, csúfolódik.
csúfolók: Általában lírai dal, kisebb
részben prózai epikus alkotás v. rövid,
találó rigmus. Tágabban a csúfoló jellegű szólások, közmondások, egyéb kötött
szószerkezetek is idevehetők. Eszközei
az egyszerű kinevetéstől a burkolt, ironikus megfogalmazásokon át a nyílt
gúny bántó formájáig terjedhetnek. A
szakirodalom több fajtáját különbözteti
meg (asszonycsúfoló, falucsúfoló, mesterségcsúfoló, leánycsúfoló, legénycsúfoló, → gyermekcsúfoló, → valláscsúfoló,
→ nemzetiségcsúfoló stb.) A cívis népnyelvben főként az utóbbiakra vannak
adatok. Jellemzője a túlzás, irónia, rögtönzés. A csúfoló rokonságban van a
középkori vágáns énekköltészettel, erre
utal a gyakran deákos hangzás, szókimondás, féktelen jókedv, egyéni érzékenységgel nem törődő előadásmód.
csúfoskodik ~ i 1. Veszekedik, civakodik. 2. Öltözetével nevetségessé teszi
magát.
csúfság ~ fn − Kifejezésekben: Csúfságra teszi/Csúfságra jár vele: csúfot űz
belőle.
csuha ~, csuhé, csuhaj fn 1. → csuhajlevél. 2. Elhalt növények maradványa.
csuhaj1: → csuha
csuhaj2 ~ msz Jókedvet kifejező
hangkitörés, táncszó. Ikerszóban: →
ihaj-csuhaj. Dalszövegben: Szóṷlt az Isten: Kedves fiam, Nóṷé! Hát az óṷbort
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kóṷstoltad, hogy jóṷ-é? Felelt Nóṷé:
Ihaj-~ Sári! Három Istent kezdek én már
látni.
csuhajlevél ~ fn Másik neve:
tengericsuha; röviden: csuha. A kukoricacső borítólevele.
csuhajoson ~ hsz Kukoricacső borítólevelével együtt. Rígen ~ törtík a tengerit.
csuhé: → csuha
csuhegyes ~ mn Hosszú, hegyes tetejű. A boglya, a háztető és a sapka is lehetett ~.
csuja: → csula
csuka ~ fn 1. Nagy termetű ragadozó
hal. Szóláshasonlat: Kifagyott, mint a ~:
vizes ruha stb. csontkeményre fagyott.
Hallgat, mint a fagyott ~: arról mondják,
akitől hiába kérdeznek vmit, nem válaszol. 2. Összetételben a körmöscsuka a
→ béka tréfás neve.
csukapecsenye ~ fn Izom nélküli
húsdarab a sertés hátulsó oldalhasi részében kétfelől, szűzpecsenye. L. még:
bélszínrongyosa
Csukás-fenék: → halászat a hortobágyi vizeken
Csukás-lapos: → halászat a hortobágyi vizeken
csuklás ~ fn A néphit szerint a ~ annak a jele, hogy vhol emlegetik az embert. Ilyenkor többféle mondókát mondhattak: Mit emlegecc, ha nem lácc. Vakúj meg, ha szebbet lácc! − Mit emleget,
ha nem lát, száraggyon meg, ha gyaláz!
− Mit emleget, ha nem lát. Száraggyon
meg, mint a pernye, hogy a hideg jóṷl
kilejje! − Fiúgyerekek mondják a csukló
társuknak: Emlegetnek a verebek a lú-
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szaron, hogy jóṷ vóṷna, ha te is ott vóṷnál.
csukló csuklóṷ fn A → kéztő izülete.
csuklós pánt csuklóṷs pánt: → Szekér alkatrésze.
csuklós zabola csuklóṷs zabola: Másik neve: karikás zabola. Két részből
álló → zabola, két végén → zabolapálcával és → zabolakarikával.
csula csuja fn Lecsüngő 〈→ fül〉.
csuma ~ fn Gyümölcs v. egyéb termés kocsánya, ill. magháza.
csumáz ~ i Meggyet, cseresznyét
szárától megtisztít.
csúnya ~ mn Csúnya gusztussa van:
összeférhetetlen, rossz természete van.
csúnyabetegség csúnyabetegsíg fn
(rég) Rák. L. még: népi betegségnevek
csúnya felleg ~: Gyorsan vonuló fekete → felleg.
csúnya féreg csúnya fíreg: Rossz,
izgága viseletű ember.
Csúnya-föld Csúnya-főÝd tn A →
Hortobágy vizenyős, → szikes, zsombokos része a halastó körül. L. még: hortobágyi helynevek és helynévtípusok
csúnya halál ~: Hosszas, fájdalmas
betegségben v. balesetben, ill. tragikus
hirtelenséggel elhunyt emberek halála.
L. még: népi betegségnevek
csúnya kéz ~: Bal → kéz.
csúnyaság ~ fn Genny, gennyedés.
csúnyít ~ i Gyerek szükségét végzi,
kakál.
csupasegg ~ fn (durva) Alacsony,
kövér, nagy fenekű nő. L. még: emberi
test
csupasz gyökérzetű csemete: →
csemete
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csupasz kenyér: → kopasz kenyír
csupor ~ fn 1. Karcsú, füles konyhai
edény szűk szájjal, ill. bögre v. kisebb
hasas fazék. Nem főzésre, hanem az étel,
ill. nyersanyag (tej, aludttej, zsír stb.)
raktározására szolgál. Agyagból égetett
cserépedény az → agyagcsupor és a kb.
másfél literes → cserépcsupor. Mindkettő mázatlan cserépedény, miként a →
vászoncsupor is. Tej tárolására való a →
tejescsupor, ennek anyaga lehet bádoglemez is. Itt említhető a → vízmerítő
csupor is. 2. Jelzőként: egy ~ té: egy
csupornyi tej stb.− Szólás: Eltört a kis
~: (tréf) mondják, ha a kisgyerek elpityeredik. Közmondásban: Kis/Kicsi ~,
nagy ~, mit ír, ha nincs benne bor: a
külsőség tartalom nélkül semmit sem ér.
Kicsi ~ hamar felforr: az alacsony emberek általában indulatos természetűek. L.
még: cívis konyha
csuporrög ~ fn Olyan nagyságú
agyagdarab, amelyből a fazekas egy
csuprot tud készíteni.
csurapé ~ fn Rövid, prémes 〈férfi〉
télikabát. L. még: cívis férfiviselet
csurdogál: → csordogál
csurgás: → csorgás
csurgat ~ i → Fazekas a folyékony,
színezett földfestéket az edényre folyatja. L. még: csorgat
csurgatás ~ fn → Fazekasmesterségben az a folyamat, amelynek során a
folyékony, színezett földfestéket az
edényre felviszik.
csurgó: → csorgó
csurgódeszka csurgóṷdeszka fn →
Gubásmesterségben: fatábla, amelyen a
festett guba levét lecsurgatják.
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Csurka: → hiszekegy
csurkesztáni: → franciaturkesztáni
csurog: → csorog
csurran: → csordul
csusza ~ fn Túróval, tepertővel izesített → galuska. L. még: cívis konyha
csúszik ~ i Étel, ital jólesik, ízlik. L.
még: belecsúszik, elcsúszik
csúszó csúszóṷ fn 1.→ eketalp. 2. →
csúszófa.
csúszófa csúszóṷfa fn Kétágú fa,
amelyen az ekét húzatják, hogy ne szántsa az utat.
csúszótalp: → eketalp
csúszóvas: → eketalp
csuszpájsz: → csuszpájz
csuszpájz csuszpájsz fn A → cívis
konyha egyik étele: apró kockákra vagdalt, zsírban kisütött v. vízben megfőzött
és szalonnazsírral leöntött krumpli.
csúsztató csúsztatóṷ fn 1. A bal ekeszarvon levő hajlított vas, amelyen az
oldalra döntött eke csúszik, és amely így
az ekeszarvat védi a kopástól. 2. Kétágú
fa, amelyen az ekét húzatják, hogy ne
szántsa az utat.
csutak ~ fn Ritkábban hallható alakváltozata: tucsak. 1. Másik neve: szalmacsutak. Összecsavart maroknyi szalmacsomó. Tűzgyújtásra, ill. ló lecsutakolására is használták. 2. Elhasználódott
dolog (pl. seprű) csonkja. 3. Kukoricacsutka (darabja).
csutakol ~ i 1. Szappannal alaposan
dörzsölve megmos. 2. Lovat → szalmacsutakkal ledörzsöl.
csutka ∼ fn 1. A lemorzsolt → tengericső torzsája, tüzelőként hasznosították,
→ morzsoltcsutka. 2. Levágott, száraz
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tengeriszár, kóró, ősszel → kúpokba rakják. 3. Paprika rövid szára, kocsánya. 4.
Gubásoknál, szőrtarisznyakészítők- nél:
orsóra font, kúp alakú fonáltekercs. L.
még: izékcsutka
csutkaföld csutkafőÝd fn Olyan →
tengeriföld, amelyről a szárat levágták.
Az ilyen földbe főként búzát v. őszi árpát szoktak vetni. Ha az előző évben
tengeri volt a földben, a következő évben addig, amíg a benne levő búzát/árpát
le nem vágják, ~nek hívják.
csutkaföldvetés csutkafőÝdvetís fn
→ Tengeriföldbe történő vetés.
csutkaízék csutkaízik fn Más nevei:
ízíkkóṷró, ízikcsutka, kóṷróízík, csutkakóṷróṷ. Olyan → tengeriszár, amelyről
a jószág a levelet lerágta. A gondos gazda a jászolból kiszedte, kévébe kötötte,
még arra is ügyelve, hogy a szárai, ill.
tövei egy irányban legyenek (→ ízékel).
Összecsavart szalmával kötötte át, és
esőtől védett helyen v. kazalban tárolta.
Egész évben ebből (is) fűtöttek, tüzeltek,
de főként → kenyérsütéskor a kemence
felfűtésére használták. Mások csak kigóṷrták. L. még: ízék, ízelék
csutkakéve csutkakíve fn → Tengeriszárakból összekötött kéve. Míg kellően meg nem száradt, kúpba összerakva
kint tárolták a tengeriföldön.
csutkakóró csutkakóṷróṷ fn 1. Száraz → tengeriszár. 2. → csutkaízék.
csutkakúp ~ fn → Tengeriszár kévéiből összeállított kúp. L. még: csutka
csutkalevél ~ fn Száraz → tengeriszár levele.
csutkalyuk csutkajuk fn A konyha
falában levő mélyedés, ahol a lemorzsolt
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és tüzelőként hasznosítandó → tengericsutkát tartják.
csutkaszál: → csutkaszár
csutkaszár ∼ fn Másik neve: csutkaszál. Száraz → tengeriszár.
csutkatő csutkatű fn A → tengerinek
a szárvágás után földben maradó töve.
csutkatőszedés csutkatűszedís fn A
→ csutkatövek összeszedése. A szegény(ebb) balmazújvárosi fiatal lányok
kis csapatai (→ csutkatőszedő) a tavasz
érkeztével hívás nélkül megjelentek, és
tanyáról tanyára járva megkérdezték a
gazdától: Van felszedni való csutkatű?
Összeszedték a földből kiszántott, de a
táblában hagyott tengeri csutkatövet a
zöldülni kezdő búzavetés közül (a búzát
az előző évi tengeriföldbe vetették)(→
csutkaföld). 2−3 db csutkatövet összeütögettek, hogy a gyökerek közül, a vastagabb végéről (→ csutkavég) lemenjen
a föld. Voltak, akik a földből kihúzott
csutkatöveket a bal kezükben tartott bottal ütögették meg. A megtisztított darabokat csomókba, kis kupacokba hányták,
amit a gazda a munka végeztével hazafuvarozott nekik. Nyáron otthon ezzel
tüzeltek és fűtöttek. – Csutkatőszedést
más szegény emberek, asszonyok, gyerekek is vállaltak. Előfordult, hogy a
munkát résziben végezték, ilyenkor a
részt elvitték maguknak, a többit átadták
a gazdának. L. még: tengeri
csutkatőszedő csutkatűszedőÝ fn A
csutkatövek összeszedését végző munkás. Pénzbeli fizetést nem kapott, de az
összegyűjtött csutkatöveket (, ill. annak
egy részét) megtarthatta, sőt ezeket a
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gazda ingyen haza is fuvarozta neki. L.
még: csutkatőszedés, tanyás
csutkavágás ~ fn A → tengeriszár
levágása.
csutkavágó csutkavágóṷ fn 1. A →
tengericsutka levágására szolgáló éles,
nyeles eszköz, egy kb. 60 cm hosszú és
3−4 cm vastag rúdba erősített kaszapenge-darab. 2. Csutkavágást vállaló munkás. Általában 16−18 éves fiatalemberek
vállalkoztak erre a munkára.
csutkavég csutkavíg fn A lemorzsolt
→ tengericsutka vastagabb vége. Ötletes
felhasználása volt, hogy a cseréptetőn
egy-egy elmozdult cserepet ezzel támasztottak alá.
csutkázó csutkázóṷ fn Szarvasmarha
szabad ég alatt levő téli etetőhelye. A
jószág a ~n kapja a → tengeriszárat, a
csutkát, amelynek a levelét leeszi, a szárát, a → csutkaízéket meghagyja.
csutora ~ fn 1. Másik neve: kulacs.
Korong alakú, két oldalán domború fából (főként juharfából) készült, kívül
esztergályozott v. faragott 5−8 l űrtartalmú ivóedény, boroskulacs. Tartósítás
céljából viasszal kiöntötték. Pásztorok,
útonjárók, fuvarosok, parasztemberek
ivóedénye volt. Szíjfonásba foglalták, és
kb. 1 m hosszú hordószíjon vállra
akasztva v. kézben vitték. Szőrös csikóbőrrel is boríthatták (→ csikóbőrös kulacs). Másik ismertebb fajtája a → kulacsrózsás kulacs. Szólás: Csutora, fűrísz, megvan az egísz. (tréf) akkor mondják, amikor elkészültek vmivel. 2. Jelzőként: egy ~ bor: egy kulacsnyi bor. 3.
Mezei munkások kulacsforma víztartó
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edénye. 4. Pipa szopókája. 5. (gúny) Sovány ember. L. még: emberi test
csutorás ~ fn 1. Esztergályozással
fából kulacsot, azaz → csutorát és →
csobolyót készítő kézműves. Munkaeszköze a lábbal hajtott íjas, szíjmeghajtású
esztergapad. 2. Pipacsutora készítésével
foglalkozó iparos. A ~ok a 17. század
végén tűnnek fel Debrecenben a dohányzás elterjedése révén. A szigorú tiltás ellenére a dohányzás, a pipázás a cívis társadalomban és a kollégiumi diákság körében is terjedt. L. még: debreceni
pipa
csutoráscser ~ fn Fiatal tölgyfa méteres hosszúságú, lehántott kérge, amelyet → cserzésre használnak.
csutribál ~ fn Vasárnapi táncalkalom, táncmulatság.
csúz ~ fn (rég) Reuma. Egyik fajtája
az → idült csúz. A ~ izületi gyulladás,
meggörcsösítette az ujjakat. L. még: népi betegségnevek
csúzláz ~ fn (rég) Csúztól eredő láz.
L. még: népi betegségnevek
csű: → cső
csüccs ~ msz (gyny) Csücsülj(etek)
le!
csücskő csücskőÝ fn 1. → Szűrhimzésben: a cifraszűr gallérjának sarkaira varrt posztókorongocska. 2. → csücsök.
csücsök ∼ fn Alakváltozata: csücskőÝ. A szűrgallér két sarkán lévő kerek
díszítés, amit ha összekötnek, a gallérból
csuklya lesz.
csücsöri ~ mn Összeráncolt, csucsorodott 〈szájú〉.

csákányfergeteg
csücsü ~ msz Többször ismételve
disznó hívására: ~, ~, ~! L. még: állathívogatók
csücsül ~ i (gyny) Ül.
csüd ~, csüg fn A ló és szarvasmarha
patája fölötti csukló, a pata és az alsó
lábszár közti rész.
csüdsömör ~ fn A ló → csüdjének
sömörös betegsége.
csüg: → csüd
csühögő csühögőÝ fn Ló hímvesszője. L. még: lótenyésztés
csülköl ~, csürköl i Disznóöléskor a
disznó körmeit borító szarut leszedi.
Igekötővel: → lecsülköl.
csülkölés csülkölís, csürkölís fn Disznóöléskor a disznó körmeinek leszedése.
Perzseléskor a disznóṷ lábujjait lecsülkölik, ez a csülkölís.
csülkös hám ~: Olyan → hám, amelyen a húzót és a marszíjat → csülök
fogja össze.
csülkös kötél ~: A hámtáskába húzott csomós, hurokban végződő kötél, →
istráng.
csülkös-nyerges hám ~: Olyan →
hám, amelyre nyerget is lehet tenni.
csülköz/ik ~, csürköz i Olyan gyermekjátékot játszik, amelyben a játékosok
ronggyal kitömött bőrlabdát, hegyes
fadarabot v. fagolyót ütögetnek bottal
egymásnak.
csülközés csülközís, csürközís fn Fiújáték, amelyben a játékosok bottal labdát, hegyes fadarabot v. fagolyót ütögetnek egymásnak. L. még: gyermekjátékok
csüllöng ∼ i Pl. szőlőfürt csüng, lóg.
csüllöngő csüllöngőÝ fn 1. Szószerkezettel: csüllöngőÝs fülbevalóṷ: Hosz-
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szan lelógó, ill. hosszúkás → fülbevaló.
2. Ruhán óraláncon fityegő dísz.
csüllöngős fülbevaló: → csüllöngő
csülök ~, csürök fn 1. Párosujjú patás
állatok lábujjának végét borító szaruképződmény, ill. ezen állatok lábának alsó
része. − A ~ kedvelt eledelnek számított.
Különösen a borjú csülkét (a lábszárral)
szívesen megfőzték/megfőzik a levében.
Felkarikázott vöröshagymát, kerti →
sáfrányt, paprikát tesznek bele, és egy
kevés ecetet öntenek rá. Az igénytelen
gazdasszony csupán öregen, köleskásával, krumplival készítette el, v. megfüstölte, és tavasszal → paszulylevesbe főzte.− Szókapcsolatban: Csülökre megy:
birkózni, verekedni kezd. Csülkön van:
a) talpon van. b) vendég távozni akar.
Csülökre!: munkára, gyerünk, lássunk
hozzá! 2. A → bigéhez hasonló hegyes
fadarab, amelyet a → csülközés nevű
játékban hosszú botokkal ütögetnek. 3.
Golyó v. labda, amelyet játékban botokkal ütögetnek. 4. A ló → hámján levő
hurok, amelybe az istrángot fűzik. 5. Az
→ istrángon levő hurok, amellyel azt a
hámfára erősítik. L. még: gyermekjátékok, katikönyöke, kocsonya
csülökbekötés csürökbekötís fn Hurokkötés a → hám végén.
csüng ~ i 1. Tartózkodik, lézeng. 2.
Nyakán ~: folyton vele van.
csüngős csüngőÝs mn Vhonnan lelógó, függő.
csűr ~ fn Takarmány, termény raktározására való szellős gazdasági épület.
L. még: csűröskert, pajta
csürhe ∼ fn 1. Összetétellel: disznócsürhe, → disznónyáj. 2. Fegyelmezet-
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len gyermekek, felnőttek csoportja. Úgy
jönnek az iskolábúl, mint a ~.
csürheakol ~ fn A disznónyáj fedett
tartózkodási helye. A cívis parasztgazdaságokban nem volt ~, csak a nagyobb
uradalmakban. Egy-egy ~ban 80−100 db
disznó volt, esős időben ide terelték be a
csürhét, mert a sertések nehezen viselik
a hideg esőt.
csürhejárás ~ fn 1. A disznónyáj által kitaposott út. 2. A disznónyáj legelője.
csürhés ~ fn A belterület közelében
elterülő legelőre, a → csürhejárásra naponta kihajtott malac- v. sertésnyájnak, a
→ csürhének az őrzője. Általában egész
évre fogadták, természetbeni bér (sorkoszt) és készpénzfizetés ellenében, mert
a csürhét télen is kihajtotta a legelőre.
Segítője a → csürhésbojtár. Terelőeszköze a kissé hajlított bot és a → karikás.
A ~ volt a tenyészkan gondozója is. A
tavasztól őszig egy csapatban a legelőn
kinn élő sertésállomány őrzőjét → kondásnak nevezik.
csürhésbojtár ~ fn A disznócsorda
fiatal(abb) korú pásztora.
csürköl: → csülköl
csürköz: → csülköz/ik
csürök: → csülök
csűröl ~ i Alakváltozata: csűrölget.
Folyadékot (egyik edényből a másikba)
csorgat, töltöget. Igekötővel: → átcsűröl.
csűrölget: → csűröl
csűröskert ~ fn Az udvarnak a →
csűr melletti (elkerített) része, ahol a
kazlak állnak.
Csűröskert: → Pallag
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Csűry Bálint utca: → utcák−utcanevek
csütörizé ~ fn Olyan ember gúnyos
jellemzése, megnevezése, aki finomkodva beszél, és még a csütörtök szó helyett
is ~t mond. − A szégyenlős cívis leányzó
semmi pénzért nem mondta volna ki a
tök szót. Az apja egyszer azt mondta
neki: Eriggy jányom, mert a kostökömet
csütörtökön ott hagytam a komámnál,
oszt hozd el! A lány ezt így adta elő:
Urambátyám! Idesapám itt hagyta ~n a
koscsúnyáját, azt tessík nekem ideadni!
csüves: → csöves

D, Dzs

dabócai pipa dabóṷcai pipa: Hegyes
kupakú, gombos nyakú → fekete pipa,
amelynek a szája és dereka sárgarézzel
van bevonva. A ~ felvidéki típus, de
debreceni fazekasok is készítették. L.
még: debreceni pipa
dádé ~ fn 1. → Cigánygyerek. Gyere
ide, te ~! 2. Idős cigány. − Részlet egy
20. század eleji dalból: Dádé, ~, te jóṷ ~.
Dikher more dája. Mír nincsen a cigányoknak állandóṷ lakása? L. még: nemzetiségcsúfoló
dadri ~ fn Dadogó.
Dadri Balla: → cívis ragadványnevek
dagad ~ i 1. Kenyértészta kel. 2. Fövő étel sűrűsödik. − Adatolt igekötős
alakjai: → bedagad, kidagad.
dagadás: → daganat
dagadó dagadóṷ fn Sertésnek a bordák alatti, ill. a has aljából vágott kövérkés húsa; hasaalja. Dagadóṷba szoktam
csinálni a tőÝtött húst.
dagadozik ~ i Ér, izom, testrész dagadtnak látszik.
dagadt fejű ~: (gúny) Nagy, kerek →
fejű. L. még: emberi test
dagályos dagájos mn Hetyke, kevély, rátarti. A dagájos nagyra nízi magát.

daganat ~ fn Régies változata: dagadás. Test feldagadt része, kóros sejtburjánzás. Összetételben adatolt fajtái: fehérdaganat, hasdaganat, méhhúsdaganat, tüdőlégdaganat, ill. lépdagadás,
májdagadás, mirigydagadás. L. még:
népi betegségnevek; a fogalmak szócikkeit is!
dagaszt i 1. Nyers tésztát kelesztésre
előkészítve gyúr, nyomkod. Rígen nem
~tottál mán kenyeret − mondták a piszkos körmű lánynak, a kenyértészta
ugyanis kiszedte a piszkot a köröm alól.
2. Bőrt vízzel átitatva puhít, dagadni
hagy. 3. → Macska ültében mellső lábaival nyomkodó mozdulatokat tesz. −
Adatolt igekötős alakjai: → átdagaszt,
bedagaszt, kidagaszt, ledagaszt.
dagasztás ~ fn Az a művelet, amelylyel a kenyértésztát kelesztésre előkészítik, gyúrják. Alapelve: Addig kell dagasztani, míg az eresz nem csorog, vagyis amíg a homlokról nem csurog a
veríték. L. még: kenyérsütés
dagasztó: → dagasztóteknő
dagasztóalj: → dagasztóláb
dagasztóalja: → dagasztóláb
dagasztógép dagasztóṷgép fn →
Mézeskalácsosoknál: a tészta dagasztását
végző gép.
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dagasztóláb dagasztóṷláb fn Más
nevei: dagasztóṷajj, dagasztóṷajja, dagasztóṷszék, dagasztóṷszékláb, rengőÝ. A → dagasztóteknő alá helyezett
négylábú állvány.
dagasztólapát dagasztóṷlapát fn →
Mézeskalácsosoknál: a → dagasztógépben a tésztát forgató lapát.
dagasztószék: → dagasztóláb
dagasztószékláb: → dagasztóláb
dagasztóteknő dagasztóṷteknőÝ fn
Más nevei: dagasztóṷ, kenyérsütőÝ teknőÝ, sütőÝteknőÝ. Kenyértészta → dagasztására használt nagyméretű teknő, a
házi kenyérkészítés egyik eszköze. Alakja hosszúkás, egyetlen darab keményfából van kivájva. Mindkét végén a szarvainál meg lehet fogni, így 2 személy a
tele teknőt is mozgathatta. Disznóöléskor is használják. Helye a → nagykamarában van. L. még: kenyérsütés
dágvány ~ fn Sűrű, ragadós mély
iszap v. sár, ill. ilyen terület.
dajer: → dauer
dajka ~ fn Csecsemő v. kisgyermek
gondozására, felügyeletére felfogadott
nő. Egyik „fajtája” a → szárazdajka,
másik a → szoptatós dajka.
dajkacsalád ~ fn → Méhészetben:
anyabölcső(ke)t gondozó, anyát nevelő
méhcsalád.
dajkarím: A kisdeddel játszadozó
→ dajka, ill. szülő, nagyszülő, nagyobb
gyermek dallamos, ritmikus mondókával
kísért imitáló játéka. Pl. cirógató: Ciróṷka, maróṷka, mit főÝztél? Kását. Míg a
kúton jártam, megette a pap macskája.
Hiss, hiss, hiss/Kácc, kácc, kácc! Ölbe v.
hintára ültetett kisgyermek hintáztatását
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kísérő ~ szövegében: Hinta-palinta/Hilinta-palinta, két krajcárír paprika. Hőcögtető, lovagoltató: → Hóc, hóc/Hőc,
hőc, katona. Felnőtt a kisgyereket ölbe
véve lógatja annak a lábát, közben ezt
dúdolja: Lóṷga lába, lóṷga, mert nincs
semmi dóṷga. Mert ha dóṷga vóṷna, a
lába nem lóṷgna. Anya tapsikoló mondókája kicsinyének: Tapsi, tapsi, mamának, cukrot ád a babának! Dajka mondókája, amelyet a csecsemő ringatása,
ill. babusgatása közben dúdolgatott: Hajbóṷk, csimbóṷk, köszönny asszonyodnak! Kisbaba ölben ugráltatásakor
mondták: Hapucáré, hapuca, nincs a
libának foga. Kisgyereket sétáltatva
mondják: Sétálunk, sétálunk. Egy kis
dombra lecsücsülünk, csüccs! Változata:
Sétájjunk, sétájjunk! Egy kis dombra
lecsücsüjjünk, csüccs! Kerekecske, dombocska, itt szalad a nyulacska. Ide szalad, itt megáll, itt a jóṷ víz, itt igyál! A
→ csipicsóka nevű gyermekjáték mondókája: Csipicsóṷka, hollóṷ vágja, varnyú kopácsojja. (Oláh Gábor gyűjtése)
Általam lejegyzett (egyik) változata:
Csipicsóṷka, vak varjúcska. Jóṷ vóṷt-e
a kisfiúcska? Ha jóṷ vóṷt a kisfiúcska,
ne csípd meg őÝt vak varjúcska! L.
még: gyermekjátékok, gyermekmondóka
dajna ~ fn 1. Rossz erkölcsű nő, ringyó, → kurva. 2. Kövér asszony.
dajnál ~ i Hamisan és hangosan énekel.
dajnálás ~ fn Hangos és hamis éneklés.
daku ~ fn Ködmönféle, meleg télikabát. A → cívis férfiviselet egyik darabja.
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dakugomboló dakugombolóṷ fn Sűrű, rövid gombokkal záruló, álló nyakú
v. nyakig zárt rövid cívis kabát, → zeke.
L. még: cívis férfiviselet, paszományosmesterség
dália ~ fn Dahlia. Gumós gyökerű,
évelő kerti dísznövény, ill. ennek virága.
Legismertebb fajtája a → georgína. L.
még: virágoskert
dalikózik dalikóṷzik i Egyedül nótázgat, énekelget.
dallamász ~ fn A Kollégium nyelvében: dalnok, énekes.
dalmahodik ~ i Fejlődésben lévő
személy hízik, nő, gyarapodik. Igekötős
alakjai: → kidalmahodik, megdalmahodik, nekidalmahodik.
Dalos Kardos Sándor: → cívis ragadványnevek
dáma ~ fn Rossz erkölcsű nő, ringyó,
→ kurva.
Dáma: → ló
dancol ~ i Hetykén, hányavetien viselkedik. L. még: kidancol
dandárja ~ fn 1. Sok van vmiből. Itt
nincs ojan nagy ~ a homoknak. 2. Munka ~: sok munka. A parasztoknál májusba van a munka ~.
danftol ~ i Nedves → cipőtalpat
szikkadni hagy.
danftolás ~ fn Nedves → cipőtalp
szikkadni hagyása.
Dániel: → lesz
danikál ~ i Dalol, dúdol.
danol ∼ i Dalol(gat) 〈vmit〉. Igekötővel: → eldanol.
danolás ~ fn Dalolás. Szólás: Danolásír nem aggyák: nem adják ingyen.
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danolász/ik ~ i Másik igéje: danolgat. Dalolgat.
danolgat: → danolászik
danolhatnék ~ I. i Dalolni vágyom.
Pajtás, be ~! II. fn Dalolni van kedve.
Danolhatnékom van.
danológép danolóṷgép fn Más nevei:
beszílőÝgép, gramafon. Nagy tölcsérű,
felhúzós szerkezetű lemezjátszó. A múlt
század első évtizedeiben a tehetősebb
cívis családoknál is megtalálható volt.
dara dera, ~ fn 1. Takarmánygabonából v. más szemes terményből szemcsésre darált őrlemény: búzadara, árpadara, tengeridara, → konkolydara; →
csirkedara. 2. Jeges csapadék. A menyasszonyt a következő versikével tisztelték meg az esküvőn, ha ~ v. havas eső
esett: Esik a hóṷ meg a ~, fázik a menyasszony fara. Ahun fázik, betakarja,
ahun viszket, megvakarja. L. még: lakodalom
darab ~ fn 1. Karéj 〈kenyér〉. 2. Birtok egy tagban fekvő, meghatározatlan
nagyságú része. Jelzői használatban: egy
~ főÝd. 3. → Fazekasmesterségben meghatározott agyagmennyiség, amelyet
egyszerre választanak le az agyagtömbről. 4. Darabba hagy: a) hordót vmilyen
folyadékkal nem tölt egészen tele. b)
elkezdett munkát vmi miatt nem fejez
be. 5. Darabba marad: elkezdett munka
vmi miatt nem fejeződik be. − Összetételekben is szerepel: → anyagdarab, ékdarab, gubadarab, pofadarab, segédvizsgadarab, szövetdarab.
darabol 1. Apró darabokra vág, →
összedarabol. 2. Kidöntött fát több darabra vág. 3. → Fazekas összevert agya-
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got a szelőkéssel szeletekre vág. 4. →
Tímármesterségben → remekléskor a
bőrt bocskornak felvágja. L. még: ledarabol
darabolás ~ fn 1. A kidöntött fa több
részre vágása. 2. → Tímároknál a → remekelésnek, mestervizsgának az a része, amikor a legény a bőrt bocskornak
feldarabolja. − Igekötős összetétele: →
feldarabolás.
daraboló darabolóṷ fn A kidöntött
fa darabolását végző munkás.
darabolókorong darabolóṷkorong
fn Mondják vágóṷkorongnak is. →
Rézműveseknél ledaraboláshoz használt
gép, durva köszörű.
darabszám ~ hsz Darabonként, csomónként. Rígebben ~ vagy párszám adták a gyapjút a termelőÝk. Darabszámra: pl. húsból fejenként egy darabot.
darál derál i 1. Darálóval apró részekre őröl, aprít, összezúz, → átdarál.
2. Gyorsan és sokat beszél, → eldarál.
daráló derálóṷ fn 1. Őrlésre, összezúzásra szolgáló konyhai eszköz. A cívis
konyhában használatos ~fajták összefoglaló neve. Rendeltetése szerint van:
borsdaráló, diódaráló, fűszerdaráló,
húsdaráló, kávédaráló, kézidaráló(k),
mákdaráló. Itt említhető a kávépergelő
is. Egyes gazdasszonyok konyhájában
közülük csak a három legfontosabb, a
dió~, hús~ és a több funkciós kávé~
található meg. 2. Darálógép, pl. agyagdaráló, szőlődaráló. 3. → járgány/járgányos daráló. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
darálókeksz: → darálóskeksz
darálómalom: → daramalom
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darálóskeksz derálóṷskeksz fn Változata: derálóṷkeksz. Olyan keksz,
amelynek tésztáját egy forma segítségével a húsdarálón átnyomják, majd rövid
darabokra vágják és megsütik.
darált derált in Darálóval apró darabokra őrölt, aprított, összezúzott.
daráltat deráltat i Darálást végeztet.
daramalom deramalom fn Köznyelvi neve: darálómalom. Takarmánydara
őrlésére szolgáló malom v. malomrész.
A 20. század első évtizedeiben a város
nagy(obb) malmai mellett 18−20 kisebb
üzem is tevékenykedett az élelmiszeriparban. Ezek idegen munkaerő nélkül, a
család munkaerejére támaszkodva üzemeltek, ezért a gazdasági válság idején is
működőképesek maradtak. Kis üzemköltséggel dolgoztak. Ilyen daráló volt
pl. a Diószegi úton, Szoboszlai úton.
Ezekben lisztőrléssel is foglalkoztak. A
Kishegyesi úton is volt ~, itt azonban
lisztet nem őröltek. A gazdasági válság
idején a daramalmok a nagy gőzmalmoktól elhódították a piac egy részét.
darázs derázs, ~ fn A méhvel rokon
fekete-sárga csíkos, fullánkos rovar. A
cívisektől ismert külön névvel is jelölt
fajtái: a → lódarázs, más néven mérges
darázs, vmint a → kecskedarázs, gubicsdarázs. Frazémákban is szerepel.
Tréfás rosszkívánság. A derázs csípjen
meg! 〈Pl. Pista〉 nem ojan mint más, hegyes seggű, mint a derázs − mondják
gúnyosan arra az emberre, aki ok nélkül
többre tartja magát másoknál. A haragos
ember Ojan mírges, mint a derázs. A teherbe esett nőt Megcsípte a derázs. Tréfás versike mindig a teherbe esett asz-
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szony v. lány nevével: Sárit megcsipte a
derázs, Lába közt nőÝtt egy pattanás.
Megláccik a szúrás heje, Domborodik az
eleje.
darázsderék derázsderík, darázsderík fn Nagyon karcsú női derék.
darázsderekú derázsderekú, ~ mn
Nagyon karcsú derekú 〈nő〉.
darázsfészek derázsfíszek, darázsfíszek fn 1. Darazsak gömbölyded fészke. Aki kellemetlen témát feszeget, az
Derázsfíszekbe nyúl. 2. Olyan szőtt v.
varrt minta, amelyben a szálak a lép
sejtjeire emlékeztető, csúcsukkal lefelé
álló kis négyzeteket alkotnak. 3. →
Csipkeverésnél: szalagsorokat összekapcsoló minta. 4. Gennyes kelés a tarkón v.
más testrészen. Főleg a tarkóṷn vóṷt,
több jukra kifokadt.
darázsfészkes minta derázsfíszkes
/darázsfíszkes minta: Vásznon a lép sejtjeihez hasonló minta, amelyet nem párhuzamosan, hanem egyiket a másikkal
ellentétesen varrnak, ill. szőnek.
darázsol derázsol,~ i Darázsfészekmintát készít.
darázsolt nyak derázsolt/darázsolt
nyak: Általában a ruha nyaki részén az
anyag azonos távolságban történő meghúzásával és összevarrásával keletkező
minta.
dárdás ~ fn A Kollégium diáknyelvében: a → cétus főnöke, szobafőnök.
daróc daróṷc fn 1. Durva gyapjúból
készült posztó. 2. Az ebből varrt kabátféle felsőruha. 3. Durva kendervászon.
Idős cívisek tudomása szerint főleg az
oláhok jártak daróṷcba, durva szövísű
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vászonbúl kíszült ingbe, gatyába. Ezt
nem is hordta más níp.
daróci pap daróṷci pap: Szóláshasonlatban szereplő népi vándormotívum:
Átestünk rajta, mint a daróṷci pap a lován: vmi megtörtént, de nincs benne köszönet. A Debrecenben is jól ismert magyarázat szerint Daróc falu papját segítettek felülni a lovára, de jobban meglökték a lábát a kelleténél, emiatt a túlsó
oldalon leesett róla.
daru ~ fn 1. Népies irodalmi alakja:
darumadár. Szürke tollazatú, vonuló, a
gólyánál nagyobb, hosszú nyakú gázlómadár. Kb. 5 kg súlyú, feje teteje tollatlan, csupasz, sötétvörös színű. (Hangadásának igéi: krugat, kurrog, kurjongat.) Népünk egyik megbecsült ősi vonuló vadmadara. A ~ néhány cívis parasztudvarnak is díszmadara volt, viselkedéséből az időjárásra következtettek,
hangos krúgatásukkal az idegent jelezték. − A hortobágyi pásztorok még nemrég is fogyasztották a húsát, a madár
lábszárcsontjából pipaszurkálót, árat stb.
készítettek. A pásztorok a vedlő, összefagyott szárnyú ~t (és túzokot) lóhátról
karikás ostorral fogták el, verték el. A
madár farktollát – leginkább kalapjuk
bal oldalán – a legújabb időkig a pásztorok viselték (→ darutollas kalap). A
Hortobágy környékén szolgáló csendőrök gyakran a pusztaiaktól szerezték be
kalapjukra a szükséges ~tollat. Hajdan a
debreceni nagyvásárok jellegzetes alakja
volt a tollárus, aki deszkalapocskába
tűzdelve kínálta portékáját, így a ~tollat
is. − A ~nak a pusztaiak és cívisek életében betöltött szerepére utalnak az alábbi
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szavak is: Egy kelt tészta neve → darunyak, a hosszú, vékony nyakú ember →
darunyakú, a pattogatott tengeri tréfás
neve: dróṷton pirított ~szar. A madár
tollazata a haszonállatok szürkés színének megjelölésére nyújt lehetőséget: →
darupofájú az a juh, amelynek szürkés
színű a feje, → daruszőrű, ill. darus lehet a szarvasmarha v. a ló; a ló színe →
daruszürke; ökör, ló neveként élt a Daru. A madár éles hangjára utalnak a következő szólások: Úgy beszíl, mint a ~.
Úgy kiabál, mint a ~: mondják a fülsértő
hangon daloló, ill. beszélő emberre. 2.
Neve összetételek utótagjaként is szerepel. A → gémdaru a → kútgém tartozéka, a → bakdaru/portáldaru teheremelő
bonyolult szerkezet.
Daru: → ló, ökör
Daru csárda: → hortobágyi csárdák
darugém: → szürkegém
daruláb ~ fn Az állat farára sütött →
bilyog egyik változata.
darumadár: → daru
darunyak ~ fn → Perec v. pálca alakú, hüvelykujj vastagságú kelt tészta,
kenyértészta. Amikor a kenyeret kiszakították (→ kenyérsütés), meghagytak egy
kb. félcipónyi darabot. Tenyerükben v. a
teknő fenekén kötél alakúra nyújtották.
Felső végét visszahajtották, v. két-, háromrét hajtották. A tepsit kissé megzsírozták, és a → kenyér után betették a
kemencébe. Ott megsült, másnap feldarabolták, megöntötték (vízzel leforrázták), és túróval meghintették. Egyik fajtája a → mákos darunyak: juhtúróval
készített böjtös étel, amelyet mákkal is
meghintettek. A ~ készítése szegényebb
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házaknál volt szokásban. L. még: lángelő
darunyakú ~ mn Hosszú, vékony
nyakú 〈ember〉.
darupofájú ~ mn Juh jellemzésére
pofájának színe szerint: szürkés színű.
darus: → daruszőrű
daruszar ~ fn Dróṷton pirított ~:
(tréf) pattogatott kukorica.
daruszínű ~ mn A → daruéhoz hasonló színű 〈guba v. más ruhadarab〉.
daruszőrű daruszőÝrű mn Röviden:
darus. Szarvasmarha, ló színeként: szürkés színű. Szarvasmarhának, a hortobágyi szürkének a színére mondtuk, hogy
daruszőÝrű. L. még: lótenyésztés
daruszürke~ mn Lószínnév, a →
szürke egyik árnyalata. L. még: lótenyésztés
darutollas kalap ~: A → daru
(fark)tollával díszített kalap. A ~ a hortobágyi pásztorok jellegzetes viselete
volt.
dativusz ~ fn 1. A névszók részeshatározói esete. 2. Az a testtartás, amikor
vkit háttal a föld felé, kezét, lábát fogva
a levegőbe lendítenek. Dativuszba tesz:
háttal a föld felé kezét, lábát fogva vkit a
levegőbe lendítenek, miközben ketten
átnyúlnak a dereka alatt, hogy fékezzék
a leesését. A ~, ~ba tevés a → Református Kollégium diákjainak egymás közötti
játékos fegyelmezése, büntetése volt.
dátom: → dátum
dátum dátom fn Ajándék. Közmondás: Nincsen dátom látom nékűl: ügyünk
kedvező elbírálását ajándékkal kell elősegíteni.
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dauer dajer fn Tartós hajhullám készítése, ill. az így kialakított hajhullám.
L. még. hajviselet
dávidtea ~, dávidtéa fn (rég) Vadárvácskából készített gyógyszer. L. még:
gyógynövények
deák ~ I. fn Diák. II. mn Deákul: latinul.
deákflastrom: → apadórium
deákgyerek ~ fn (Kis)diák.
deákkenyér deákkenyír fn (rég) Mézes tésztából sütött sütemény, amelybe
fél diógerezdek voltak beletéve. L. még:
cívis konyha
deákpipa ~ fn Hirtelen bővülő szára
miatt a török csibukhoz hasonló, rezezés
és kupak nélküli, hosszú, vastag szárú,
fekete színű → debreceni pipa. A kollégiumi diákok kedvelt pipafajtája volt.
deáksapka ~ fn Egyetemi hallgatók,
főiskolások viseleteként: búzakék bársonyból készített, lapos tetejű, arany
sujtással, aranyzsinórral díszített sapka.
deáktóga deáktóṷga fn Röviden:
tóṷga. A debreceni Roformátus Kollégium ősi diákviseleteként: fűzött posztóból
készült, földig érő tóga, körös-körül narancssárga, széles borítással szegve, nyakában átalvető sallangos zsinór. Három
pár gombolója somgombbal zárul. A
múlt század közepéig a református kollégiumok felső évfolyamos, bentlakó diákjainak palástszerű, bő felső ruhája
volt.
Deákné ~ tn − Szólás: Ű se jobb/különb a ~ vásznánál: ő se különb másoknál.
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debella ~ I. fn Rossz erkölcsű nő, →
kurva. II. mn Nagy darab, testes, kövér
〈lány〉.
debla: → devla
Debrecen ~ tn Debrecenbe, ~bűl,
~be; debrecenyi. – A/ Hajdú-Bihar megye székhelye, neve leg- korábban a
Váradi
Regestrumban
tűnik
fel
Debrezun alakban (1235/1550). Feltehető forrása egy török (kipcsak) Teb- resin,
Debresun v. Tebresün, Debresün ’mozogjon, éljen’ személynév, amely predestinációs névként arra lehetett hivatva,
hogy mint jó ómen megszabja a gyermek jövendő sorsát. Szláv származtatásait a nyelvtudomány nem fogadja el. –
B/ Kialakulása: Az ősi ~ eredeti határának pontos térbeli kijelölése lehetetlen,
de bizonyos, hogy több falu(mag) (Debrecen, Szentlászlófalva, Mesterfalva−
Szentmihályfalva, Boldogfalva) összeolvadásából keletkezett. A névadó ~ falu a
keleti oldalon a Csapó utca és Kossuth
utca között feküdt. A 13. század végére
összeolvadó falvak határa kb. 300 kat.
holdra tehető. Debrecen a 14. és 15. század folyamán emelkedett ki a környező
falvak tömegéből. Főként azért, mert a
birtokos Debreceni család egy nagy uradalom központjává tette. Ennek következménye a határ folyamatos tágulása is.
Debrecen a határát vásárlással is gyarapította, ez folytatódott a 16. és 17. században. Így → Fancsika, Szepes, Pac,
Bánk, Kishegyes, Nagyhegyes, Angyalháza, Zám, Ohat, Haláp, Gut került kisebb részt vásárlás és adomány, nagyobb
részt bérlet, ill. zálogba vétel útján részben v. teljesen a város tulajdonába. Így a
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város eredeti határa főként az elnéptelenedett falvak területének megszerzésével
a 17. század végére kb. 183 ezer kat.
holdra duzzadt. − Debrecen gazdasági
életét tekintve állattartó-földművelő
jellegű mezőváros volt, amely a 16. századtól egyre jelentősebb iparral és kereskedelemmel rendelkezett. Kialakult a
messze híres gazdag kereskedő-tőzsér
réteg, amelynek tevékenysége a szarvasmarha- és borkereskedelem révén
szorosan kötődött a mezőgazdasághoz is.
A szintén virágkorát élő debreceni kézművesipar (→ céh) számtalan szállal
kapcsolódott a mezőgazdasághoz, főként
az állattenyésztéshez. – C/ A 650 éves ~
múltjának akár vázlatos áttekintése is
messze meghaladná a lexikon műfajának
lehetőségeit. (Debrecen szabadalmas
mezővárosi rangját Nagy Lajos királytól
nyerte 1361-ben.) Éppen ezért a szócikkben a következőkben a történeti
munkák alapján a város történetéből
csak azokról az évtizedekről ejtek szót,
amelyek közvetlen életterét, ill. környezetét jelentették/jelentik a 20. század
első fele cívis paraszt- és kézműves társadalmának. A két világháború közötti
városról Féja Géza 1930-ban ezt írja:
„Falu, kisváros és nagyváros csodálatosan összefolytak itten. Jöhet az új, az
öreg ~ tűri, de azért ő is megmarad. Főútja igazi nagyváros, széles, zsúfolt,
modern. Estefelé emberezrek hullámzanak rajta, és óriási rádióhangszórók ordítanak a reklámautókból. De két lépés, és
már kisvárosi utcán ballagunk, néhány
perc, és már itt a falu. Pompás villasor
húzódik a Nagyerdőig, de a villák között
konok kis kukoricások lapulnak.” Tele-
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pülésszerkezeti szempontból a két világháború közötti évtizedekben ~ben a következő övezetek különíthetők el: a
nagyvárosi jellegű rész a → Piac utca,
és a belőle nyíló néhány utca legeleje.
Ezen belső városmag szélén helyezkedtek el a városháza és megyeháza kivételével a város központi épületei: a bíróságok, rendőrség, színház, múzeum, főposta, iparkamara, több középiskola, bankok
és biztosítótársaságok. A piactér típusú
kisvárosi üzletnegyed, részben árucikkekre szakosodva a szomszédos kis terekre és utcaszakaszokra szorult. A főutca (Piac utca) is kisvárosi üzletne- gyedben folytatódott a főpályaudvarig, ill. ez
részben a Hatvan utcára is jellemző volt,
többnyire földszintes házakkal, apró
üzletekkel. A nagyvárosi negyedet és
kisvárosi üzletnegyedet fogta körül a
kisvárosi lakónegyed övezete. A történelmi városmag peremén keskeny sávban félagrár jellegű övezet terült el: apró
telkek, szegény mezőgazdasági és más
foglalkozásúak által lakott övezet alakult
ki (Nyíl utca, Csap utca, Késes utca).
Debrecen településtérképének jellemzői
a második világháború előtt: a) nagyvárosi negyed, b) kisvárosi üzletnegyed, c)
kisvárosi lakónegyed, d) félagrár övezet,
e) aprótelkes külváros (→ hóstát), f)
nagy helyigényű intézmények övezete,
g) második lakónegyedöv, kertségek. –
A városképhez tartozik, hogy 1930-ban a
lakóházak 14% nád- v. zsúpfedelű, zsindely- v. deszkafedelű épület. A lakóházak építőanyaga 44%-ban vályog, ill.
döngölt föld. A városnak csak a belső
kerületei voltak közművesítve. 1937-ban
a lakások felében nincs vezetékes ivóvíz.
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A modern technika vívmányai is lassan
terjedtek: 1931-ben az épületek egynegyedében nincs gáz, villany, de a rádió,
telefon aránya is alacsony. Nem volt
tervszerű városfejlesztési politika. 1937ben a város területén levő 286 km közútból 138 km volt kiépítve, jó részük
hengerelt makadámút. Sajátos kettősség
jellemezte a várost: „Ez egy szétterült
nagyváros”, a településnek a jellege is
paraszti, ugyanakkor modern igények is
mutatkoznak. A kettős városarculat a
részben megmaradó hagyományos mezővárosi funkcióhoz, közvetetten az agrártársadalom felső rétegéhez kapcsolódott, ill. a város erősödő közigazgatási,
iskolaváros-szere- péhez. A város gazdasági fejlődésére az első világháború előtti időkben nagy hatást gyakorolt a nagyarányú építkezési tevékenység. Ez az
első világháború után visszaesett. A ~
vonzáskörzetét alkotó vidék hazánk gazdaságilag legelmaradottabb területe volt
alacsony jövedelemmel, csekély fogyasztással és gyenge tőkefelhalmozással. Környezetében olyan városok találhatók, amelyekben a lakosság több mint
2
/3-a mezőgazdasággal foglalkozott:
Hajdúszoboszló, Hajdúböszörmény, Hajdúnánás. Debrecen részben parasztpolgári, cívisváros maradt a két világháború
között is, ahol magának a városi jellegnek is természetes velejárója a földvásárlás, bizonyos nagyságú terület birtoklása
(néhány száz négyszögöles kert a ház
körül, v. ennél is nagyobb városszéli
szőlő, ill. → tanya). Szinte általános,
hogy bizonyos szakmákban a kisiparosok földdel is rendelkeztek, pl. a hentesek, tímárok, pékek. A városhoz tartozó
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nagyobb földbirtokok valójában gazdagparaszti cívis birtokok. Ezeket tulajdonosaik gyakran bérbe adják feles bérlet
v. harmados természetbeni bérlet formájában. A külterjes mezőgazdaság nem
szolgáltatott az ipar számára megfelelő
nyersanyagot, kivétel a → mangalica és
a szürke magyar marha (→ szarvasmarha). Jobb a helyzet a közintézmények
területén: a város a kiegyezést követően
(1876) Hajdú vármegye (1950-től Hajdú-Bihar megye) székhelye, törvényszéknek, kereskedelmi és iparkamarának, a mezőgazdasági kamarának, vasúti
üzletvezetőségnek, postaigazgatóságnak,
a tiszántúli református egyházkerületnek
a központja. A korszakban egy-egy intézmény hatásköre több megyére terjed
ki. A vonzásteremtő intézményeket gyarapítja a tudományegyetem (ma: Debreceni Egyetem), gazdasági akadémia
(később Agrártudományi Egyetem), 28
közép- és szakiskola. Az iskolázottsági
szint kedvezőbb az országos átlagnál.
Felsőfokú végzettségű személy több van,
mint más nagyvárosokban, de belső arányuk rossz: A debreceni egyetemen a
korszakban a gazdasági élethez közvetlenebbül kapcsolódó területeken nem
folyik képzés: a hallgatók többsége jogász (40%), teológus és bölcsész. – D/ A
népesség alakulása, a lakosság egészségügyi viszonyai. 1910−1920 között a
város népességének gyarapodása főként
a bevándorlásból, később a természetes
szaporodásból fakad. A beáramlás mérsékeltebb ütemű, a születési arányszám
magasabb az országosnál. A város lakosságának majdnem fele végzett mezőgazdasági munkát. A kisiparosok, vasutasok
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is kisebb földdel bírnak, a szegények,
proletárrétegek kis parcellákat bérelnek.
A népességi jellemzők sajátos összefüggést mutatnak a vallási megoszlással. A
reformátusok és katolikusok aránya eltér
az országostól. A reformátusoké a legnagyobb, de csökken a korszakban. A
vallás nemcsak az életmódra, a népesedési tényezőkre is jelentős hatást gyakorolt. A görög katolikusok és római katolikusok magasabb népszaporulata a vallási befolyás mellett szintén kapcsolatban van a társadalmi megoszlással. A
csecsemőhalandóság nagyobb a reformátusoknál, mint a katolikusoknál. Különösen az agrárproletár- és szegényparaszti rétegeknél, ők pedig reformátusok.
Az országosnál magasabb a halálozás,
ennek okai az életkörülményekben,
egészségügyi ellátás alacsony szintjében
kereshetők: 1931-ben a lakások 68%-a
egyszobás, ezek 31%-ában hatnál többen
élnek. A gümőkór népbetegségnek számít. Az öngyilkosok aránya magas, okai:
dolgozóknál anyagi nyomorúság, üzletembereknél a csőd, értelmiségieknél
szerelmi bánat; módja: háztartási cseléd,
ipari munkás lúgot ivott, kereskedő
megmérgezte magát, vezető köztisztviselő főbe lőtte magát. Higiénikus körülményekkel kapcsolatban álló betegségek: hajtetű, ahol nincs vízvezetékes
lakás, ott gyakori a bélféreg is. A tejellátás és a kutak egészségügyi ellenőrzése
nem volt megoldva. Egyes városrészekben alig volt jóvízű magánkút. – E/ A
társadalom szerkezetének alapvonásai:
A debreceni társadalomban országos
mértékkel mérve gyakorlatilag hiányzik
a társadalmi piramis csúcsa a nagybur-
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zsoázia és a nagybirtokos réteg. A társadalom felsőbb rétegét a vezető állású
értelmiségiek, vmint a középbirtokosok
és a középburzsoázia jelenti A középpolgárság legnépesebb rétege a háztulajdonos-tőkepénzes réteg (30− 40%), ipari
burzsoázia a legszűkebb (4−5%), gazdag
kereskedők ennek kétszerese. − Debrecen paraszttársadalma a 20. század első
felében: 1900−1920 között a városban az
őstermelők száma növekszik, 1920−
1941 között kissé csökken a mezőgazdasági népesség aránya. Ugyanekkor a mezőgazdasági munkások száma folyamatosan nő, ennek oka, hogy az önálló
őstermelők közül a gazdasági válság
idején sokan tönkrementek. A válság a
város iparát is érintette, csökken az iparban dolgozók aránya. A mezőgazdaság
alapvető termelési eszköze a föld. A korszakban egyes értelmiségi rétegeknél is,
pl. az ügyvédek körében a birtokolt földterület növelése a társadalmi előrehaladás mércéje. A félproletár rétegekhez az
1−5 kat. holddal, a kisparasztsághoz az
5−20 kat. holddal, a középparasztsághoz
a 20−50 kat. hold földdel rendelkezőket
sorolják. Ez utóbbi réteg már nem vállalt
bérmunkát, sőt aratás, kapálás stb. idején
idegen munkaerőt is alkalmazott. Kemény küzdelmet folytatott a megélhetésért, és azért, hogy néhány holdat hozzáragasszon a birtokához: FőÝdhöz főÝd
kell – vallotta. A gazdagparasztsághoz
az 50−200 kat. holddal, a középbirtokossághoz a 200−1000 kat. holddal rendelkezők tartoztak. Nagybirtokos a múlt
század első évtizedeiben összesen 8 volt
~ben. − Cselédek és napszámosok: A →
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cselédség az agrárproletárság legzártabb
rétege, a 19. század közepe óta főként a
várost körülvevő → tanyavilágban dolgozott. A városban évente legfeljebb
kétszer fordultak meg, többnyire az elszegődés alkalmával. A → napszámos
réteg mozgékonyabb, sokszor csak 1−2
hétig dolgozott egy helyen, emiatt helyzete bizonytalanabb. A 19−20. század
fordulója táján mindkét réteg helyzetére
jellemző bizonyos patriarchális, családias viszony. A paraszti birtokon a cseléd
és napszámos együtt dolgozik a gazdával, és egy asztalnál eszik (→ cívis család). Amint azonban a munkaadói is
általában süllyedő társadalmi réteget
alkotnak, a mezőgazdasági szegénység is
vele együtt süllyed. 1940 táján már nem
találunk → bennkosztos cselédet, a nagygazdák tanyáin sem évről évre visszatérő
napszámosokat. A Nagyatádi-földreform
nem oldotta meg e réteg problémáit. Az
1920-as években a napszámosok a tengeri kapálását negyedében, ötödében, az
→ aratást tizenötöd-tizenhatod részért
[adatközlőim szerint nyolcad, kilenced,
nagyon rossz termés esetén tizenegyed
részért], a napszámot 1925-ben 2 P értékének megfelelő összegért voltak kénytelenek vállalni. A város határában a
legsúlyosabb a mezőgazdasági cselédség
helyzete. Debrecen környéke egészségtelen házakkal van tele, 7500 ember
földkunyhókban (→ vákáncsosok) és
kalyibákban lakik. A lakások majdnem
háromnegyede földes, nem ritka az egyszoba-konyhás, kamra nélküli lakás, az
átlagos családlétszám 6 fő, a gyermekek
túlnyomó része testvéreivel v. szüleivel
aludt kettesével, hármasával. A népsza-
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porulat körükben a legnagyobb, de magas a csecsemőhalandóság is. A vályogból, sárból készült rossz állapotú, patkány és egér járta cselédlakások ablakai
még májusban is be voltak tapasztva.
Fúrott kutak nincsenek, átlagban 4 családnak van egy közös konyhája, tűzveszélyes → szabad kéménnyel, az élelmiszert a szobában tartották. A népes, 3−6
gyerekes családok a gyermekeket minél
előbb kenyérkeresetre adták: 4−5 éves
korban már → libapásztornak, 10−12
évesen kiskondásnak, idősebb korban
tehenésznek, kocsisnak. A gyerekek a →
tanyai iskolát vhogy elvégezték, de még
így is sok maradt közöttük, aki írniolvasni nem tudott (a → vákáncsosok,
hortobágyi pásztorok gyermekei). A város agrártársadalmának 20%-át a cselédek, 25%-át a napszámosok tették ki. −
A kisbirtokos parasztságot a polgárosodás alig érintette, a létfenntartás mindennapi gondjai a paraszti munkához, életmódhoz kötötték őket. A 20−50 kat.
holddal bíró középparaszti réteg sajátos
átmenet a földet túró kisparasztság és
gazdagparasztság között. E réteget a polgárosodás szele már megérintette, egy
részük a városba települt le, de nem tudott szilárd kispolgári életszínvonalat
teremteni. Ez a társadalmi réteg erősen
pusztulóban volt, részben, mert lassan
szaporodott (egyke, kettőke), részben,
mert vagyoni helyzete romlott. E réteg
fiai jórészt megmaradtak cívis gazdának,
lányaik azonban inkább vasutashoz v.
altiszthez mentek feleségül. A ruházkodásban takarékoskodtak, hogy a földet
gyarapíthassák. − A közép- és gazdagparasztok körében a polgárosodás jelei
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figyelhetők meg, menekültek a tanyáról,
a városszéli háztól gazdálkodtak. Igazi
osztályát vesztett réteg ez, ahol a vagyon
megmaradt, ott azt a házasság tartotta
össze v. a születési korlátozás. A nagygazdák lányai ritkán mentek nagygazdafiúhoz, inkább postás, vasutas, hivatalnok v. katonatiszt a kiszemelt férj. A 100
kat. hold feletti nagyparaszti cívis birtokra egyre jellemzőbb, hogy bérbe adták
feles v. harmados természetbeni bérletként. A 20. század elején még a szokásrendszerben és szemléletben egységes
cívis társadalom a két világháború között
felbomlott. A nagygazdák, a → basaparasztok mindenképpen urak, a tömeget
alkotó középparasztok és bérlők pedig
parasztok. A debreceni agrártársadalom
a gazdasági válságot még az 1940-es
évek elejére sem tudta kiheverni. A korszakban alig épült új lakóház. Így a
többnyire a 19. és 20. század fordulóján
épült cívis gazdaházakban folyt mindennapi életük (→ cívis ház, cívis telek). −
A történelmi múltú cívis birtokos családok harmadik v. negyedik nemzedéke a
két világháború közötti időszakban már
nem a föld és a vagyon növeléséért, hanem megtartásáért folytatott kemény
küzdelmet. Az 1929. évi → virilislistán
a földbirtokosokon belül már nem a régi
cívis birtokosok vannak többségben,
hanem a zsidó földbirtokosok. Legnagyobb a Harstein család. A cívis földbirtokosok tevékenysége már a 19. század
második felétől túlterjedt a földbirtokon,
egyesek pl. terménykereskedelemmel
foglalkoztak, v. bérházakat tartottak
fenn. A gazdag cívis földbirtokosságon
belül szoros érdekközösség jött létre,
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mindezt családi, házassági kapcsolatok
is erősítették. A gazdag cívis birtokosok
20−50 v. 5−20 kat. holdas társaiktól eltérően nem polgárparaszti életmódot éltek, a nagypolgári életmódot tartották
követendőnek, bár anyagi helyzetük
többnyire csak középpolgári életszínvonalat tett lehetővé. Egy részükben még
fennmaradtak bizonyos vonások a cívis
puritanizmusból is. A múlt század elejétől a gazdag földbirtokosság kiszakadt a
polgárparaszti cívis társadalomból, új
elemmel bővült, a vállalkozó szellemű
zsidó földbirtokos és bérlőréteggel,
amely gazdaságilag fokozatosan növeli
szerepét. A régi cívis eredetű földbirtokosok azonban a várospolitikában megőrizték szerepüket. De közöttük is belső
átrendeződés zajlott le, fokozatosan előtérbe kerültek a cívis családok azon fiatal tagjai, akik jogi végzettségükkel el
tudtak szakadni a hagyományokhoz kötődő cívis szemlélettől. – F/ A cívisváros
és lakója számtalan frazémának a tárgya.
Szerepelnek szólásban: Debrecenbe pipáírt, Szegedre dohányírt [érdemes
menni]. Nincs párja ~ig, Debrecenbűl
Kisvárdáig utaztál? – kérdik gúnyosan
attól, aki még keveset tapasztalt. Arra,
arra ~ fele jársz – mondják annak, aki
rossz nyomon indul, rosszak lévén egykor az utak ~ vidékén. Debreceni hidegségben szenved: az, aki hízik. Vastag,
mint a debreceni kofa − mondták
vmilyen vaskos, idomtalan tárgyra, ill.
emberre. Ha vmi rendkívül nagy, az
Nagy, mint a debreceni határ. Akkor
még ~ is falu vóṷt: nagyon régen lehetett
az. Debrecen város homokos, benne a
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bíróṷ Domokos, (aki) ojan okos, mint a
kos: a város egykori főbírójával kapcsolatos gúnyos, ritmusos, rímes mondóka.
A korabeli debreceni cívis férfiviselet
jellemzésére mondták: Rojtos gatya nagy
ület, debrecenyi viselet. Eljáratták vele a
debreceni kopogóṷst: eltángálták, elhúzták a nótáját. (kopogós: friss csárdás).
Debreceni szeme van: gőgösen elnéz
mások feje fölött, nem akarja megismerni az embert. A nehezen barátkozó gőgös debreceniekre mondták. A debreceniek tökpüfölőÝ kásahóṷhé- rok: a cívis
gazdálkodók, ill. a cívis őslakosság csúfolása; kásahóhérok, mert sok és sokféle
kásaételt fogyasztottak; tökpüfölők, mert
állataiknak, főként a lo- vaknak úgy
adták a takarmánytököt, hogy előtte a
földhöz vágták, hogy darabokra törjön.
L. még: cívis népnyelvi frazémák, Debrecen gazdasága és társadalma, termelőszövetkezet
Debrecen gazdasága és társadalma:
– A/ Debrecen gazdasági és társadalmi
életét különösen a késő középkor évszázadaiban a céhes ipar határozta meg, a
város parasztságát a helyi céhek látták el
árucikkekkel. Szellemi életét a holland
és német gyökerű puritanizmusba hajló
kálvinista életszemlélet és kultúra hatotta át. A városi élet keretei között az önkormányzatnak, önigazgatásnak sajátos,
a vagyoni állapottól befolyásolt, de sok
vonatkozásban demokratikus rendje alakult ki mind egyházi, mind világi téren.
Debrecen ebben mintát is adott az alföldi
mezővárosoknak. Debrecen társadalma,
a cívisváros népe mindenkori szélesebb
országos és nyugat-európai kapcsolatai
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révén anyagi és szellemi vívmányok
közvetítésével a magyar népi műveltség
egyik fontos bázisa, őrálló bástyája volt.
− 1361-ben I. Lajos adományozta a bíróválasztás jogát Debrecennek, ettől
kezdve számít a település városnak, ettől
kezdve vannak polgárai. Első polgárai
nem → zsírosnyakú parasztok, hanem
mesteremberek: vargák, tímárok, kovácsok, lakatgyártók, szappanosok, gubacsapók, posztószabók, posztónyírók,
kardcsiszárok, csizmadiák és mások. Az
iparos, iparkodó város lassan kereskedővárossá lett, messze ható kereskedelmet
űzött. Ez a polgárság, a klasszikus cívis
benne élt a nagyvilágban. A módosabbak a gyerekeiket külföldre küldték, a
Kollégium (→ Református Kollégium) a
szegényebb tehetséges diákokat külhoni
protestáns egyetemeken taníttatta. A
debreceni cívis, ha kereskedelmi céllal
kiszekerezett a városból, nem sokat ért,
ha nem tudott írni, olvasni, számolni.
Idegen nyelveken is tudnia kellett (→
cserediák). A városban még 1849 körül
is kevesebb paraszt élt, mint iparos. A
régi Debrecenben még ház utáni földeken gazdálkodtak a polgárok, → nyíl
szerinti osztás (→ nyilazás) alapján senki 80 holdnál többet nem kaphatott a
communitás földjéből. Később megkezdődött a föld örökös magántulajdonba
vétele. A 19−20. század fordulóján vált a
cívis azonossá a zsírosparaszttal, a gazdag, zárkózott, gőgös, vastagnyakú kálvinista paraszttal. Ekkortájt alakult ki a
város óriási méretű → tanyavilága, a
debreceni tanyarendszer. Az alap, melyre a cívis világ épült, eltűnt. (Egyes kutatók a cívis fogalom negatívvá válását
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Csokonai halálától számítják.) Pedig a
cívis fogalom pozitív tartalmú elemei
által nemcsak a város gyarapodott, hanem a zivataros évszázadokban maga a
nemzet is. – B/ A város társadalma különösen a 18. század óta agráripari jellegű, gazdasági élete egyformán támaszkodott a → földművelésre és a kézműiparra. A cívis társadalom sokat megőrzött a parasztság földhöz kötöttségéből,
de a polgári földtulajdon lehetővé tette a
szabad gazdálkodás kialakulását. A tanyás gazdálkodás itteni rendje annak a
korszaknak kétségkívül legcélszerűbb és
leggazdaságosabb üzemi formája volt,
mert lehetővé tette a lehető legkevesebb
munkával a legnagyobb haszon elérését,
a piaci viszonyokhoz való alkalmazkodást. Mezőgazdaságunk kapitalista fejlődésének kezdetén, a 19. század elején
a legjobb hazai mezőgazdászaink követendő példaként ajánlották a tőkés-racionalista termelés kialakítására. (Szeged,
Kecskemét, Nagykőrös élt is vele.) A
debreceni cívis társadalom másik nagy
csoportját a kézművesek alkották. Tevékenységük korábbi századokból örökölt
technika, munkaszervezeti formák között zajlott, de így is széles körben tudatosította, hogy az értéktermelő fizikai
munka nem szégyen, nem kényszer. A
cívis társadalomban a kézműves nem
tőkés vállalkozó, a legény és inas nem
bérmunkás, a műhely még alig több mint
a családi munkaszervezet kerete. A
munka ugyan kötelesség, de nem a haszon és nyereség miatt, hanem a tisztes
életvitelhez. A morálisan is kötelező
céhszabályok nem engedték, és a korábbról örökölt életfelfogás is támogatta
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azt, hogy a mester, a legény ne dolgozzon többet, mint ami a megszokott életforma fenntartásához szükséges. A →
ház után való föld és a kerti szőlő révén
legalább a háztartás szükségletei biztosítva voltak. Az 1848− 1849. évi polgári
átalakulás következtében a korábbi kiváltságok érvényüket vesztették, az újkori gazdasági-társadal- mi fejlődés a
cívis társadalmat egészében, meglevő
rétegeit pedig külön-külön az új körülményekhez való alkalmazkodás próbái
elé állították. A cívis társadalom amúgy
is vitatható egysége felbomlott. Az első
világháborúig Debrecenben is létrejött a
polgári társadalom két alapvető osztálya,
a tőkés polgárság és az ipari munkásság,
mindkettő saját külön arculatával. Ezek
között kisebbségbe szorulva, egy jelentős réteg makacsul őrizte a másfél évszázados örökség részben korszerűtlenné
vált, éppen ezért egzotikusnak ható gazdálkodását, viseletét, életformáját, szokását, erkölcsét és kultúráját. − A szabadságharc utáni évtizedekben a városiasodásnak számtalan jele van (gázvilágítás, utcakövezés, színházépítés, általános
közoktatás). A → kompetencia fa majdnem ingyenes juttatása megszűnik. A
határ több mint fele osztatlan közös legelő. A magas legelőbér és a legelők
szántóföldül való kiosztása okozta, hogy
a debreceni lakosság fő jövedelmi forrása, a nagyállattenyésztés leapadt, az országszerte híres debreceni gulyák száma
néhány év alatt jelentősen megcsappant.
Az erőteljes természetes szaporodás
mellett a bevándorlás üteme az újkori
városiasodás jeleként évről évre nőtt. A
bevándorlók nagy tömege nem tudott
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beilleszkedni a cívis társadalom kereteibe, de a hagyományokat féltők sem fogadták be őket. Erre utal a gyakran hangoztatott gúnyos mondás is: Ennek se a
Basahalmán belül vágták el a kőÝdökit.
Leginkább az eltérő vallás és kultúra
volt az elválasztó tényező. A városban
az elkülönülés nemcsak társadalmilag,
hanem térbelileg is megtörtént. Az újkori városi kereskedő- és hivatalnokréteg a
Piac utcát és a 6 főutca elejét foglalta el.
Itt voltak a legnagyobb házak, itt kaphattak bérlakásokat. A szántóvetők utódai a
Hatvan, Miklós, Cegléd, Mester, Rákóczi
utcára húzódtak, itt nem kellett udvarukat, lakóházukat bérlakókkal megosztani, kerülgetni őket (→ cívis ház, cívis
telek). A kisbirtokos gazdák a belváros
külső széleire, az egykori → város árka/vársánc helyén épült utcákba húzódtak. Innen a legelőre járó tehenek, malacok, juhnyájak könnyen kijuthattak a
városból (Erzsébet, Honvéd, Teleki, Eötvös utca). Ezeket nevezték a juhtartó
gazdákról → juhszélnek. A régi kismesterek közül a → kovácsok a földművesek által lakott utcákba húzódtak, és a
főutcák végén állították fel műhelyüket.
A → tímárok megmaradtak az egykor
csak általuk lakott városszéli Tímár,
Teleki, Wesselényi utcákban. A betelepülő → zsidók a Hatvan utca és
Simonffy utca által bezárt területen alkottak zárt települést, a → cigányok az állomás környéki két utcát szállták meg, a
vasutasok az állomás és a fűtőház körüli
kertekben (→ Homokkert, Tégláskert,
Boldogfalvikert, Vargakert) családi házakban egy tömbben éltek. A vasúti
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javítóműhely idetelepítése az 1890-es
évek végén a város keleti oldalán új
lakótelepet hozott létre. A betelepülés
arányát és a társadalmi összetétel megváltozását a vallás szerinti megoszlás
mutatja a legjobban. Az 1850 előtti Debrecen szinte egységes kálvinista tömb,
csupán 4−5 % a más vallású lakos.
1880-ra már 28, 7%, 1910-ben a lakosság 32%-a. L. még: Debrecen, termelőszövetkezet
debreceni: 1. → debreceni páros. 2.
→ debreceni tányér.
debreceni bajusz ~: Jól megpödrött,
nagy → bajusz. Az ÚMTsz monostorpályi adata.
debreceni beszéd: → cívis népnyelv
debreceni cifraszűr: → cifraszűr
debreceni cívis kalap: → kalap
debreceni csengő debrecenyi csengőÝ: 1. Ló nyakába kötött → csengőfajta. Az ÚMTsz domokosi adata. 2. Nagy
taréjú → sarkantyú. Az ÚMTsz mezőkövesdi adata.
debreceni egyetem: → Debrecen
debreceni fazekasság: → fazekasság
debreceni fehér nyúl debrecenyi
fejír (fehír) nyúl: Hazai tenyésztésű, közepesnél nagyobb testű, erős izomzatú
húsnyúl. Szőrzetének alapszíne fehér. L.
még: nyúl1
(a) „Debreceni Grammatika” –
„Ez a könyv születésétől [1795] máig,
immár kétszáz év óta botránykövévé vált
a magyar tudománytörténetnek, ürügyévé azoknak a nem kis részben politikai,
vallási töltetű indulatoknak, amelyek
Debrecent mindenestül elmarasztalni törekedtek, a nemzeti haladás kerékkötő-
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jének, a vaskalapos maradiság székvárosának tüntetve fel” – írja a ~ról szóló
tanulmányában Sebestyén Árpád. – A/ A
~ létrehozásában a város főbirája, egyben a Kollégium főkurátora, az európai
műveltségű, több nyelven beszélő Domokos Lajos (1728–1803) játszotta a
legfőbb szerepet. A maga patricius demokrata törekvéseivel Domokos nehéz
küzdelmet vívott, harcolt a protestáns és
polgári jogokért, helyi, kerületi és országos szinten. Domokos lelkes híve volt a
magyar nyelv kiművelése gondolatának
is. – B/ A ~ a korszakban igencsak megszaporodó magyar nyelvtanok élére kívánkozik. A többszerzős könyv elsősorban Földi János (és Gyarmathi Sámuel)
művére épül, de nem szolgai másolása
annak (azoknak). Vélhető, hogy a művet
Domokos eleve felsőfokú használatra
szánta, talán már a magyar nyelvű kollégiumi oktatásra gondolva. Bár Kazinczynak a (jórészt igaztalan) vádjai
korunk tudományossága tételesen cáfolta, máig élnek a művet elítélő, értékeit
fel nem ismerő vélemények is. Kazinczy
Debrecent elsősorban a ~ normaszemlélete miatt mindenestül a provinciális
maradiság, az újítástól elzárkózó ortológia, a begyepesedett önteltség városának tartotta. Kazinczy (és tanítványa,
Kölcsey) az irodalmi nyelvet nem a népnyelv igényes változatára támaszkodva
kívánta kifejleszteni, hanem felülről,
művészi arisztokratikus módon megteremteni. L. még: cívis hagyomány–cívis
maradiság, debreceniség
debreceni guba debrecenyi guba:
Debrecenben készített → guba, amely
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mindig fekete volt, nyakán piros szegéssel.
debreceni gyeplő debrecenyi gyeplű:
Olyan gyeplő, amelynek a két szára nem
közvetlenül egymásba kapcsolódik, hanem közöttük egy kb. 40 cm hosszú →
markolatszíj van.
debreceni hektika debrecenyi hektika: (gúny) Kövérség. Barkósági adat.
debreceni kantár ~: Díszes sallanggal ellátott → kantár.
debreceni karimás pipa debrecenyi
karimás pipa: Κisebb és nagyobb méretben készített, bő és díszes derekú,
nagy, karimás szájú és gombos nyakú →
debreceni pipa.
debreceni kisszabadság: → kisszabadság
debreceni kisszekér debrecenyi kisszekér: Egylovas jármű volt, kisebb teher és néhány személy szállítására volt
alkalmas. Csupán kisebb méreteit és
felszerelését tekintve tért el a szokványos terhesszekértől. A → kisszekér oldalhossza 5, 5 sukk (1 sukk = 32 cm), a
kisebb kétlovas szekérnél 6−6, 5, a nagyobb 4−6 lovasnál 8−9 sukk. Tengelyeinek egymástól való távolsága 180 cm
(nagyszekérnél kb. 210 cm). A 20. század elején még volt ilyen jármű Debrecenben.
debreceni kolbász: → debreceni
páros
debrecenikörte debrecenyikörte fn
→ Körtefajta. Az ÚMTsz szentesi adata.
debreceni kötőfék: → Kötőfékfajta.
A Szegedi szótár adata.
debreceni mazsolás: → lakodalmas
mazsolás
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debreceni mézes debrecenyi mízes:
Mondják debrecenyi mízeskalácsnak is.
Díszes alakú vékony, lapos → mézeskalács.
debreceni mézeskalács: → debreceni mézes
debreceni nagyszabadság: → nagyszabadság
debreceni ostor: → Ostorfajta. A
Szegedi szótár adata.
debreceni ötös ~: Pofon. (Utalás a
kéz 5 ujjára.) Érmelléki adat.
debreceni páros debrecenyi páros:
Nevének változatai: debrecenyi kolbász,
debrecenyi páros kolbász; röviden: debrecenyi. Sertéshúsból készült, paprikával
és fokhagymával ízesített, főve fogyasztható rövid, páros → kolbász.
debreceni páros kolbász: → debreceni páros
debreceni perec: → perec
debreceni pipa debrecenyi pipa: −
A/ Készítése a nagyhírű debreceni fazekassághoz kapcsolódik. A 18. század
végére vált virágzó céhes iparággá, a 18.
század végén, 19. század elején évente
állítólag mintegy 10 millió [!?] cseréppipa készült a városban. Nagy részét távoli
országokba, Angliába, Hollandiába,
Franciaországba, sőt az Amerikai Egyesült Államokba szállították, leginkább a
matrózoknak. Kiváló minőségét főként
annak köszönhette, hogy készítéséhez
igen finom veres agyagot (alsóföld)
használtak, amelyet a város határának
nyugati részén, a Kösely-szeg nevű dűlőben, az ottani több pipagödörből termeltek ki. A fehér pipa divatba kerülése
után a fehér agyagot Miskolc környékéről szállították. A pipakészítés eszközei:
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dolgozópad, padvakaró, pipaforma, pipafa, végébe való fa, pipakés, szúró,
cifrázófa, cifrázócsont, szárítódeszka, pipafazék, katlan, füstölő. – B/ A pipakészítés munkafolyamatai: A kitermelt
agyagot felhígították, gondosan megtisztították, hogy a legapróbb kavics, ill.
veresparázs se maradjon benne (szűrés,
szelés). A vágással, taposással, gyúrással
képlékennyé tett agyagot tenyérrel apró
rudakba sodorták. Előre elkészített fa- v.
cserépformával kézi erővel nyomták ki
belőlük a pipákat (pipanyomás). Az így
elkészült pipamintát tökmagolajjal v.
napraforgóolajjal megkenték, és a kívánt
hosszúságúra nyújtották. A pipa nyakát
(pipanyak) is a kellő méretre nyújtották,
a nyak végét a gombozóval gömbölyűre
alakították (gombos pipa). Ha a gombra
réz került, betlis pipának, ha nem, akkor
cifragombú pipának nevezték. Az első
szárítás hűvös helyen történt, hogy ne
repedezzen meg a termék. A szikkadt pipatestbe ezután diszítést, cifrázást karcoltak (pallérozás). Újra szárították,
majd a pipafazéknak nevezett cserépből
készített égetőedényben kemencébe rakták. Egy fazékban mérettől függően
80−200 db pipa került. Amikor 50−60
db fazék megtelt, előkészültek az égetéshez. A fazekak tetejét becserepezték,
lazán be is tapasztották. Az égetés több
órán át fokozatosan történt addig, amíg a
fazék kívül fehér nem lett. A veres pipa
mellett nagy számban készült fekete pipa
is, amelynek színét égetéssel és lefojtott
füstöléssel alakították ki. Ez a munkafolyamat még nagyobb gondosságot követelt. Ilyenkor egy fazékba 400−500 db
veres pipát tettek, közéjük pedig malom-
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por, v. köleshéj került, ettől füstölődött
feketére. A kiégetett és megtörölgetett
pipatesteket rezezték, és kupakkal látták
el, a korabeli tűzvédelmi rendelkezések
ugyanis tiltották a kupak nélküli pipák
használatát. Néha a pipa nyakát is berezezték. A pipa rezezésének eszközei: egy
80 cm magas és 30−40 cm átmérőjű
tőkébe mélyített rezezőminta, ütővas,
kalapács, olló és csipőfogó. A rezezés és
kupakolás kezdetben bedolgozó foglalkozás volt, leginkább Keletről jött zsidó
rézverők és ötvösök végezték, később
vált önálló mesterséggé. Az említett tiltó
rendszabályok miatt a rezezőknek (piparezező) mindig volt munkájuk, naponta
egy mester akár 300 db pipa rezezését is
elvégezte. A debreceni cseréppipák esztétikus megjelenésük mellett rendkívül
erősek is voltak. A pipa fontos tartozéka
a pipaszár. Anyagát a Nagyerdő fekete
gyűrűfa- és kökénybokrai szolgáltatták.
A levágott ágakat egyenes darabokra
vágva megszárították, majd megtüzesített kemény dróttal kisütötték (pipaszársütő). A pipaszárat a pipázó maga képezte ki. Volt, aki kalárisokkal díszített zöld
zsinórra akasztott parasztbojtot, pipabojtot is tett rá. A tehetős és hivalkodó gazdák, gazdalegények csutorás pipaszárat
használtak. A csutorát szarvasmarha
szarvából készítették a csutorások. Ehhez már jobban kidolgozott szár illett,
ilyenkor a pipa szára rózsafából v. szagos meggyfából készült. Erre utal a ma
is ismert mondás: Mit ír [ér] a meggyfa
pipaszár, ha vígigcsurog rajt a nyál?! A
csutora vastagabb testét a pipaszár rovátkásra esztergált felső részébe csavarták, a vékony, görbe szopókáját a foga
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közé fogta a pipázó. – C/ A 19. század
második felében Debrecenben több mint
30 fajta pipát készítettek. Híres volt a
nagy és hosszú fejjel, aránytalan rövid
nyakkal készült makrapipa, másként
csalópipa és a tányéros pipa. Az utóbbit
széles tányérral látták el a nyakánál és a
szájánál, amely szintén agyagból készült. Mindkettőt inkább díszként használták. Alakra nézve megkülönböztettek
faragatlan, ill. faragott pipákat. Előbbiek henger alakúak voltak, utóbbiakat
félszáraz állapotban késsel négy- v.
nyolcszögletűre faragták. A ~´k nevüket
leginkább híres személyekről v. jellemző
sajátosságaikról kapták. Így volt: becskereki pipa/farospipa, bojtos pipa, Csapó utcai pipa, dabócai pipa, deákpipa/csibukpipa, debreceni karimáspipa,
egészrezű pásztorpipa, faros pipa, Garibaldi-pipa, gyűrűs pipa, harmadik cigánypipa, hordópipa, kukópipa, Hunyadi-pipa/lapos fenekű pipa, kávéházi pipa, kis cigánypipa, kis juhtérd pipa/csillagos pipa, kis magyar pipa, kis
makrapipa, kistányéros pipa, körmöspipa, krinolinos pipa, mákpipa, mázas
pipa, metszett debreceni pipa, miskapipa, Munkácsi-pipa, nagy juhtérd pipa,
nagy magyar pipa, nagytányéros pipa,
Palatinszki-pipa, páncsovai pipa, pendelykorcú/húzogatott pipa/macskakarmolta pipa, Subrik-pipa, szegletes pipa,
társaspipa, tajtékpipa, tűzoltópipa, vékonypipa. Az említett debreceni cseréppipákat a 19. század végétől a piacról
fokozatosan kiszorították az olcsó, de
kevésbé jó minőségű gyári agyagpipák.
Így a búrpipa, jogászpipa, koszorúspipa,
kovácspipa, kicsi körmös pipa, kicsi
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Petőfi-pipa, nagy Petőfi-pipa, kicsi virágos pipa, nagy virágos pipa, Seres-pipa,
szentmiklósi pipa, turulpipa, vadászpipa.
Az 1930-as években a hajdan híres helyi
pipagyártás teljesen megszűnt. A pipás
ember számára a pipa elválaszhatatlan
társ volt. Ezért még az utóbbi évtizedekben is megtörtént, hogy az elhunyt férfiember mellé a koporsóba odatették a
pipáját és dohányzacskóját is. A → pipa
frazémákban is előfordul. L. még: pipázás; az egyes fogalmak szócikkeit is!
Debreceni Református Kollégium:
→ Református Kollégium
Debreceni Református Kollégium
Kántusa: → Kántus
debreceniség: Balogh István kutatásai alapján (A cívisek világa 118−130) a
fogalomról a következők mondhatók: A
debreceni irodalmárokkal vitázva Kazinczy fogalmazta meg, hogy van egy
debreceni szellem, amely olyan erkölcsi
nyomással nehezedik az itt élőkre, hogy
a legjobb igyekezettel sem szabadulhatni
tőle. Ez a szellem mérhetetlenül öntelt,
türelmetlen, haladásellenes, tudatlan, telve kálvinista puritánsággal, nézeteiben
megingathatatlanul makacs, és önmagát
tartja a magyarság, a nyelvi helyesség, a
műveltség mértékének. „Senkit sem ismer el magyarnak, csak azt, aki Debrecenben neveltetett, és olyan maradt, mint
ott volt.” Kazinczy megfigyelésében rejlik vmi, de nem ez a teljes igazság. Őelőtte egy szépirodalomból ismert polgáreszmény lebegett. A debreceni cívis társadalom semmiben sem felelt meg ennek
az eszménynek. Tagadhatatlan az elzárkózása, bizalmatlansága a külső hatásokkal szemben, a kálvinista ortodoxiá-
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ja, a hasznosságnak a szépség fölé helyezése és a gyakorlatiassága. Ezek a
tulajdonságok azonban nem vele születtek, a több évszázados tapasztalat alakította ki őket. A cívisek világnézetét, erkölcsi felfogását nagyban formáló kálvinizmus két úton jutott el az egyénhez. A
templomba járás vasárnapokon és ünnepeken mindenkinek kötelező volt, az
emberi élet nagy állomásai: a születés
(→ keresztelő), → házasság, → temetés
is alkalom volt erre. Az iskolahagyott
gyermekek és házasság előtt álló ifjak
számára a katekizálás nemcsak formaság
volt (→ konfirmálás). Az egyház tanítása a polgári életeszményt, a munkával
történő vagyonszerzést, a takarékosság
erényeit dicséri, a fényűzést, a világi
hivalkodást ostorozza. A másik kulturális tényező az írás-olvasás hatása még
mélyebb és maradandóbb volt. Az írásolvasás ismerete Debrecenben már a 18.
század második felében széles körű,
amely bizonyos latin grammatikai ismereteket is magában foglalt. (Külön gondot jelentett a lányok iskolázása.) A →
Biblia, énekes könyv, katekizmus mellett erkölcsi tartalmú szépirodalmi művek, széphistóriák, prédikációgyűjtemények jelentették az olvasnivalót. Felsőbb
rétegekben a kortárs német, francia irodalom bizonyos fokú ismerete is tapasztalható (volt). A magasabb irodalmi műveltség mellett azonban ott volt/van a
szóbeli hagyomány és a korábbi századokból örökölt népi műveltség is, így pl.
a Hatvani, Csokonai mondakör. A művészetek más ágai csak akkor nyertek
teret, ha a józan puritanizmussal összefértek. Építkezésben a klasszicista stílus
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(→ cívis ház) volt a meghatározó. A
polgári lakóházak néhány jellemzője: a
ház bútorzatát a merev hátú faragott
székek, a szobai saroklóca, kihúzható
fiókos asztal és néhány ágy alkotta. A
falon festmények nem voltak, csupán
olcsó(bb) kőnyomatos képek. Sok debreceni polgár lakóházában az egyetlen
színes foltot a lakóház központi helyén
levő hatalmas szabadtűzhelyes, szabadkéményes konyhát diszítő élénkebb színű → cserépedények jelentették. Mindegyik darab a helyi fazekasok munkája
volt. A társas együttlét alkalmai a családi
eseményekhez igazodtak: → névnapozás, keresztelő, eljegyzés, esküvő, lakodalom, disznótor. A cívisek (ma is) közismerten szíves vendéglátók, az „alkalmak”-hoz kötődő lakmározás életük
szerves része volt. Ezeken kívül sokáig
megtartották a → pünkösd másodnapján
a → Nagyerdőn a → majálist. Egyébként a debreceniek korán feküdtek, és
korán keltek: télen 8, nyáron 9 óra után
kevés embert lehetett látni az utcán. A
Nagyerdő viszonylag messze van, oda
emiatt nyilvános mulatóhelyet sokáig
nem építettek. A városban nem volt sétahely (de: → korzó), az esős időben sáros, máskor poros utcák nem voltak erre
alkalmasak, egyébként is „Debrecenben
a henyék és a hivalkodva élők száma
csekély”. A séta- és mulatóhelyek hiányát részben kárpótolták a várost körülvevő → szőlőskertek. A város lakói tavasztól őszig vasárnap délutánonként a
szőlőskertbe jártak üdülni. Más hasonló
jogállású várossal szemben Debrecen
cívis társadalma vallását és kultúráját tekintve (sokáig) homogén közösség volt,
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társadalmi rendjét, szokásait, életformáját, műveltségét több évszázad óta saját
belső törvényei alakították ki. Életformája, műveltsége, kulturális igénye a falusi
parasztság fölé emelte ugyan, de sokkal
inkább parasztpolgári volt, mint városias. L. még: cívis hagyomány–cívis maradiság, cívis műveltség, „Debreceni
grammatika”
debreceni sertéskaraj debrecenyi
sertéskaraj: Kolbásszal töltött → sertéskaraj. L. még: cívis konyha
debreceni szabadság: → kisszabadság, nagyszabadság, szabadság
debreceni szekér debrecenyi szekér:
Több mázsás, ill nagyméretű rakomány
szállítására alkalmas, erős vasalású →
szekértípus, hossza: általában 9 → sukk
(1 sukk = 32 cm). Voltak 6−7 sukkos
kisebb szekerek is (→ debreceni kisszekér). Debrecenben a 20. század elején az
egylovas → kisszekér oldalhossza 5, 5
sukk a kisebb kétlovas szekérnél 6−6, 5,
a nagyobb 4−6 lovasnál 8−9 sukk. A
régi időkben a debreceni gazdálkodónép
a szekeret is maga készítette el, az egész
fából készült. L. még: szekér
debreceni szőlőkapa debrecenyi
szőÝlőÝkapa: Szárnyas vállú → kapa.
debreceni tanyarendszer: Az alföldi
tanyarendszer keletkezése a törökvilággal és az azt követő időkkel van kapcsolatban. Az elpusztult falvak határában a
földművelés elsorvadt, jövedelmi forrásnak csak a legeltetéses nagyállattartás
maradt. A ~ szorosan összefügg a határhasználat rendjével. A debreceni → tanyáknak először jószágteleltető szerepük
volt, mivel a város mezőgazdaságában a
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19. század derekáig az állattartás sokkal
fontosabb szerepet játszott, mint a gabonatermelés. A cívis parasztok ragaszkodtak az állattartás hagyományos formáihoz, a pusztai legeltetés rendjéhez a külső legelőkön, és a kezes jószágok meg
az igavonók legeltetéséhez a belső legelőkön. A → belső legelők felosztásával
azonban új helyzet alakult ki. A kezes
jószágok tartásában az istállózó takarmányozásnak nagyobb szerepet kellett
kapnia. Az állatok tartásában és takarmányozásában egyre fontosabbak lettek
a szántóföldi tanyák. A ~ fejlődése a 19.
század derekán elmaradt a gyorsan tanyásodó alföldi városok tanyarendszerének fejlődésétől. (A ház utáni és bérelt
földeken levő tanyák nem hasonlíthatók
össze az → Erdőspuszták tanyáival.) −
Mivel a földközösség a debreceni határban sokáig uralkodott, (a föld gazdája
legalább is 7 évenként változott,) emiatt
a birtokára senki sem épített (állandó)
lakóhelyet, ezt a városi tanács tiltotta is.
Szállásokat azonban építeni kellett a kint
telelő jószágoknak. Ezek eleinte egyszerű földbevájt üregek voltak. A távolság
miatt a gazda és cselédei számára szállásokat készítettek, ahová ideiglenesen kiköltöztek. Először csak az ólak és a szálláskertek költöztek ki. Következő lépésként a gazda már lakóházat épített távolabbi birtokára. A tanyarendszer kialakulásának egyik fő akadálya a debreceni határban is a nyomásos gazdálkodás
vetéskényszere volt. A tagosítás után jelentősen megszaporodtak a tanyák. Mivel azonban hiányzott a kisgazda tanyák
kialakulásának alapja (sem számottevő
parcellázás, sem a közföldek bérbeadása
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nem történt), Debrecen határában a cselédtartó, majoros nagygazda tanyákra
épülő szerkezet szilárdult meg. Debrecenben a 20. század elején sem ment 20
kat. hold alá a tanyaépítés alsó határa.
debreceni tányér debreceni tányír:
Röviden: debreceni. → Tányér alakú
mézeskalácsfajta. Az első világháború
előtt az 1 krajcáros debreceni átmérője 9
cm volt. L. még: mézeskalácsos
debreceni tészta: → Tésztaféle. A
Szegedi szótár adata.
Debrecen−Józsa: → Józsa
Debrecen közlekedése: − A/ A debreceni közúti vasút története 1880-ban
kezdődött, a város rendezési tervében
ekkor je- lenik meg először egy lóvontatású, keskeny nyomtávú vasút vonala. A
rohamosan fejlődő város ezzel a vonallal
kívánta megoldani a belső személy- és
teherforgalom elvezetését, elsősorban a
mai Malompark közelében álló István
gőzmalomét. A város Lehmann Józseffel
kötött szerződést a pálya megépítésére,
melyen a személyforgalom a Pályaudvar
és gyógyfüdő között 1884. október 2-án
indult meg gőzvontatás segítségével. Az
időközben Debreczeni Helyi Vasút Rt.
(DHV) nevet felvevő cég kötelezettséget
vállalt a Kisállomásra (ma: Segner tér)
vezető vonal kiépítésére is, de ezt végül
Balla Mihály építette meg a Hatvan utcán keresztül a Baromvásártérig (Böszörményi út). A vonal 1888. október 7től üzemelt lóvontatással. − A hálózat
további fejlődését az 1896. szeptember
19-én megnyílt Kossuth utca—Attila
tér—Dohánybeváltó vonal jelentette
szintén lóvontatással. − A növekvő utazási igényeknek köszönhetően 1906-ban
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a Debreczen—Hajdúsámson Hév megindította forgalmát a Kisállomástól a mai
Böszörményi és Füredi úton át Pallagra
és Hajdúsámsonba. A mai Bem tértől
északra a hév és a közúti vasút közös
nyomvonalon haladt, de a növekvő forgalom miatt 1910-ben megépült a helyiérdekű vasút várost elkerülő nyomvonala a mai Botanikus kert és Klinikák területén. − Az első villamos 1911. március
16-án indult meg a Csapó utcai vonalon,
végállomása a Sámsoni útnál a Tüzérlaktanya kapujánál volt. 1912-ben további
hálózatbővítés történt: a Kossuth utcai
vonalon, a MÁV nyíregyházi fővonala
felett létesített felüljáró segítségével a
szerelvények a Közvágóhídig közlekedtek. A hálózat nagysága ekkor 12, 3 km
volt. − Közbevetőleg: A régebbi idők
városi közlekedésében (teherszállításában) nagy szerepet játszó targoncás,
hordár, talyigás, bérkocsis fuvarozók
szerepe az első világháború után fokozatosan csökkent. A korlátozó rendelkezések 1925. évi megszűnésével, az autók
importjának engedélyezésével nőtt a
bérautósok száma. 1929-re már csak 9
→ fiáker és 56 → konflis, 1944-re öszszesen 44 lófogatú személyszállító jármű
volt a városban. − A két világháború között a közúti vasút fejlődése Debrecenben töretlen volt. A DHV villamosította
az időközben Nyírbátorig meghosszabbított Hév vonalát a nagyerdei végállomás
és Pallag között. 1924-től villamosjáratot
létesítve a Pallagon nyílt Gazdasági
Akadémiához. 1925-ben szárnyvonal létesült az egyetem központi épületéhez,
majd 1927-ben megépült a ma is létező
nagyerdei hurok. A Csapó utcai vonal
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1934-ben a Köztemető 1-es kapujáig,
majd 1939-ben a főkapujáig hosszabbodott. 1943-ban a baromvásártári vonalat
Nyulasig meghosszabbították. A háború
kitörésekor már 10-nél több viszonylat
volt Debrecenben. A háború alatt súlyos
károk érték Debrecen közösségi közlekedését. 1944. június 2-án a bombázáskor és a további bombázások során megsemmisült az összes sínbusz, sok motorkocsija és pótkocsija égett ki. Elő kellett
venni a régi kis gőzmozdonyokat, amelyek a villamosítás előtt (1911) húzták a
szerelvényeket. − B/ A közúti vasutakat
üzemeltető cégeket 1950-ben államosították, majd összeolvadásukkal megalakult a Debreceni Villamosvasút Községi
Vállalat, amely később a Debreceni Villamosvasút Vállalat nevet vette fel.
1956-ban beindították a szintén államosított Hév nyomvonalán a Nagyállomás
és Kisállomás között közlekedő 2-es
viszonylatot, ez azonban az alacsony
kihasználtság miatt hamar megszűnt.
Ekkor a vágányhossz 21, 4 km. − 1957ben a céget Debreceni Közlekedési Vállalatnak nevezték el. − Bár az utaslétszám a 2. világháború utáni évtizedekben intenzíven nőtt, az 1968-as közlekedéspolitika koncepcióinak megfelelően
Debrecen egyvágányú villamosvonalát is
felszámolták. 1970-ben megszűnt a pallagi és és a tüdőszanatóriumi vonal,
1971-ben a köztemetői, 1973-ban a nyulasi, és utolsó mellékvonalként 1975-ban
a vágóhídi vonal is. A város közelmúltbeli közúti vasúti hálózata (egyetlen vonal) ekkor alakult ki. A hosszú évek óta
érő elképzelés a 31, 32. autóbuszvonal
helyettesítése a 2. villamosvonal kiépíté-
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sével az új évezred nagy beruházásának
számít(ott). A Nagyállomás–Doberdó utca közötti vonalon (a Kálvin tértől a Doberdó utcáig és vissza új sinpárokon)
2014. február 26-án indult meg a villamosközlekedés. Jelentős a város és vonzáskörzete közösségi közlekedésében az
autóbusz- és a trolibusz-közlekedés szerepe is.
Debreceny: → Debrecen
Debreczen: → Debrecen
décbunda ~ fn Kihalt elnevezése:
décember [!]. 1. Posztóval borított (hoszszú ujjú v. ujatlan) prémes bunda. Hajdan a tehetős debreceni polgár kedvelt
viselete volt. 2. Női változata fekete báránybőrből készült, kívül barnára festett,
hímzéssel díszített rövid bunda (volt). −
Régi nevét már csak a szólás őrzi: Az
meg mán décembert vett fel: arra mondják, aki már októberben téliesen öltözködik.
december ~ fn 1. Az év utolsó hónapja, 31 napos hónap. A népi kalendáriumban karácsony hava. December 6:
mikulás, advent, dec 25−26: karácsony,
dec 31: Szilveszter napja. 2. → décbunda.
dédanya ~ fn Becézve, → megszólításként is: dédi. Vki vmelyik nagyszülőjének az anyja. L. még: szépnagyanya
dédapa ~ fn Vki vmelyik nagyszülőjének az apja. L. még: szépnagyapa
dedcipó dedcipóṷ fn Másik neve:
dedkenyír. A cipónál nagyobb → kenyér.
dédi: → dédanya
dedkenyér: → dedcipó
dedó dedóṷ fn Óvoda.
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dedós dedóṷs fn Óvodás.
dédszülők: A → dédapa és a dédanya együtt.
dedvedudva ~ fn Gizgaz, gyom.
deg ~ hsz (rég) Isz-szerűen, fokozószóként: de, mennyire, milyen nagyon.
degesz ~ I. mn 1. Kövér, feszülésig
tele. 2. Tömött, duzzadt, tele. II. fn Has,
gyomor. Szólás: Kikente a ~t: nagyon
jóllakott. Degeszre ette magát: túl sokat
evett.
dégrác ~ fn → Tímárok nyelvében:
irhazsír, váladékzsír.
dékán ∼ fn (rég) 1. Harangozó. 2.
Céhes világban: a legények egyik elöljárója.
Dékány-zsilip: → Tároló
Dekás Kovács István: → cívis ragadványnevek
dekung ~ fn (rég) Ásott fedezék. A
fogalmat az első világháborút megjárt
katonák által ismerték meg a helybeliek.
dél1 díl fn 1. Nappali 12 óra. 2. →
Ebéd, délebéd. − Közmondás: Aki dí- lig
kurta, dílután sincs farka: olyan az ember idős korában is, amilyen fiatalon
volt.
dél2 díl fn Égtáj. Népi időjárási megfigyelés: Dílrűl derül, bocskor merül: ha
~ felől kezd derülni az ég, nagy eső lesz.
délálom dílálom fn Szószerkezettel:
díli álom, díli alvás. A cívis gazdáknál
szokásban volt, hogy májustól aratás végéig a tanyán és a földeken dolgozók
déltájban egy, ill. másfél-két órát aludtak, pihentek. A zab aratásakor már nem
járt a díli álom. Egyesek emlékezete
szerint azonban májustúl járt a dílálom,
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míg az utóṷsóṷ zabkívít be nem kötöttik.
delavár delevár fn Összetétellel: delevárszőÝlőÝ, fejírdelevár. Apró, tömött
fürtű, direkttermő fehér, ill. piros → szőlő. Kellemes ízű bora miatt még eltűrtík.
Nagyszalonta környékén termesztették.
L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
delavárbor delevárbor fn A szőlőfajtából készített fehér → bor.
delavárszőlő: → delavár
délebéd dílebíd fn → Ebéd. A 18.
században alakult ki a déli → étkezés
megjelölésére. A szóösszetétel az étkezésre utaló elnevezések félreérthetetlen
időpontjelölő érvényének visszaállítása
céljából jött létre. L. még: étkezések napi
rendje
delel ~ i Déli pihenőt tart.
délel dílel i Ebédel.
delelő delelőÝ fn A legelőre kihajtott
jószág déli pihenőhelye.
délelőtt dílelőÝtt I. hsz → Reggel és
→ dél között. II. fn A ~i → napszak. −
Közmondás: Aki dílelőÝtt kurta, annak
dílután se nőÝ ki a farka: aki eddig rossz
erkölcsű volt, ezután sem fog megváltozni.
deleltet ~ i Pásztor az állatokat délben pihenteti.
delén delin fn Gyengébb minőségű
pamutvászon. Leginkább fejkendő (→
delénkendő) és szoknya (→ delénszoknya) készült belőle.
delénkendő delinkendőÝ fn Delénből
készült → kendő.
delénszoknya delinszoknya fn Delénből készült → szoknya.
delevár: → delavár
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déli álom: → délálom
déli alvás: → délálom
délibáb dílibáb, ~ fn Latin neve: fata
morgana. A ~ a távoli, egyébként nem
látható tárgyakat (pl. fákat, gémeskutakat) fölemelve és megfordítva láttató
légköri fényvisszaverődés. Kialakulásához nagy kiterjedésű, gyors felmelegedésre alkalmas felszín szükséges, ezért
sivatagi, félsivatagi területeken a leggyakoribb. Ez a jelenség Petőfi idejében
még közismert volt, ma már eltűnt az
Alföldről. Hazánkban különösen a →
Hortobágyon volt gyakori. Jókai így írt
róla: „Azt hiszem, hogyha ide a Hortobágyra egy várost építenének, ott senki
sem dolgozna soha: minden ember az
ablakában ülne, s a ~ot nézné egész nap,
ahogy nézi most a puszták pásztornépe.”
(Útleírások: Délibáb)
Délibáb utca: → utcák−utcanevek
delicsesz ~ fn Nagy, kúpos, erősen
bordás, vörössel foltozott téli → almafajta, ill. ezt termő fája.
délidő dílidőÝ i fn A dél körüli idő, a
mezei munkások ebédideje.
déligalvó díligalvóṷ fn Későn kelő
ember.
délignyító dílignyitóṷ fn Másik neve:
estighervadóṷ. Pharbitis purpurea. Bíboros hajnalka; kerti virág. L. még: virágoskert
delizsán: → delizsánsz
delizsánsz ~, delizsán fn Magyar neve: gyorskocsi. Személy- és csomagszállításra használt lófogatú postakocsi. Első
járatai 1750-ben indultak. Pest—Debrecen, ill. Debrecen—Nagyvárad (Kolozsvár) útvonalon közlekedett. Emléke szó-
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láshasonlatban is él: Ojan kövér, mint
egy delizsán: nagyon kövér.
Dél-magyarországi Közművelődési
Egyesület: → Demke
déloldal dílóṷdal fn Az a hegy- v.
domboldal, ahová délután süt a nap. Jó
szőlőtermő helynek tartják.
délután dílután I. hsz → Dél és →
este között. II. fn A ~i → napszak. −
Közmondás: Aki dílig kurta, dílután
sincs farka: olyan az ember idős korában
is, amilyen fiatalon volt.
*Demeter utca: → utcák−utcanevek
demizson ~ fn Korábbi neve: szalmáskorsóṷ. Szalmával, vesszővel befont, füllel ellátott öblös üveg. A ~t addig csak szalmáskorsóṷnak mondtuk,
mert vesszőÝvel, szalmával vóṷt befonva.
Demke ~ tn (DMKE=Dél-magyarországi
Közművelődési
Egyesület)
„Népház” volt, az egykori Meteor mozival szemben, a mai Benedek Elek Általános Iskola helyén állt. Magoss György
polgármester alapította és részben magánvagyonából építtette. Bábaképzőként
és városi szülőotthonként működött. L.
még: bábaképző
demokáré ~ fn/mn Demokrata. A
szót (Tsz-ban) a cívis paraszttársadalom
a vagongyári munkások minősítéseként
használta a két világháború közötti időkben. L. még: vagongyárista
dena: → denaszesz
dénár ~ fn Régi fémpénz. A rómaiak
óta sok országban, így a Magyar Királyságban is használt pénzegység, ill. pénzérme volt. Magyarországon utoljára
1767-ben Mária Terézia veretett ezüst-
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ből, ill. rézből. A cívisek körében emléke a következő szólásban maradt fenn:
Egy ~, két ~, neked semmi se jár: a vagyonából, örökségéből kisemmizett emberre mondják. L. még: pénznemek−
pénzegységek
denaszesz ~ fn Röviden: dena. Denaturált szesz. A gyorsfőzőn (→ snellzíder) ezzel főztek pl. teát.
denaturált búza ~: Vörös festékkel
kezelt, csak takarmányként hasznosítható → búza. A gazdasági válság idején az
állam úgy segítette a parasztságot, hogy
a fölösleges búzát jó áron felvásárolta,
majd vörös festékkel kezelve olcsón takarmánybúzaként visszaadta.
denevér denevír fn Régi népi neve:
bűregér, szárnyasegér, még régebbi elnevezése: tündelevíny. A végtagjai között szárnyszerűen kifeszülő bőrhártya
segítségével repülni tudó hasznos kis
emlős. Népdal részletében: Sej, haj, denevír, benne van a kutyavír.
depó depóṷ fn Katonai raktár.
dér ~ fn Összetétellel ritkábban: dérharmat. Megtörte a ~: növényt meghervaszt a ~. Szólásokban is előfordul: Csípi a ~ az óṷrát, cinkét fogott: a hideg
miatt lilásvörös az orra. Lesz még a kutyára ~, hasig is ír: jön még rád rossz
világ.
dera: → dara
derál: → darál
derázs: → darázs
derce ~ fn 1. Összetétellel: derceliszt.
Sok korpahulladékot tartalmazó búzadara, a daránál vmivel finomabb őrlemény.
2. → tört kolompér. L. még: árvaderce,
szitálás
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dercecipó dercecipóṷ fn Dercéből
sütött → cipó. A ~t, dercekenyeret főleg
kutyáknak sütötték, de frissen a gyerekek is szerették. Túlzott fogyasztását
úgy próbálták tiltani, hogy azt mondták,
kihull a foguk tőle. L. még: kenyérsütés
dercekenyér dercekenyír fn Dercéből készült → kenyér. L. még: dercecipó
derceliszt: → derce
dercepogácsa ~ fn → Dercéből sütött → pogácsa.
dercés ~ mn → Dercét tartalmazó.
Derecske ~ tn A hajdú-bihari település neve időjárási tapasztalat tréfás megfogalmazásában fordul elő. Megjöttek
~´rűl. Megjöttek az íccaka a derecskei
jányok − mondják, amikor szeptember
végén, október elején megjön az első
dér, dér borít mindent.
derecskei: → Derecske
derék1 derík fn 1. A törzsnek a mellkas és az alsó test közötti része. A sok
hajlongással járó paraszti munka miatt a
~ fontos testrész, így több frazémának is
tárgya. Szerepel dühös fenyegetésben:
Letöröm a derekad! Dróṷton jár a dereka − mondják dicsérően a mozgékony,
dolgos nőre. Neked se törik bele a derekad – így feddik meg azt, aki lustaságból
nem akar lehajolni vmiért. Ha vkinek
fájt a dereka, és emiatt panaszkodott, a
régi cívisek tréfásan így válaszoltak neki: Akkor a derík mán nem derík, csak
tóṷdalík. Elvont jelentéssel is előfordul:
Aki elismerte a másik fél igazát, megadta magát, az Beadta a derekát. 2. A szekérnek az ülés mögötti része, → szekérderék. 3. Hosszú, nagy épület (pl. istálló,
juhkarám) közepe. 4. A szárnyék hosz-
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szabb, fő fala. 5. Földterület közepe. 6.
A pipatest középső, olykor díszített része. 7. Vmely időszak közepe, pl. nyár
dereka, hét dereka. L. még: darázsderék,
emberi test, ostorderék
derék2 derík mn 1. Termetes 〈ember〉. 2. Jóravaló, becsületes. Dicséretként: Derík egy ember.
derékalj deríkajj fn Másik neve: derékajjadunyha. Szalmazsákra tett tollal
töltött lapos dunyhaféle, amely a fekvőhelyet puhábbá és melegebbé teszi.
Hossza az ágyhosszának megfelelőÝ.
derékaljadunyha: → derékalj
derékaljhuzat deríkajjhuzat fn A →
derékalj mintásan szőtt külső, cserélhető
huzata.
derekaz ~ i → Gubacsapó a → gubát alkotó két szőttes részt, a két félgubát összevarrja úgy, hogy az összevarrás helye a kész gubánál az ember derékvonalába essék. Igekötővel: → bederekaz.
derekazás ~ fn A → gubát alkotó két
szőttes rész összevarrása, oly módon,
hogy az összevarrás helye a kész guba
viselésekor az ember derekára essék.
derekazótű derekazóṷtű fn A gubaposztó öszevarrására szolgáló, 10−20 cm
hosszú → tű.
derékfűző derékfűzőÝ, deríkfűzőÝ fn
(rég) Nők viseleteként: a csípő összeszorítására használt, kb 20 cm széles fűző.
derékkötő: → deréklánc
derékkötő lánc: → deréklánc
deréklánc deríklánc fn Más nevei:
deríkkötőÝ, deríkkötőÝlánc. 1. A →
szekér két oldalát alulról, biztosítás céljából átfogó vaslánc. 2. Az a lánc,
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amellyel a szekéroldalak két felső fáját
középen összekötik, ha nagy terhet visznek.
derékoldal: → vendégoldal
derékravaló deríkravalóṷ, deríkrevalóṷ fn (rég) Szűrposztóból készült
ujjatlan felső (férfi) ruhadarab, → mellény. L. még: cívis férfiviselet
derékravaló bekecs deríkrevalóṷ
bekecs: Női viseletként: báránybőrből
készült, fekete himzéssel díszített →
bekecs. L. még: cívis női viselet
derékrevaló: → derékravaló
derékszeg deríkszeg fn 1. A → szekér alkatrészeként vastag, erős vasszeg,
amely a fergettyűt és a nyújtót az első
tengelyhez erősíti. 2. (gúny) Nagyon magas, egyenes testtartású ember. Az ilyenre mondják tréfásan, hogy Deríkszeget
nyelt.
derékszíj ~ fn A → lószerszám része,
a → nyaklóból jön, a ló hasa alatt megy
át, és összeköttetésben van a → hashúzóval.
derék utca: Főutca. A város egykori
legfontosabb 6 utcáját ~´knak is nevezték: Piac utca, Csapó utca, Hatvan utca,
Varga utca, Mester utca, Péterfia utca.
Ma nem túl szerencsésen egy panelházas
új városrészben a Tócóskertet és a Tócóvölgyet elválasztó utca neveként él. L.
még: az egyes utcák szócikkét is!
Derék utca: → derék utca
derelye dereje fn Más nevei: barátfül, barátfüle. A → cívis konyha hajdan
gyakran készített tésztaféle étele. Nemcsak krumplis tésztából, hanem gyúrt
tésztából is lehet csinálni. A ~ kellően
elnyújtott tésztáját → derelyemetszővel
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négyzetes darabokra vágják, a közepébe
tölteléket (túrót v. lekvárt) tesznek, majd
összehajtogatják, összenyomják. Forró
vízben kifőzik, levét leszűrik, hideg vízzel leöntik, majd enyhén megzsírozzák,
esetleg prézlivel (és cukorral) ízesítik. A
~´t különösen a szegényebbek, ill. a
nehéz mezei munkát végzők kedvelték.
Erre utal a Dereje, a kaszások ereje szólás is. L. még: restderelye
derelyemetsző derejemeccőÝ fn Ritkább nevén: csörögemeccőÝ. Egy 2−3
cm átmérőjű fogaskerék, recés korong,
amely egy villaszerűen kivágott végű
nyélben forog. A kerék anyaga sárgaréz,
csont, ritkán vas (a vas ugyanis rozsdásodik). Nyele egy kb. 10 cm hosszú, két
ágban végződő fa-, csont- v. vaspálca. A
fanyél esztergályozva van v. sima. A ~t
tolják a tésztán, és a forgó kerék csipkésen elvágja a tésztát. Minden háztartásban megtalálható, → derelye, táskatészta, eperlevél és csörege készítéséhez
használják.
dereng ~ i Dereng az időÝ: eső után
kisüt a nap. Népi → időjárási megfigyelés.
derengés derengís fn A hajnali szürkület.
deres ~ mn/fn Olyan 〈ló, szamár〉,
amelynek sötét szőrébe sűrűn vegyülnek
fehér szőrszálak. Egyes árnyalataira a
cívis népnyelvben a következő összetételek utalnak: almásderes, borzderes, fakóderes, feketederes, rozsdásderes, sárgaderes, veresderes. − Hajdan, ha a
szolga, cseléd megszökött a gazdájától,
ezt mondták rá: Szílrűl kötötte a ~t. L.
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még: lótenyésztés; a fogalmak szócikkeit
is!
dérharmat: → dér
dermedtgörcs dermedgörcs fn (rég)
Egy betegség neve. L. még: népi betegségnevek
derogál ~, déróṷgál i Méltóságán
alulinak tart vmit.
dérógál: → derogál
dérrel-dúrral ~ hsz 1. Zsörtölődve,
veszekedve. 2. Nagy lendülettel.
derül ~ i 〈→ Bor〉 tisztul. − Szólás:
Délrűl ~, bocskor merül: ha dél felől
kezd tisztulni az ég, még nagy eső lesz.
*Derzs: → Hortobágy
*Derzsegyháza: → Hortobágy
Derzsi-halastó: → hortobágyi halastavak
Derzsi-telek: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok, hortobágyi pásztortársadalom
Derzsi-telki-járás: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
deszka ~ fn 1. Fatörzsből fürészelt
12−40 mm vastagságú lapszerű faipari
termék, ill. ebből készült használati tárgy
v. alkatrész. A szó több összetételben
szerepel a cívis nyelvben is. Fajtájára
utal a sok területen felhasználható fosznideszka, más néven pallódeszka, ill. ennek egyik fajtája a vagondeszka, de itt
említhető az egyik oldalán domború →
bőrdeszka is. A házzal van kapcsolatban
a koporsódeszka, kardeszka, simítódeszka/tapasztódeszka, széldeszka. A háztartás szókincséhez tartozik a húrolódeszka,
húsvágódeszka, gyúródeszka/lapítódeszka/nyújtódeszka; a gazdálkodás témaköréhez vehető a szekér részeként ismert
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aljdeszka/aldeszka/szekéraljdeszka és oldaldeszka, az eke alkatrésze a kormánydeszka; az állattartás szókincsének eleme a hidlásdeszka, hágatódeszka, és idesorolható a pásztorok fekvőhelyének
részeként ismert főaljdeszka is. Kisipari,
háziipari felhasználására utaló összetételek: a kőművesek szókincsében fordul
elő a sárdeszka/sárgadeszka, predlideszka, stablondeszka, a fazekasmesterségében a fazekasdeszka/szikkajtódeszka,
a pipakészítők nyelvében a szárítódeszka, a gubásmesterségében a csurgódeszka, a rézműveseknél a formadeszka, paszományosoknál a smirgliződeszka,
présdeszka, szövődeszka, idevehető a
szövőszék ülésre szolgáló része az ülésdeszka is. A szőrmekikészítőknél ismeretes a rámázódeszka, a cipészeknél a
szabászdeszka, a méhészetben a röpdeszka, szállítódeszka, kosárfonóknál a
munkadeszka. Tréfás hasonlósági átvitel
eredménye a zsíros kenyér zsíros deszka
neve. 2. Padozat. A koporsóṷra ~´t tettek, hogy ne írje a főÝd. 3. Mézeskalácsosoknál: a szárítóállvány polca.− A ~
több frazémában előfordul. Aki meghalt,
arra tréfásan azt mondják, hogy Deszkát
árul. Elment FőÝdvárra ~´t árúlni. A
bo- lond(os) embernek Lóṷg egy ~´ja,
ill. Lóṷg egy ~´ja, amék az összeset
tartya. A nagyon sovány ember, különösen nő Ojan lapos/sovány, mint a ~.
Összetétellel: deszkamejjű. L. még: bárányjegy; a fogalmak szócikkeit is!
deszkaajtó deszkaajtóṷ fn Különböző formájú nagy → ajtó a cívis lakóházon. Rajta gyakran bevésés: Békesség a
bemenőnek, egészség a kimenőnek/kijö-
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vőnek. Szerényebb változata istállóajtó,
ólajtó volt. L. még: cívis ház
deszkaalátét ~ fn Az üst füléhez helyezett fadarab a lekvár kavarására szolgáló szerkezet rögzítésére. L. még: lekvárfőzés
deszkadikó deszkadikóṷ fn → Deszkából összetákolt → ágyféle.
deszkamellű deszkamejjű mn Lapos
mellű 〈nő〉.
deszkapadló deszkapadlóṷ fn →
Deszkából készített → padló.
deszkatábla ~ fn Vastag, széles →
deszka.
dévánkodik ~, dívánkodik i Alakváltozata: dévánkozik (dívánkozik). Bizonytalankodik, habozik. Igekötővel: →
eldévánkodik.
dévánkozik: → dévánkodik
dévér ~ fn Dévérkeszeg.
devla debla fn A cigány nyelvben:
Isten. A magyarban átokban használják:
A debla verjen meg!
dézbol ~, dízbol i Vámol, dézsmál.
dezentor ~ fn (rég) 1. Katonaszökevény. 2. Gazfickó. 3. Huncut, csintalan
gyerek.
dézsa ~ fn. 1. Dongákból összeállított, kétfülű, nyitott, nagyobb faedény.
Több fajtája van. A paraszti háztartásban
és gazdaságban volt használatos a savanyított káposzta készítésére és tárolására
szolgáló káposztásdézsa, a lúg készítésére való lúgosdézsa. A disznóölés utáni
hús tartósításához szükséges a sózódézsa, a túrókészítéshez a túrósdézsa, a
mosogatáshoz a mosogatódézsa, a moslékkészítéshez és tároláshoz a moslékosdézsa, ill. a csávásdézsa; a szőlészetben
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volt használatos a fertálydézsa; a (céhes)
kézműipar területéhez vehető a festődézsa és a mártogatódézsa, előbbit a gubacsapók, utóbbit a fazekasok használták.
− Szóláshasonlatban: Úgy esik, mintha
~búl öntenék: szakad az eső. 2. Gémeskút fából készült vödre. 3. Túrótartó
faedény, túrósdézsa. L. még: a fogalmak
szócikkeit is!
dézsarúd ~ fn A víztároló → dézsa
szállítását megkönnyítő rúd. A régi
időkben ilyet használtak a Kollégiumban
a mosdóvíz dézsában való szállításához.
dézsla: → tézsla
dézsma ~ fn Terményből munkabérként kiadott rész. Dézsmát ad: terményből kiadja a munkásnak járó részt. Szólásban: Kivettík belőÝlle a ~´t: loptak
belőle.
dézsmál ~ i Kárt okozva titokban fogyaszt, lopkod, → megdézsmál.
diák ~, deák fn − Közmondásban:
Diáknál, katonánál nagyobb huncut
nincs a világon: ne higgy a ~nak, katonának, mert könnyen ráfizetsz! Katona,
~, pap, odamegy, ahon kap: ti. szerelmeskedésre hajlandó társat.
*Diák Tűzoltó Társaság: → kisbotos
diákviselet a Kollégiumban: A témáról Győri L. János „Egész Magyarországnak és Erdélységnek világosító lámpása”című könyve alapján a következők
mondhatók: A kollégiumi diákviselet
hajdan minden részletében szabályozva
volt. A kötelező viseletet, a → deáktógát/tógát a váradi egyetemes zsinat rendelte el 1624-ben Rákóczi György kezdeményezésére. Ez bokáig fekete, kap-
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csos dolmány övvel, amelyet zöld posztószűr (tóga) fedett, sárga paszománnyal
és szegéllyel. (A zöld és sárga a 17. századi erdélyi fejedelmek nemzeti színe
volt.) Ehhez nyestes kunsüveg (sinkó) és
hosszú szárú bőrcsizma társult. A tóga
színe és formája az idők során többször
módosult, a kunsüveget pl. a háromszögletű német sapka váltotta fel. A debreceni diákok ünnepi alkalmakkor olykor ma
is magukra öltik a régi tógát, ilyen alkalom pl. a Református Gimnáziumban az
évnyitó, évzáró és ballagás, a Hittudományi Egyetemen (és a Debreceni Egyetemen) a tanévnyitó, diplomaosztó és
doktoravató ünnepségek. L. még: Református Kollégium
diakonissza diakóṷnissza fn Protestáns egyházi közösségben élő és tevékenykedő nő.
diakónissza: → diakonissza
dibdáb ~ mn Haszontalan, hitvány
〈ember, tárgy〉. A szó gyermekversben
réjaként szerepel: Dibdáb, daruláb, tarka disznóṷ mezitláb!
díbol ~ i 1. Megvetett ágyat ugrálva
összegyűr. 2. Összetapos, letapos vmit. −
Adatolt igekötős alakjai: → ledíbol,
összedíbol, szétdíbol.
dicedöce ~ mn (gúny) Bicegő járású,
sánta.
dicikli: → bicikli
dicséret dícsíret fn Főleg ételre, ill.
öltözetre vonatkoztatva mondják gúnyosan: Ráférne egy kis dícsíret, azaz rossz,
hitvány. L. még: öndicséret
dicséretes dicsíretes mn Dicséretet
érdemlő.
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dicső dicsőÝ, dücsőÝ mn Dicséretre
méltó.
dicsőség dicsőÝsíg fn 1. Érdem. Abba
az időÝszakba ijen jelszavak vóṷtak,
hogy jánynak gyermeket szülni dicsőÝsíg. 2. Becsület. – Szólásokban: Nem válik dicsőÝsígire: tette nem válik becsületére. Mán nem sokáig bírja a dicsőÝsíget: pl. ruha nem sokáig tart.
dicsőségesfű dicsőÝsígesfű fn Köznyelvi és hivatalos neve: orvosi veronika. Herba veronica. Rétek, erdők, utak
mentén, cserjésekben növő évelő →
gyógynövény. Azt tartják róla, hogy
„Minden bajra jó orvosság”. Vértisztító
teák adaléka, csökkenti az érelmeszesedést, ill. megóv tőle. Az emésztést is
serkentő gyomorerősítő szer, megszünteti a gyomorhurutot, a bélzavarokat, csillapítja a köhögést, kiváló sebgyógyító,
de izületi fájdalmakra, fülzúgásra is jó.
Tea, teakeverék, tinktúra formában használják.
dideri-dudori ~ fn (gyny) Alakváltozata: dideri-zimberi. Nagy hideg.
dideri-zimberi: → dideri-dudori
didi ~ fn (gyny) Emlő.
*Dienes-napi vásár: → vásár
diéta ~ fn (rég) 1. Férfiak vasárnap
délutáni csoportos beszélgetése, pletykálkodása. 2. Országgyűlés. Idős cívisek
szóhasználatában él(t).
digó digóṷ mn/fn Olasz. Vidoni is digóṷ vóṷt, olasz szalámigyáros.
díj dijj, ~ fn Sors. Ebben a jelentésben szerepel a szólásban is: A tavaji
~ára jutott, azaz úgy járt, mint tavaly.
dijj: → díj
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díjnok dijnok fn Napidíjas irodai dolgozó.
dik ~ msz Ni! → Cigányokat csúfoló
rigmusban: Dik, ~, ~, nem is ett [evett],
mán okádik.
dikics ~ fn 1. Csizmadiakés, cipészkés. 2. Rossz, életlen kés. L. még: cipészmesterség, csizmadia
dikicsel ~ i 1. Dikiccsel lyukakat csinál a csizmatalpba, cipő talpába. 2. Életlen késsel nehezen, kínlódva vág vmit.
L. még: cipészmesterség, csizmadia
dikó dikóṷ fn Deszkából ácsolt, esetleg gyékénnyel befont v. szalmával töltött, keskeny ágy: → deszkadikó, hársdikó.
diktum-faktum ~ msz Nyomósító
kifejezésként: Diktum-faktum: az bizony
így történt. Diktum-faktum, befejeztük: a
vita le van zárva. A ~ a régi bizalmas
nyelvhasználat latin eredetű szava, jelentése: ’amint mondta(m), úgy is lett’.
dili: → dilinós
diligencia ~ fn 1. Szorgalom. 2.
Szorgalmi időszak.
dilinós dilinóṷs, dilinyóṷs mn Alakváltozata: dili. Együgyű, gyengeelméjű,
hóbortos, → bolond.
dilinyós: → dilinós
dimatlan ~, dímatlan mn Formátlan,
otromba, idomtalan.
dimatlankodik ~, dímatlankodik i
(rég) Ügyetlenkedik.
*Dimitrov utca: → Miklós utca
dinka ~ fn 1. → dinkaszőlő. 2. Ebből
készített bor. L. még: szőlőtermesztés−
szőlőművelés
dinkaszőlő dinkaszőÝlőÝ fn Röviden: dinka. Kövidinka → szőlő. Jóṷ
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állóṷ- szőÝlőÝ, gyíkínyre kirakták, nem
is kelletett felkötni.
dínomdánom ~ fn Főleg → lakodalommal kapcsolatos frazémákban fordul
elő. Tánckurjantás: Dínomdánom, lakadalom, de jóṷ kedvem van! Közmondás:
Egy-két/Három napi ~, hóṷttig tartóṷ
szánom-bánom: a szertelen jókedvet bánat követi. ElőÝbb jött a dínomdánom,
azután a szánom-bánom: annak mondják, aki elköltötte a pénzét, most meg
bánkódik miatta.
dinsztel ~, dísztel i Alakváltozata:
dinsztol. A → cívis konyha nyelvében:
Zöldséget forró olajban v. zsírban puhára párol. A hagymát előÝször dinsztejjük,
megdinsztejjük. Igekötős alakjai: →
megdinsztel/megdinsztol, összedinsztol.
dinsztelt káposzta ~: Zsírban párolt
→ káposzta. L. még: cívis konyha
dinsztol: → dinsztel
dinnye ~ fn – A/ Indiából származó
üdítő gyümölcsnövény. Két alapvető fajtája a görög~ és a sárga~. Az előbbi a
balkáni népek közvetítésével a középkorban ju- tott el hazánkba (erre utal
nevének előtagja is), az utóbbit már a
honfoglaló magyarság is ismerhette. A
paraszti ~termesztés városunkban is a
nyomásos gazdálkodáson kívül, külön e
célra kijelölt helyen, a dinnyeföldön
folyt. Noha már a 17. században is kedvelt csemegének számított, a cívisek
nem voltak igazán jó ~´sek, az utóbbi
évtizedekben pedig Debrecenben szinte
alig foglalkoztak a termesztésével, sokkal inkább a környező hajdúsági településeken. Különösen híres a (korai érésű)
(hajdú)bagosi ~ egyik fajtája, az ún. cu-
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kor~, vagyis fehérbélű ~. Ezt nem (volt)
szokás meglékelni, mert garantáltan jó
minőségű. Jó minőségű a bagosi görög~
és sárga~ is. (Napjainkban országosan a
csányi ~ a leghíresebb.) Mindkét ~fajta
termesztési módja és technikája megegyezett. Lényege: a ~magvakat megcsíráztatják egy deszkaládában, és amikor a
talaj felmelegszik, a palántákat végleges
helyükre, jól előkészített talajba kiültetik, v. a ~magot trágyával bélelt kis mélyedésbe helyezik (dinnyefészek) – B/ A
görög~ fajtái, változatai: a halvány csíkozású, piros bélű, fekete magvú kaszadinnye/lubidinnye, a palántából nevelt
palántdinnye, a még éretlen ~ neve: tökdinnye, savanyúságnak berakni való
éretlen görög~ (és sárga~) a hegydinnye
(piacon is árusítják), a vendéglők kínálata volt a pezsgődinnye. A legjobb minőségű az ún. tődinnye. Ez a ~ indájának az
első kötésénél nő, ott hagyják jól megérni (megfejlődik), ebből teszik el a
~magot is. (A ~´t növekedésében akadályozó inda neve szárasztóinda.) A parasztok nagyon vigyáztak arra, hogy a
magnakvalóṷ a legjobb legyík. Ha a
gazda azt, akarta, hogy hamarabb érjen a
(görög) dinnyéje, akkor az indán csavart
egyet, így a ~ nem kap elegendő nedvességet, kényszerérett lesz. Az ilyen ~
azonban nehezebb, és rosszabb minőségű. A görög~ érettségét kopogtatással
állapítják meg: a jobb kéz középső ujjával és hüvelykujjával kopogtatják meg,
ha a ~ éles hangot ad, még nincs megérve, csak akkor, ha tompa a hangja. A
hozzá nem értők és a ~tolvajok a ~´t
megnyomkodják, de ilyenkor tönkre is
mehet. A sárgadinnyének a virágos végét
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óvatosan megnyomják, ha kissé puha,
akkor már érett, különösen, ha már illatos is. A sárga~ között a leghíresebb volt
az idősektől még ma is sokat emlegetett
franciaturkesztáni/turkesztáni ~. A ~
jellemző alaki szabálytalansága: farda,
vagyis görbe, szabálytalan alakú: a görög~ a virágos végétől a kocsányos végéig, a sárga~ a virágos vége felé lehet
farda. Az érésben levő, ill. érett ~ őrzését
a dinnyecsőszre bízták, akinek kezdetleges kunyhója volt a ~föld szélén (dinynyekunyhó).− A cívis a ~´t módosan
ette: közepén keresztben kettévágta, és
hegyes késével kiszedte a bélét. Kenyeret is evett hozzá. − Nagyobb mennyiségben már július közepétől árusították a
Vásártér, Külső-Vásártér helyén és környékén. − Népi tapasztalaton alapuló
mondás: A ~´be belefosott LőÝrinc: a
túlérett, poshadt, megtaknyosodott görögdinnyére mondják Lőrinc-nap, vagyis
szeptember 5-e után. Tréfás siettetésként: Indúj ~, lóṷdúj zsák, jön a török,
majd levág! L. még: a fogalmak szócikkeit is!
dinnyeárus ~ fn Általában saját
dinnyetermését áruló személy. Egyik
árusító helye a Csapó utcán volt.
dinnyecsősz dinnyecsőÝsz fn A →
dinnyeföldön levő dinnye őrzésével
megbízott személy. Általában idős(ebb)
férfi vállalta ezt a munkát. Puskája is
volt, ezzel azonban inkább csak riasztani
tudott. A tolvajoktól és a madaraktól
védte a termést, időnként lőtt egyet a
levegőbe. Kunyhót is készített magának.
Helyben tisztálkodott, élelmezéséről az
asszonya gondoskodott.
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dinnyefészek dinnyefíszek fn A dinynyemagnak ásott, trágyával bélelt kis
mélyedés.
dinnyeföld dinnyefőÝd fn Dinnyetermesztésre egyévi használatra jutányosan bérbe adott föld. Tudunk arról,
hogy 1647-ben a városi tanács ~et oszt
ki a cívisek között. A debreceniek nem
voltak igazán jó dinnyések. Debrecenben
19. században a szegényebb cívisek is
kaptak ~et. De előfordult, hogy nem jutott mindenkinek. Ennek emléke az Úgy
áll a szája, mint akinek dinnyefőÝd nem
jutott. Úgy el van szomorodva, mint akinek nem ju- tott dinnyefőÝd. Úgy húzza
az óṷrát, mint akinek dinnyefőÝd nem
jutott. Mindegyik változatot a bánatos,
szomorú emberre mondják.
dinnyeg-dünnyög i Magában mormol, dünnyög.
dinnyehaj ~ fn Dinyehéj.
dinnyekörte dinnyekörti fn Más nevei: vírbélű körti, pirosbélű körtí. Vörös
belű, piros és → cirmos színű, nagy
nyári körte. Rígi fajta nagyon, már tán
nem is igen van. Szatmárban csak vérbélű körtének ismerik.
dinnyekunyhó dinnyekunyhóṷ fn A
→ dinnyecsősz kunyhója a → dinnyeföldön.
dinnyelekvár ~ fn Sárgadinnyéből,
ritkábban görögdinnyéből főzött → lekvár.
dió dióṷ fn Hazánkban őshonos
csonthéjas gyümölcs. A diófa a házikertek kedvelt gyümölcsfája, Debrecenben
a nem mindenütt kedvező talajviszonyok
miatt leginkább a fekete földön honos
gyümölcs(fa). A gazdasszonyok héjasan
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v. megtisztítva főként a piacon, ill. boltokban vásárolják meg a cívis konyhának
szükséges mennyiséget. Ismertebb fajtái:
A vastag héjú, nehezen törő ~ a fás dió;
a könnyentörő diónak, köznyelvi elnevezéssel papírhéjú diónak vékony héja és
nagy, egészséges ~bele van; a tökösdió
nagyméretű ~fajta, bele azonban hamar
elveszti a nedvességét és zsírtartalmát,
kiszárad; az anyadió elültett ~, amelyből
a hajtás kinő; a feketedió egy fafajta,
termése ehetetlen.− A még éretlen ~ zöld
burka a kopáncs, kemény burka a dióhaj,
belseje a cikkekből álló dióbél. Az éretlen ~ból szesz hozzáadásával készítik a
diópálinkát. L. még: diófa; a fogalmak
szócikkeit is!
dióbél dióṷbél fn A → diófa termésének ehető belső része. Kisebb-nagyobb
mennyiségben piacon, üzletekben árusítják. → Diódarálón megdarálva v. cikkelyesen a → cívis konyhának is fontos
alapanyaga (→ diós, diós laska). A ~
szelvényei közötti fás részekből főzött
tea jó gyógyital hasmenés ellen. L. még:
diószaggató
diódaráló dióderálóṷ fn A → dióbél
megdarálására szolgáló konyhai eszköz.
A cívis háztartásokban használt ~ formája az utóbbi évtizedekben nem változott.
L. még: daráló
diófa dióṷfa fn Terebélyes koronájú,
csonthéjas termésű gyümölcsfa. A ~´ról
a → diót rúddal kell leverni, így a fa
megszabadul a száraz ágaktól, és a következő évben is jól terem. A ~ szólásokban is szerepel: Azt hiszi/gondojja,
hogy övé a dióṷfáig: mindent megenged
magának. Rokon Ádámrúl, Évárúl meg a
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nagy dióṷfárúl: nem rokon. Nagyapám
ültette a dióṷfát, én szedem le a dióṷját:
utalás arra, hogy a ~ sokára hoz termést.
Tréfás újévi jókívánság, mondóka: Agygyon Isten minden jóṷt, dióṷfábúl koporsóṷt! Ez a katolikus vallási hagyomány szerint a ~ iránti különös tisztelet
megnyilvánulása. A jómódú, megtisztelt
halottnak volt szokás ~ koporsót készíteni. Elfeledett oka: a katolikus egyházi
liturgiában a ~ Krisztust jelképezte.
(Termésének belső képén mintha Krisztus arca lenne.)
Diófasor: → Pallag
diófalevél dióṷfalevél fn A → diófa
jellegzetes illatú levele. Több népi megfigyelés, tapasztalat fűződik hozzá. A
diófa levelét nem szabad a földbe beleforgatni, mert nem korhad el. Elégetve
viszont nagyon jó trágya, mert hamuja
savas. A ~ főzete fürdővízbe téve hasznos gyógyszer a köszvényre.
dióhaj dióṷhaj fn Dióhéj. Száraz állapotban hasznos tüzelőanyag. Szóláshasonlat: Mintha dióṷhajon járna: óvatosan lépked.
diópálinka dióṷpájinka fn Szószerkezettel: dióṷs pájinka. Zöld dióból
szesz hozzáadásával készített → pálinka. Gerezdekre vágott gyenge dióra v.
zölddió-befőttnek a levére öntött, és azzal együtt érlelt kisüsti pálinka v. tisztaszesz.
diós dióṷs I. mn Darált → dióval készített. II. fn Tojással lekent, dióval
megszórt puszedlifajta.
dióscsók dióṷscsóṷk fn → Dióbéllel
töltött sütemény.
diós kalács: → kalács
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diós laska dióṷs laska: Darált → dióval meghintett metélttészta.
diós pálinka → diópálinka
diósszaggató dióṷsszaggatóṷ fn
Négyzet alakú diós süteménynek a szaggatására használatos pléh eszköz. Csak
→ mézeskalácsosok használják.
Diósvár: → Pallag
diótörés: → sótörés
diplomál ~ i Diplomázik.
diribre-darabra hsz Apróra. A száraztísztát ~ töröm.
diskurál ~ i Társalog, beszélget.
dísz ~ fn Díszes ünnepi öltözet, díszruha. L. még: szemződísz
díszbizonyítvány ~ fn Díszbizonyítványt állít ki magáróṷl: A kollégiumi
iskolai nyelv kifejezése, az osztályközösség vmilyen tárgyból jó eredmény ér
el, ill. vmilyen nemes cselekedetet hajt
végre.
díszbunda ~ fn Másik neve: pompabunda. Ünnepi → bunda.
díszdolmány ~ fn Kivételes ünnepi
alkalmakkor viselt, gyönggyel díszített,
paszományos, hímzett (női) → dolmány.
díszgalamb ~ fn A → parasztgalambnál is kisebb testű, igen szép világosszürke, fehér tollazatú → galamb.
Nem fajtanév.
díszgomb ~ fn Mente díszítményeként: kb. 3 cm átmérőjű, körte alakú
gomb, amelyet pozsonyi aranyfonálból
készített hatágú csillagos motívummal
kivarrnak, és tetején díszítenek. L. még:
paszományosmesterség
díszgöb ~ fn → Szíjgyártó által készített → sallangdísz.
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díszhencser ~ fn Kisebb heverő, a →
cívis konyha (v. az → ebédlő) egyik
bútordarabja volt. Párnázott hátuljára
tájképek voltak festve.
díszhuzat ~ fn Ágynemű külső, lehúzható díszes burkolata.
díszítmény: → díszmény
díszítőeljárás díszítőÝeljárás fn →
Fazekasmesterségben az a folyamat,
amelynek során az edényeket különféle
díszítéssel látják el.
díszítőfesték díszítőÝfestík fn A →
fazekasmesterségben általában népi motívumos mintázat az edények külső részén.
díszítőöltés díszítőÝőÝtís fn A →
szűr hímzésekor használatos cifrázóöltés, pl. huroköltés, csillagöltés, nyolcasöltés.
díszítővésés díszítőÝvísís fn → Ötvösmesterségben minták, betűk, feliratok
különleges vésése.
díszkantár: → sallangos kantár
díszkötés díszkötís fn → Paszományféle magyaros dísz a ruhán.
díszmente ~ fn Ünnepi mente.
díszmény díszmíny fn Köznyelvi
alakban: díszítmény. Subán, bekecsen,
szűrön alkalmazott piros, kék v. sárga
színű, nyolcasokból álló v. farkasfogas
díszítés.
disznó disznóṷ, disztóṷ fn 1. Hivatalos jellegű neve: sertés. Gyermeknyelvi
elnevezése: mancsi. (A ~ hangadása: röf,
röfög, visnyog, vernyít, összeröffen, sikolt.) – A/ A magyarságnak igen nagy
jelentőségű háziállata. Már a honfoglalás
előtt ismertük. Két ősi fajtánk a bakonyi
~ és a szalontai ~. Ez utóbbi fő tenyész-
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területe a Tiszántúl volt. A 19. század
elején e két ősi fajtának és egy szerbiai
fajtának a kereszteződésével tenyésztették ki a magyar mangalicát. (Hazai fajta a magyar fehér és a magyar lapály
is.) A 19. és 20. század fordulóján külföldi behozatal útján jutottak el hozzánk
a hússertésfajták, így az angol yorkshire,
a friss fogyasztásra való berkshire, a
nagy testű cornwall, a pietron, duroc,
fehér lapály stb. − A ~ a cívis paraszti
gazdaságnak is az egyik legfontosabb
haszonállata volt. A 19. század második
felében a mai Ótemető utca környékén
pl. egy Bekecs nevű cívis gazdának hizlaldája és vágóhídja volt, itt százszámra
hizlalták, ill. dolgozták fel a mangalicákat. – B/ A ~ elnevezése nem, kor és
funkció szerint: malac: 4−5 hónapos
koráig; szopósmalac/kismalac/kisdisznó
/hathetes malac 6 hetes korig; később
választási malac/választott malac; 1
éves korig mindkét nemben süldő/süldődisznó, ill. nyargaló/nyargalódisznó;
magló/maglódisznó: bármilyen korú tenyészsertés; emse: fiatal nőivarú sertés;
koca: hasas koca: fialás előtt álló koca,
anyakoca/anyadisznó: fias koca, előhasi/előhasas/előhasú koca: először fialó
koca, rágott koca; kan: hím ivarú (nem
engedéllyel tartott egyede a zugkan);
ártány: herélt (herélés), kanlott ártány
/kanlott disznó; miskárolt: búgójától,
vagyis petefészkétől megfosztott ~ (miskárolás). Egyéb: sarjúmalac; konyhamalac, aklos disznó, hízó, sonkasüldő. – C/
A ~ testrészei: fej/disznófej, láb/ disznóláb, fül, köröm, farok. Belsőségek: gyomor /disznógyomor, szív, tüdő, máj, vese, velő, bél: vékonybél, vastagbél, sza-
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lonna, disznóhólyag − Sertéshús: fejhús, toka, fül, orr, orja/disznóorja,
nyakasorja, disznónyúlja, lapocka: lapockabélés, láb /disznóláb: lábszár, csülök, köröm, karaj: hosszúkaraj, rövidkaraj, oldalas: csontos oldalas, zsíros oldalas/kövér oldalas, dagadó, comb/sonka, csánk, farok. Koca ~ nemi szerve:
senesona, megye, kané: a csöke és a
töke, tökegolyó. – D/ Hasznosítása: A ~
húsának, szalonnájának és zsírjának
nagy tápértéke van. A legkülönfélébb
módon készíthető el, szinte nincs értékvesztés (disznóölés). Melléktermékei is
jelentősek, fontos ipari alapanyagok
(bőr, szőr stb.). – E/ Csoportja: csürhe/
disznócsürhe, konda/disznókonda, nyáj/
disznónyáj, kannyáj, manganyáj ’mangalicanyáj’. Őrzője, gondozója: kanász/
kondás/nyájkanász/nyájkondás, kondásszámadó/számadó kondás, kondásbojtár
/kiskondás, kanászgyerek/kanász fattyú,
nyájkondás bojtár, csürhés, csürhésbojtár, hizlalós kondás, hizlalóbojtár. Eszközei: kanász- bot, ostor: cserdítőostor,
kondásostor, kondáskarikás, kanásztülök, disznókolomp. Segítője: a pásztorkutya. A ~tartás építményei: akol/csürheakol, disznóól/hidas, disznókarám/karám, kutrica/fiaztató/fiaztató kutrica/fialó/fialtató, disznókec/kec/kutrica, ill. a
kondástanya. Legelője a köznyelvi disznólegelő, népnyelvi disznóföld. Tápláléka: moslék, dara, disznótengeri, disznótök stb. – F/ A ~ már másfél évesen ivarérett. Ha a kocára rájön a búgás, azaz ha
búghatnékja van, a kannal bebúgatják, a
koca 114−116 napig (a népi számítás
szerint 3 nap híján 4 hónapig) hasas
(hasas idő), azután megfial, a mangalica

347

danolás

általában 5−6 malacot, a fehér hússertés
akár 11−12 malacot is. A fiaztatás helye
általában náddal fedett építmény, hogy
télen is melegben legyenek a malacok,
de régen bőséges alomszalma is védte/védi őket a hidegtől. Az előhasú koca
még tapasztalatlan, ezért előfordul, hogy
véletlenül ráfekszik a malacára, megnyomja. Az idősebb állat már rutinos,
ügyel, és felugrik, ha sivalkodni hallja a
malacát. Fialás után a világra jött kismalacok hamarosan birtokba veszik a fekvő
koca vmelyik csecsét. Mindegyiknek
állandó csecse van. Az első világra jött
kismalac tolakodik előre, célja, hogy a
fekvő anya szíve felől szopjon. Az utoljára születőnek már csak a jóval kevesebb tejet tartalmazó hátsó emlő jut. A
kismalacok fogát kitördelik, hogy szopni
tudjanak, hogy ne sértsék fel a koca csecseit. Fejlődésük gyors. A malacok 6
hétig szopnak, akkor elválasztják őket
(hathetes malac, választási malac). A
szoptatási idő utolsó szakaszában már
egy kevés száraz eledelt, szemes árpát is
kapnak. A süldő tápláléka: szemes tengeri, árpadara, zöld növény: paréj, dinynyehéj stb. Ilyen korban kerül sor a karikázásra, hogy a mozgékony állat ne tudjon turkálni. − A ~ jó takarmányértékesítő, mindenevő háziállat. Különösen nyáron sok moslékot kapnak, abban korpa,
konyhai hulladék (kenyérhéj, ételmaradék) van. A maglók gyengébben kosztolódnak, a régi időkben kihajtották őket a
tarlóra, de előbb szemet és moslékot is
kaptak. 10 óra tájban a kondás behajtotta
a tanyába, megitatta őket, és az állatok
egy fákkal körülvett helyen hűsöltek. A
legnagyobb gondot természetesen a hízó
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táplálására fordították (disznóhizlalás,
makkoltatás).− G/ A ~ jelentőségére utal
közvetve a (cívis) népnyelvben ismert
számtalan frazéma is. Így pl. előfordul
tréfás táncszóban: Húzd rá, cigány, disznóṷt adok, nem dúrja fel az udvarod!
Tréfás szitkozódásokban: Disznóṷteremtette! Disznóṷ terem a káposztába!
Disznóṷ terem a káposztás fazikba! Feddésként: De nagy disznóṷ vagy! − az
evésnél v. más körülmények között illetlenül viselkedő embernek mondják. Metaforaként fogalmazva a hitvány, al- jas
ember Disznóṷ eggy ember. Szólásokban: Nem őriztünk eggyütt disznóṷt. Elutasítás: Kivel őÝriztél disznóṷt?: ne bizalmaskodj, ne tegeződj velem! Ha vki
amiatt panaszkodik, hogy szorítja a lábát
a lábbeli, azt gúnyosan így „vigasztalják”: Kicsi az óṷl, nagy a disznóṷ. Szóláshasonlatokban: Hallgat, mint a hugyóṷ disznóṷ. Hallgat, mint a disznóṷ,
mikor peselik − mondják a gyanúsan
hallgató emberről. Aki sokat eszik, az
Annyit eszik, mint egy disznóṷ. Úgy
eszik, mint egy disznóṷ − állapítják meg
arról, aki nem ismeri az illemet, és
csámcsogva, hangosan eszik, ill. mohón
eszik, habzsol. A nagyon lusta ember
Ojan lusta, mint a disznóṷ. A nagyon
piszkos, gondozatlan külsejű pedig Piszkos, mint a disznóṷ. A tökrészeg ember
Ríszeg, mint a disznóṷ. Az ízléstelenül
öltözködőre a ruha Úgy illik, mint disznóṷra a gatya. Közmondás is több van.
Általánosan ismerjük a következőket:
Éhes disznóṷ makkal álmodik, azaz mindenki arról ábrándozik, amit szeretne
elérni, megszerezni. Aki korpa közzé ke-
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veredik, megeszik a disznóṷk, vagyis aki
rossz társaságba kerül, előbb-utóbb ráfizet. Minél koszosabb a disznóṷ, annál
jobban vakaróṷddzik: minél hitványabb
vki, annál többnek akar látszani. Kevésbé ismerik: A disznóṷnak meg a fösvínynek hóṷtta után veszik hasznát: ti.
amíg élnek, csak bosszúságot okoznak.
Minden koszos disznóṷ megleli a maga
dörgölőÝdzőÝfáját: a) akármilyen rút
férfi v. nő talál magának (házas)társat. b)
a hitvány ember is talál magának (élet)
társat. A disznóṷ se mosdik, mégis meghízik: kövér és piszkos gyerekre mondják, aki nem szeret mosakodni. A jóṷ
disznóṷ is fekve eszik: feddik meg gúnyos rosszallással az olyan embert, aki
lustaságból fekve eszik. A ~ jelentésmezőjéhez vehetők a következő frazémák
is: Disznóṷszar a fizetíse: mondják durván, ha vki ingyen dolgozik, nem kap a
munkájáért semmit. Disznóṷtorba vágták orrba, mert nem tartott sort a borba:
nem illő előbb inni a többieknél! Annak,
ill. arról mondják, aki a borivással nem
várja meg a többieket. A frazéma tkp.
egy tréfás sírvers egyik részlete. Úgy beszíl vele, mint kondás a malacával/disznóṷjával, vagyis gorombán, lekezelően.
Úgy káromkodik, mint egy kondásbojtár:
csúnyán káromkodik. Akin nagyon látszik, hogy töri a fejét, erősen gondolkodik, az Töri a csürhejárást. − Összefoglalóan megállapítható, hogy az idézett
frazémák nem a ~ hasznos „adottságain”
alapulnak, hanem az emberre vonatkoztatható életmódján, tulajdonságain. – H/
A ~val kapcsolatos hiedelmek elsősorban az állat egészségére, szaporaságára,
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hasznára vonatkoznak, másrészt az állatok egyes megnyilvánulásaiból az emberi élet fordulóira v. az időjárásra jósolnak. − Az újszülött malacokat megköpködték: pü, pü, pü v. pö, pö, pö, így védték őket a rontástól. (Így tettek az újszülött csecsemővel és a talált pénzzel is.) A
cívis népi hiedelem szerint ~val álmodni
azt jelenti, hogy pénz áll a házhoz. Nem
jóṷ az András-napi malac, mert még
hosszú tél lesz tavaszig – tartották a téli
~tartás nehézségeire utalva a régi cívisek. Ugyanakkor az e nap táján született
malacokból a következő évben jó hízó
válik, átlagos súlyuk elérheti a másfél q-t
is, míg a ja- nuári fialásból legfeljebb
120 kg-os hízók lesznek.− Az öreg ~ az
áprilisi hidegben a legelőről hazafelé futva ezt mondogatja: Ha én eztet tudtam
vóṷna, köpönyeget hoztam vóṷna. Mire
az ugyancsak didergő kismalac sivalkodva így válaszol: Ápri, ápri, áprilííís!
– J/ Sertéseiknek a cívisek ritkán adtak
nevet. 20. század eleji adatok: Kuszafarkú, Angol, Kiskani, Nagykani, Veresróka, Vénkani, Katica, Nagyfejű, Zsuzsika, Sima. Ezenkívül egyetlen olyan esetről van tudomásom, amikor a kondás az
ábácé azonos betűi alapján nevezte el a
gondjaira bízott kocákat, pl. Erős, Emse,
Etel. 2. Magyar kártyában: ász. L. még:
disznóherélő, disznóólházhija, disznóvacok, örvös disznó; a dölt betűs fogalmak
jelentését a szócikkükben is!
(a) disznó betegségei: Leggyakoribbak: a sertésbénulás, sertésinfluenza,
sertésorbánc, sertéspestis, száj- és körömfájás. Kocadisznó betegsége a tejláz.
L. még: disznó
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disznóbőr disznóṷbűr fn Pl. → Tímároknál a sertés kikészített v. kikészítetlen bőre mint (nyers)anyag.
disznócsürhe: → csürhe
disznófarok disznóṷfarok fn Kévekötélen, gúzson kötött csomó vége.
disznófejsajt: → disznósajt
Disznó-fenék: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
disznófiaztató disznóṷfiaztatóṷ fn
Kutrica.
disznófogó disznóṷfogóṷ fn Vágásra
szánt → disznó kiemelésére szolgáló
nagyméretű, fából készült → fogó.
disznóföld disznóṷfőÝd fn Disznólegelő.
Disznó-föld: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
disznófürdő disznóṷfürdőÝ fn Vízzel
telt nagyméretű gödör, amelyben a sertések fürödnek. A ~ általában a tanya környékén kiásott → vályogvető gödörből
lett.
Disznófürdő: → Pallag
disznóganéj disznóṷgané fn Disznótrágya. Ezt tartják a legjobb minőségű
talajjavító szerves anyagnak. L. még:
trágya és trágyázás
disznóháj disznóṷháj fn Sokféle módon hasznosítható → háj, amelyet a 20.
század elejéig vidékünkön is egy darabban tartósították. Ehhez → disznóöléskor
a ~at összegöngyölték, → hájvarrótűvel
hártyájával bevarrták, és ~tartó vászontarisznyában felakasztva tárolták. L.
még: hájvarrás
disznóherélő disznóṷherélőÝ fn Ritkább neve: disznóṷherés. A kan disznó
ivartalanítását végző személy.
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disznóherés: → disznóherélő
disznóhizlalás disznóṷhizlalás fn
Röviden: hizlalás. Debrecenben már a
19. század második felében modern hizlaldákban, nagy méretekben is folyt sertéstartás. A cívis gazdálkodók azonban
nem nagyüzemi körülmények között,
hanem őseiktől tanult hagyományos
módon hizlalták a családjuk élelmezésére, ill. eladásra szánt sertéseiket. A hízónak kiszemelt disznót augusztusban →
befogták, és decemberben már leölhették
őket. Befogáskor kb. 1 q súlyúak voltak,
ekkor még a → disznóólban együtt voltak összezárva a → maglóval. Elkülönítésük után (→ hizlalóól) naponta kétszer, reggel és késő délután került sor az
etetésre. (Tanyai körülmények között,
ahol több állat volt, ott a → hizlalóskondás, → hizlalóbojtár feladata volt a
~.) Eleinte szemes tengerit és árpát kaptak, ill. korpa és ételmaradék, száraz
kenyér, kenyérhéj stb. alkotta a → moslékot, amelyet nagy → moslékosvedérben (régen favödörben, később
bádogvödörben) vittek a → disznóvályúhoz, hizlalóvályúhoz Az egyoldalúan,
csak szemes tengerivel etetett hízónál
gyakran előfordul, hogy ég a bele, emiatt
a disznó → földel ’földet eszik’. Ilyenkor lóhúst adnak neki, attól elmúlik. A
helyesen táplált hízónak később beáztatott öreg tengeridara és → derce volt a
fő tápláléka. Az állatokat etetés előtt
kiengedték és megjárkáltatták (→ aklos
disznó). Aki eladásra nagyobb mennyiségben hizlalt, vagyis foglalkozásszerűen disznózott (→ disznózik), az még
nagyobb gondot fordított táplálásukra.
Már a választott malacokat is bőséges
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táplálékkal etette: a tengeridara, búzadara, borsó mellett konyhai maradékokkal,
ételmoslékkal (pörkölt, nokedli) táplálta,
→ felhizlalta sertéseit. A ~ sajátos módja
volt a → makkoltatás. Újabban a ~ már
változatos fajtákkal és üzemileg előállított sertéstáppal történik. L. még: tokásodik
disznóhizlaló disznóṷhizlalóṷ fn Sertéshizlalda. Az 1850-es évektől a nagy
háborúig a meggazdagodás egyik lehetősége volt a sertéshús, marhahús, gabona
Nyugat-Európába irányuló kivitele. A
cívis gazdák, vállalkozók, hentesek ~
épületei a Homokkert közelében álltak.
disznóhólyag disznóṷhóṷjag fn A
disznó hugyhólyagjából készült → dohányzacskó.
disznóhúsleves disznóṷhúsleves fn
Disznóhúsból főzött → leves.
disznókarám disznóṷkarám fn Röviden: → karám. A → disznóól külső,
fedetlen, körülkerített része, kifutója.
disznókec disznóṷkec fn Röviden:
kec, másik neve: kutrica. A koca fialó
helye a → disznóólban.
Disznókert: → Pallag
Disznókirály Disznóṷkiráj fn Az
1930-as évek sertéskereskedőjének, hizlalda- és vágóhíd tulajdonosának, egy
Rochbauer nevű sváb nagyvállalkozónak
a ragadványneve. L. még: István király
ünnepe
disznókolomp disznóṷkolomp fn
Olykor sertés nyakába is felhelyezett
kisméretű, lapos formájú és négyszögletes szájú kolomp. L. még: disznó
disznókonda: → konda
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disznókupec disznóṷkupec fn 1. Sertéskereskedő. 2. Vásárban nagyon alkudozó lókereskedő.
Disznókupec Nagy József: → cívis
ragadványnevek
Disznó-kút: → hortobágyi helynevek
és helynévtípusok
disznóláb disznóṷláb fn Régi fajtájú
pisztoly. Hajdan a cívis férfiaknak is
volt, a farzsebükben hordták. Szólás: Itt
a kezem, nem disznóṷláb!: kezemet
adom rá.
disznólkodik disznóṷkodik i Csúnyán beszél. L. még: beledisznólkodik
disznónyáj: → konda
disznónyúlja disznóṷnyújja fn A →
disznó keresztcsontja a rátapadó izmokkal együtt.
disznóól disznóṷóṷl fn A sertések elhelyezésére szolgáló építmények összefoglaló neve. A nagyobb sertésnyájak
(→ csűrhe, konda) szállása az → akol,
csürheakol v. a hodály. Ilyen épületek
Debrecen környékén csak az uradalmakban voltak. A cívis paraszti gazdaságok
építménye általában náddal fedett deszka- v. téglaesetleg vályogépület, a jobb
minőségűeknek még padlása (→ disznóólházhíja), is volt, itt tartózkodtak a galambok. Lécből, deszkából összerótt
igénytelenebb épület volt a → kutrica.
(A szó a nagyobb ólak fialásra elkerített
részét is jelöli.) A szegények, → vákáncsosok disznóinak csak → földól v.
vesszőből körbefont bogárhátú építmény, ill. → kerekól jutott. (A gazdaportán levő ~ban 1−2 disznó volt, a többi a
tanyai ~akban nevelkedett.).
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disznóólházhíja disznóṷóṷlhászija
fn A → disznóól padlása. L. még: házhíja
disznóorja: → orja
disznóölés disznóṷölís fn – A/ A háztartás évi hús- és zsiradéktartalékának
biztosítására hizlalt sertés (disznóhizlalás) levágása és feldolgozása. Általában
a téli hónapokra, leginkább decemberre,
a karácsony előtti napokra időzítették
(de: feketevágás). A ~ általában a cívisek
ta- nyai gazdaságában történt, de a városi háznál is végezhették. A nagyobb
létszámú és tehetős(ebb) családok egy
télen 4−6−8 disznót is vágtak, az egészen jó- módúaknál azonban nem volt
ritka a 20−30 db sertés leölése sem. Ha
több hí- zó volt együtt az ólban, a leölésre szánt állatot előző nap elkülönítették,
és enni sem kapott, hogy a belei minél
jobban kiürüljenek. – B/ A ~t több irányú előkészület előzte meg: A gazda
dolga volt a ~hez használt szerszámok,
így a kések (ölőkés, kaparókés, vakarókés, bontókés), balták (félkézbalta) előkészítése. Ezeket általában másra nem
használták, hanem megtisztítva, lezsírozva egy vászontarisznyába téve a kamrában felakasztva tárolták. Ha nem a
gazda volt a hentes, ő disznóvágáskor
vitte magával a munkájához szükséges
szerszámokat. Ecsedi István (A debreceni és tiszántúli magyar ember táplálkozása 209−231) leírása szerint a régi világban a gazda és segítői feladata volt a
~hez szükséges só biztosítása is. Ezért
szekérrel néhány → kősóval (és néhány
kulacs borral) elmentek a szárazmalomba sót darálni. Itt egy nagyponyvát lete-
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rítettek, a kősót rátették, és a fejsze fokával szétverték. Ezután következett a
darálás. Fél napba is beletelt, amíg 4
kősót kézzel megdaráltak. A későbbi
időkben már villannyal daráltak. Ugyancsak a gazda gondja volt a száraz szalma
biztosítása a perzseléshez. A ~ előtti napon a gazda meghívta a rokonokat, esetleg a közeli barátokat, szomszédokat,
egyeseket csak disznófogni. A tanyavilágban a nagy távolság miatt tanyaszomszédot csak ritkán hívtak, leginkább csak
a testvéreket, legközelebbi rokonokat,
sógorokat; erre az alkalomra összejött a
nagycsalád. – A gazdasszony feladata
volt a szükséges fűszerek, így a só, paprika, fokhagyma, bors, szekfűbors stb.
beszerzése. Ezek mennyisége attól függött, hány disznót és milyen súlyúakat
öltek. (Rizskását például egy disznóhoz
egy-másfél kg-ot számítottak, ennyit
fokadoztattak.) A gazdasszony megtisztította, kiforrázta a ~hez használt edényeket (lábasokat, fazekakat, bodonokat,
teknőket: nagyteknőt, kisteknőt), húsvágó deszkát stb. – C/ A ~hez a férfiak
hajnalban gyülekeztek, előtte felhajtottak egy-egy pohárka pálinkát a család
egészségére. Kint az ólban 3−4 ember
megfogta a disznót, fülét, farkát fogva
kivonszolták, kihúzták a lábait, leteperték a földre, de volt, ahol előtte kisbaltával v. fakalapáccsal (disznóütő) fejbe
kólintották (disznóütés). A hentes v. egy
ehhez legjobban értő férfi az ölőkéssel
az ún. élőereknél nyakon szúrta a disznót. (Az állat nyakából a vér kipisít.)
Szíven azért nem szúrták, mert ilyenkor
túl sok vér került az állat belső szervei
közé. (Egyes gazdáknál viszont ez volt
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szokásban.) A rossz helyre, a mell helyett a lapocka alá adott szúrás a lapockázás. A megszúrt állat vérét egy nagyobb edénybe felfogták, a művelet végén a disznót két hátsó lábánál fogva fölemelték, hogy minél kevesebb vér maradjon benne. Szőrét perzseléssel távolították el, oly módon, hogy a hasára
fektetett állat lábait széthúzva hasra fektették, friss, száraz szalmával jól behintették, és egyszerre két helyen a fejénél
és a lábánál a szalmát meggyújtották.
Amikor leégett a szalma, a tüzes pernyét
a lábak és a fej hajlataihoz tették a hoszszú nyelű perzselővillával, ha szükséges
volt, ezzel igazgatták a nagy lánggal égő
szalmát is. Közben az elégett szalmát
pótolták. Az első goromba ’elnagyolt’
vakarást, kaszapengéből készült kaparókéssel, vakarókéssel, szőrkaszával végezték (leszőrkaszáz), a többi vakarást
pedig egy széles és éles vakarókéssel. A
hátoldal megperzselése és előbb elnagyolt, majd finomabb megkaparása után
a disznót a gerincére fordították, két
oldalt téglával kitámasztották, ezután a
hasi részét beszalmázták, innen is leperzselték a szőrzetét. Hasonlóképpen ezt is
megvakarták, és a körmöket egy erőteljes csavarással leszedték (lecsülköl).
Mosni kezdték, közben ráemelték az alaposan lemosott bontódeszkára (erre a
célra megfelelt a gondosan megtisztított
istállóajtó is), ahol egy széles és éles vakarókéssel alaposan levakarták, súrolták,
és bő vízzel többször lemosták. Egy erre
kijelölt személy a kútból v. a közelben
elhelyezett kis vizesdézsából vödörrel
vizet merített, és csuporral a hentes keze
alá öntögette. A hasi oldal rendbetétele
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után visszafordították, és aprólékos gondossággal a hátoldalt is rendbe tették. Ha
nem volt elég szép a bőre, kissé megpirították, ill. a jobban megpirult v. kihasadt
bőrt sáros, nedves pernyével (pernyesár)
bekenték, így akadályozták meg, hogy a
bőr továbbhasadjon. Mikor a disznó fejitűl a farkáig meg vóṷt puculva, egy vödör vízzel végigöntötték. (A fenti műveletekben kisebb-nagyobb eltérések is
lehettek.) Ezután hozzáláttak a → bontáshoz. A disznó kihasítása után egy-két
vödör vízzel kimosták a belsejét, és
konyharuhával kitörölgették. A bontásnak a cívis paraszti háztartásban máig
gyakori módja az ún. orjára bontás. A
megtisztított disznót a széles bontódeszkán a hátára fektetik, és az éles bontókéssel dolgozó hentes a 4 sonkát kihasítja, előbb a két elsőt, majd a hátsó sonkákat. Ezután az állatot hasra fordítja, a
gerincoszlop két oldalán hosszában átvágja a szalonnát (orjaszalonna). A
nyakszirttől jobbra és balra, a fülek alatt
a szájig bemetszi, és többnyire rögtön le
is választja a fejet. Ezzel a szalonna a
vállnál is meg van bontva. Ezután lefejti
mindkét oldalon a szalonnát az állat
hátáról, oldaláról, egészen a hasig, és
jobbra-balra kiterítve hagyja (leszalonnáz). Fejszével elválasztja a gerincet a
bordáktól, és az orjának (disznóorja)
nevezett gerincoszlopot a farokkal
együtt kiemeli. Kétfelé teríti az oldalast,
és kiszedi a belsőségeket előbb a mell-,
majd a hasüregből. A gyomor és a belek
eltávolítása után fejti le a hájat (csepleszháj, fátyolháj, fodorháj). Az oldalasokat kiemelve a bontódeszkán csak a
szalonna marad az állal. A hasaszalon-
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nán, a háj alatti részen fekvő hús a disznónak a nyúlja (disznónyúlja). Korábban
többet tartottak meg füstölt húsnak. Sózni és füstölni szokták a fejet, az orját, a
két oldalast, az oldalasokról a hátgerinc
mellett leválasztott fehérpecsenyét (csukapecsenye, szűzpecsenye), a nyúlját, két
lapockát két darabban a medencecsont
izomburkolatát és a 4 sonkát. Az orjára
bontás egyik előnyének tartották, hogy
az egész belsőséget egyszerre ki tudták
emelni. Az orjadarabot kiiktató ún. karajra bontásnál a bontást a hentes a hason kezdi (egyes helyeken előbb a disznót állványra akasztják), a gerincoszlopot kétfelé hasítja. Ez a bontási mód az
utóbbi évtizedekben a cívis gazdaságokban is kezdett elterjedni. Ha nem a gazda
henteskedett, hanem a fizetett böllér,
paraszthentes végezte a munkát, akkor a
gazda szerepe szinte csak a vendéglátásra korlátozódott: a meleg borral forgolódott, a hentest és segítőit kínálgatta.
Egyes helyeken a bort vízzel megkeresztelték, borssal megfűszerezték, nehogy
munka közben gond legyen. − A ~nél
férfimunka (volt) még a kolbász elkészítése, ill. a hús és szalonna → sózása. Női
munka a kivett belszervek szétválogatása, a bélmosás, béltisztítás, a hurka és
gömböc elkészítése, az abálás, a zsírolvasztás, vmint a disznótor ételsorának
elkészítése, a rokonoknak, szomszédoknak küldendő kóstoló összeállítása (nemek szerinti munkamegosztás).− D/ Étkezés ~kor: A napszaknak megfelelően 3
étkezés volt: reggeli, ebéd, vacsora. A
reggelit hajdan a disznó levágása előtt
letudták, de a később időkben általában a
perzselés közben v. a disznó felbontása
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előtt kerítettek rá sort. Ilyenkor füstölt
kolbászt sütöttek, ha a háznál nem volt,
erre a célra kölcsönbe kértek v. vettek.
Máshol a tavalyi kolbász utolját tálalták
fel megfőve, mert azt tartották: Nem
szabad, hogy az avas megírje az újat.
Megalvadt friss vért is süthettek: a vért
megabálták, sóval, borssal fűszerezték,
bő hagymás zsírban kisütötték. Reggelihez tea, de még inkább meleg bor dukált.
Néhol tízórai étkezés is volt, ilyenkor
lesipecsenyét sütöttek. Az ebéd: orjaleves volt friss húsból, töltött káposzta és
sütőben sütött oldalas savanyúsággal,
esetleg garnírunggal. A cívisek a disznótor szót a ~ egész folyamatára vonatkoztatják, a ~t követő nagy étkezést disznótoros vacsorának nevezik, ennek alapját
a levágott disznóból frissen készült húsos ételek jelentik. Legáltalánosabb étrendje: húsleves (csigatésztával) toros
káposzta, hurka, kolbász és sütemény.
Az előzőleg megfőzött és kihűtött hurkát
a tűzhely sütőjében sütötték meg, a kolbászt lábasban a tűzhely tetején. A feldarabolt hurka és kolbász hosszú pecsenyés tálban került az alkalomhoz illően
megterített asztalra. Ecsedi István szerint
(i. m. 326) a múlt század 30-as éveiben a
következő volt a disznótor étrendje.
Reggel a henteseknek, bölléreknek meleg kolbászt és oldalast, meleg pogácsát
és forralt mézesbort adtak. (Nagy hidegben forralt bort egész nap ihattak.) Ebédre tyúkhúsleves, töltött káposzta, pulykav. kappanpecsenye volt feltálalva. Vacsorára: szilvaízből ciberét, hurkát, kolbászt, és ha délről maradt, hideg pecsenyét, néha fánkot szolgáltak fel. A vacsorára a ~nél segédkezőkön kívül a
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közeli rokonokat, esetleg a szomszédokat is meghívták, a meghívást viszonozni illett. Evés-ivás, borozgatás, családias,
vidám hangulat jellemezte a disznótoros
vacsorát, amely jó alkalom volt a beszélgetésre, politizálásra, tréfálkozásra,
mesélésre, közös dalolásra. A ~ napján
megjelent a koldus is, aki hús-, szalonna, pecsenyedarabokat stb. kapott. – E/
Összegezve a ~, disznótor lényege a kölcsönös segítség volt. A háziak és a meghívottak bizonyos hagyományos munkamegosztás alapján vettek részt a disznóölés munkálataiban. A segítségül hívott vendégek – nem is mindig rokonok
– reggelit, ebédet, vacsorát és húsból,
szalonnából, hurkából, kolbászból álló
kóstolót kaptak, amit részben meghívással, részben kóstoló küldésével illett viszonozni. L. még: a fogalmak szócikkeit
is!
disznóparéj disznóṷparé fn Legismertebb fajtája a szőÝrös disznóṷparé.
Amaranthus retroflexus Takarmánynövény, szarvasmarha és sertés fogyasztja.
L. még: laboda, paréj
disznópásztor disznóṷpásztor fn A
→ disznókonda/disznónyáj őrzője.
disznóporcsin disznóṷporcsin fn Hivatalos neve: porcsinkeserűfű. Polygonum aviculare. Utak mentén, száraz réteken növő keserűfűféle, → porcsin, a
talajon elterülő, szétágazó egyéves,
egész nyáron virágzó növény. A népi
gyógyászat a növény virágzó leveles
szárából főzött teáját sokféle betegségre
használta/használja: gyulladásgátlóként,
vizelethajtóként, reuma és köszvény ellen, erős havivérzésre, de köhögés, has-
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menés, vesebetegség gyógyítására is. L.
még: gyógynövény, gyomnövény, Hortobágy növényvilága
disznóság disznóṷság fn 1. → Disznóölésből származó húsféleségek és készítmények: kolbász, szalonna, disznósajt, sódor, orja stb. 2. Csúnya, helytelen
beszéd, viselkedés.
disznósajt disznóṷsajt fn A cívis
nyelv ismeri még disznóṷfejsajt, fejsajt,
fűsajt néven is. A → disznóöléskor főtt
fejhúsból, bőrből készített, fűszerekkel,
fokhagymával ízesített töltelék. Elsősorban disznógyomorba (→ főkötő) töltik,
ha kettő készül, a kisebbiket a vakbélbe
töltik. A ~ot megfőzik, deszka között,
kővel v. más nehezékkel lenyomatva
préselik. Enyhén felfüstölik, hogy a bőre
kapjon egy kis füstöt, így a kásatöltelékeknél hosszabb ideig eltartható. Hideg
helyen (kamrában) madzagra akasztva
tárolják. A húsfélék elfogyasztásához viszonyítva ez vóṷt az elébb valóṷ. Hidegen fogyasztják. A ~ot a 19. század második felében itt is a helyi hentesek
kezdték el készíteni, a cívis háztartásokban általánossá a 20. század elején vált.
A ~ a → kásás gömböcöt szorította ki.
disznószar disznóṷszar fn A disznó
ürüléke. Szólásban: Disznóṷszar a fizetíse: nem kap a munkájáért semmit.
disznószőrű guba disznóṷszőÝrű
guba: Festetlen szürke gyapjúból készült
gubafajta.
disznótanya disznóṷtanya fn Disznótartásra berendezkedett → tanya, ahol a
cívis gazda akolban, karámban a szabad ég alatt tartotta állatait.
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disznótengeri disznóṷtengeri fn Főleg sertés etetésére használatos → tengerifajta.
disznóteremtette disznóṷteremtette
msz Leginkább gyerekeknek mondott
enyhe szitkozódás: Disznóṷteremtette!
Változatai: Disznóṷ terem a káposztába!
Disznóṷ terem a káposztás fazikba! L.
még: disznó
disznótor disznóṷtor fn Eredeti jelentése → disznótoros vacsora, azaz a
→ disznóöléskor rendezett vendégség,
lakoma; kötetlenebb és kisebb körű találkozási alkalom. A cívis népnyelv
azonban a disznóölés egész napjára (is)
vonatkoztatja. Mint ilyen a cívis család
életének (is) jeles napja (volt). A 3 fő étkezés (reggeli, ebéd, és mindenekelőtt a
vacsora étrendjét, ételsorát l. a disznóölés szócikkében.− A frazémákban is
eredeti jelentésében szerepel: Disznóṷtorba vágták orrba, mert nem tartott sort
a borba. Aki vonakodik vmilyen ajándékot elfogadni, annak ma is gyakran
mondják: Nem erőÝszak a disznóṷtor,
csak kírelem.
disznótoros káposzta: → toroskáposzta
disznótoros vacsora disznóṷtoros
vacsora: → Disznótor. A → disznóölést
lezáró vendégség, lakoma, ill. ennek
több fogásból álló étrendje, ételsora.
Nem különül el az előző két fő étkezéstől (a reggelitől és ebédtől), étrendjét l. a
→ disznóölés szócikkében!
disznótök disznóṷtök fn Takarmánytök, amely főzeléknek elkészítve emberi
fogyasztásra is alkalmas, → tökkáposztának főzik. − A → tök legismertebb faj-
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táját, a ~öt (és a → sütőtököt) a cívis
gazda leginkább a. tengeriföldben termesztette, a → tengerivel egyidőben. A
~nek a fekete föld a talaja. Minden 6.
sorba pergetett egy pár szem magot.
Hátránya, hogy az ott növekedő tök
megnehezítette a tengeri huzatását. Tengeritörés után szedték le, összefordított
kasban szállították haza. A kazal tövébe
rakták, ha fagyok jöttek, csutkával betakarták. Félben adták a jószágnak, a keményebbet a lónak, puhábbat a szarvasmarhának. A magját kiszedték, mert ártalmas a jószágnak.
*Disznótúrási-kert: → szőlőskert
disznóütés disznóṷütís fn A → disznóölésnek az a része, amikor a → disznóütővel hatalmasat ütnek a disznó fejére, hogy elkábítsák.
disznóütő disznóṷütőÝ fn Más nevei:
ütőÝfa, disznóṷütőÝfa. → Disznóöléskor
a disznó leütéséhez használt, keményfából készített és vaspánttal megerősített
kalapács, fadorong.
disznóütőfa: → disznóütő
disznóvacok disznóṷvacok fn A →
disznó fekvőhelye.
disznóvályú disznóṷváju fn Az a →
vályú, amelybe a disznók eleségét öntik.
disznóvásár disznóṷvásár fn Sertések adás-vétele és annak helyszíne. Egy
időben a vasúti hídnál volt a helye.
Egész évben és hetente tartottak ~t, itt a
sovány és kövér állatokat a → vásár
más-más részén árulták. Az új állatot a
gazdája otthon úgy szoktatta, hogy a
disznóólban a legalkalmasabb helyre
járjon a dolgát végezni.
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disznózik disznóṷzik i → Disznót
(eladásra) tenyészt.
disznózsír disznóṷzsír fn A tiszántúli
és debreceni ember csak a ~t becsülte,
ezért különféle ételekben, ill. kenyérre
kenve sokat evett belőle. L. még: cívis
konyha, zsír
díszöltés díszőÝtís fn → Szűrhimzésnél cifrázásra használatos öltéstípus,
pl. → tűzőöltés, → láncszemes öltés.
díszszeg ~ fn → Kárpitosoknál: fekete, domború fejű szeg.
díszszegecs ~ fn → Szíjgyártóknál:
egyik végén díszített fémrudacska, amelyet az összeerősítendő bőrlapokon a
kifúrt lyukakba helyeznek, majd a másik
végét is fejjé kalapálják.
dísztel: → dinsztel
dísztelen ~ mn 1. Csúnya, rossz testalkatú 〈ló〉. 2. Fokozásul: éktelen. Dísztelen nagy terem vóṷt.
díszterítés díszterítís fn Ünnepi, vasárnapi étkezésre történő terítés. L. még:
cívis konyha
disztingál: → disztingvál
disztingvál disztingál i Disztingájja
magát: uraskodva beszél.
disztó: → disznó
diványrojt ~ fn → Paszományosmesterségben divány díszítésére szolgáló
selyemből v. szövőgyári hulladékanyagból sodrott rojt.
divat ~ fn − Szóláshasonlat: Kiment
a ~búl, mint a rígi kétgarasos: a) vmilyen idejét múlt dolog kiment a használatból. b) elromlott. Kifogyott a divatytyábúl: pl. ruha kiment a ~ból, régimódi
lett.
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dizzeg-duzzog ~ i Sértődötten duzzog, mérgelődik.
dob1 ~ i Ellik, fial. L. még: kidob
dob2 ∼ fn 1. Henger v. üst alakú ütőhangszer. Kifejezésekben: pl. Dobra
kerül: vmit elárvereznek. Dobra
ütik/verik: elárverez. Dobra ver /üt: eladó dolgokat, közérdekű híreket kidobol.
Dobra veret: kidoboltat. (Nagy) ~ra
veri: elhíreszteli, kikürtöli. – Más frazémákban: Ojan a kenyír, mint a ~: szép
kerek és jól átsült kenyér, amelyet ha
ütnek, püfög. Főleg gyereknek mondják: Úgy elverlek, mint egy kétfenekű
~ot. Dobbal nem lehet verebet fogni:
terveinket nem szabad kibeszélni, mert
könnyen meghiúsulnak. 2. A → cséplőgép hengeres, forgó része. 3. Hímzőráma. 4. → Szőrmekikészítőknél: a csiszológép része. 5 → Kovácsmesterségben: bőrtömlő, a fújtató része. L. még:
dobol, dobolás
Doberdó utca: → utcák−utcanevek
dobfara doffara fn A → cséplőgép
hátsó része. Itt rázódik ki a pelyva.
Dobi ~ tn − Szóláshasonlat: Jóṷl lakott, mint ~ kutyája Büdszentmihájon:
(tréf) éhesen maradt. L. még: lakodalom
dobi pipa ~: Tiszadobon készült,
rendszerint fekete cseréppipa, felnyitható, díszes rézfedővel. A hortobágyi pásztorok használták.
dobmalom ~ fn → Fazekasoknál: a
mázőrlőkő mai, modernebb változata,
amely az őrlés munkafolyamatát könnyíti meg.
dobogó dobogóṷ fn 1. Birkausztató
fölötti deszkaépítmény, amelyre az állatokat fürdetés előtt, ill. fürdetés után
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felhajtják. 2. Lejtős deszkaalkotmány a
fejőkarámban, fejés közben erre állítják
a juhokat.
dobogószik dobogóṷszik fn 1. →
vadszik. 2. Porhanyós, művelhető szikes talaj.
dobol ~ i 1. Közérdekű hírt → dobolással közhírré tesz, → publikál. 2. A
méhész kézzel v. vmilyen segédeszköz
segítségével sűrűn ütögeti a méhkast,
hogy a méheket áthajtsa az üres kasba
(→ átdobol, kidobol). Ez úgy történik,
hogy a két kast egymáshoz illeszti olyképpen, hogy az üres van fölül, a tele
kas alul. A tele kast ütögeti, mire az
anyaméh átmegy az üresbe, majd utána
követi a többi is. Ezután a kasból ki lehet
szedni a mézet.
dobolás ~ fn 1. Közérdekű híreknek,
rendeleteknek dobpergéssel bevezetett
közzététele. Hajdanában Debrecenben a
→ hajdú (falvakban a → kisbíró) ütötte
dobra a hírt. Ennek bevezető kötött szövege: Közhírré tétetik. Ezt követte a
konkrét közlemény, pl. Kis János gazdának három disznóṷja van eladóṷ.
Úgyanígy tudatták a közérdekű híreket
is, pl. az adó befizetésének határidejét,
rendeleteket stb. Árverésnél ún. értéket
doboltak. Ilyenkor többen versenyeztek,
az árverés hivatalos lebonyolítója kikiáltotta: senki többet háromszor. Ezzel befejeződött az árverés. A ~ Debrecenben
a 20. század elején már nem volt divatban. A rendeleteket kifüggesztették a
városháza kapujára. 2. A méhek kiűzése
a méhkasból kopogtatással, → átdobolás, kidobolás.
dobosgém: → bölömbika
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Dobozi lakótelep Dobozi lakóṷtelep
tn A város keleti részén a Belváros közelében fekszik, a felszámolt → Dobozi
temető helyén, nagyjából a Rakovszky
utca—Faraktár utca—Ótemető utca—
Dobozi utca—Luther utca által határolt
területen. Építése 1957-ben kezdődött,
tízemeletes be- ton tömbházakkal. Nevezetes építménye a város második víztornya.
*Dobozi temető tn A város sáncain
túli első szabad temető volt, a Cegléd
utcai kisajtó környékén terült el. Már a
16. században megnyílt. 1888-ban (más
adatok szerint 1810-ben) zárták be. Idetemették 1572-ben Méliusz Juhász Pétert, és a város más jeles fiait: bírákat,
szenátorokat, papokat, tanárokat. Az
1950-es években végleg felszámolták,
helyén épült fel a → Dobozi lakótelep.
Dobozi utca: Dobozi lakótelep, Juhszél, zsibogó
Dóczi Gedeon Gimnázium: → dóczista
Dócziné ládája Dóṷciné ládája:
Olyan → láda, amelyben régi holmit,
ruhadarabokat tartanak. Frazémákban: A
Dóṷciné ládájában van: a) ruhanemű,
más holmi nincs eltéve, a földön van. b)
régi, kidobni való holmira is mondják. A
Dóṷciné ládájába van a píz − mondja,
akinek nincs pénze. Mindent a Dóṷciné
ládájába tart − akkor mondják, ha rendetlen összevisszaságban sok minden
van a ládában v. a szekrényben.
dóczista dóṷcista fn A Dóczi Gedeon Gimnáziumban tanuló gimnazista
lány.
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dohány ~ fn 1. Élvezeti cikket szolgáltató növény. Termesztése nagy szakértelmet kíván (dohánykertész, dohánytermesztés). A hozzáértők a növénynek,
ill. a dohány szárán, a dohánykórón levő
leveleknek különböző fajtáit különítik el.
A levelek elhelyezkedése és az ezzel
összefüggő minőség szerint van: anyadohány, ez a neve a középső, legértékesebb leveleknek; a növény alsó, gyenge
minőségű levele az aljadohány; az első
levelek letörése után a növény tövénél
sarjad ki a sarjúdohány. Minősége szerint ismeretes pl. a feldolgozatlan szűzdohány, vagyis magyar dohány, az illatos muskotálydohány; a királydohány
jó minőségű szabolcsi dohány; illatos pipadohány a purzicsán; a kapadohány
(paklis dohány) erős, csípős és durván
összevágott ~; a cigarettába, pipába való
házilag felaprított dohánylevél a vágott
dohány. Betegsége a vízigomba.− Szólásokban: Nem ír [ér] egy pakli dohányt –
mondják, ha ajándék stb. alig ér vmit.
Más frazámákban ’ész’ jelentésben szerepel: Van vágott ~a − mondják arról,
akinek megvan a magához való esze.
Akinek nincsen v. kevés az esze, annak
Nincs egy csepp vágott ~a se, ill. Elfogyott a vágott ~a. 2. Pénz. L. még: a
fogalmak szócikkeit is!
Dohányállomás: → Pallag
*dohányáruló: Mivel a dohány felvásárlása, árusítása 1852 óta állami monopólium, a foglalkozás már a 19. század közepén kiveszhetett.
dohánybeváltó dohánybeváltóṷ fn
Röviden: beváltóṷ. A megtermelt →
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dohány felvásárlásával foglalkozó cég.
L. még: Debrecen közlekedése
dohánybeváltó tiszt dohánybeváltóṷ tiszt: A termelt → dohányt a termelőtől átvevő államilag megbízott alkalmazott.
dohánybeváltó tisztifelügyelő dohánybeváltóṷ tisztifelügyelőÝ: A dohány
beváltást végzők munkájának ellenőre.
dohányfábrika ~ fn (rég) Dohánygyár.
Dohány-forgó: → Pallag
dohányfűzés dohányfűzís fn A dohányleveleknek hosszú zsinegre való felfűzése.
dohányfűzőtű dohányfűzőÝtű fn A
dohánylevelek felfűzésére szolgáló hoszszú, erős fémtű. L. még: tű
Dohánykert: → Pallag
dohánykertész dohánykertísz fn Röviden: dohányos. → Dohánytermesztéssel foglalkozó, speciális szaktudású mezőgazdasági munkás.
dohánykóró dohánykóṷróṷ fn A →
dohány szára, amelyen a levelek vannak.
dohányleveles slingli ~: → Paszományosok szókincsében: férfi ruhára 5
páros fekete selyem sodrásból dohánylevél fejjel horgolt gomboló, amely koszorúval díszített körtegombbal gombolódik.
dohánymadzag ~ fn Rosszabb minőségű kenderből sodrott, főként dohánylevelek felfűzésére használt erős zsineg.
dohányos: → dohánykertész
Dohányos utca: → Nagymacs
dohánypajta ~ fn Másik neve: dohányszárítóṷ. Nagyobb szellős épület,
amelyben a gerendákhoz kötve v. állvá-
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nyokon a felfűzött dohányleveleket szárítják.
dohányszárító: → dohánypajta
dohányszita ~ fn Házilag vágott pipadohány porának kiszitálására való
eszköz. Gyakran az elhasznált → kenyérszitát fogták be erre a célra.
dohánytermesztés: A dohány élvezeti cikket szolgáltató növény. Termesztése nagy szakértelmet kíván (dohánykertész). A dohány palántáit melegágyakban nevelik. A gondosan elkészített trágyafűtésű melegágyak két részből
állnak, a rögzített keretből és a takaróból
(hacsura). A dohánymagot csíráztatják,
apró volta miatt földdel v. hamuval elkeverve vetik a melegágyba. A kikelt palántákat naponta gondozni, öntözni, szellőztetni, ritkítani, óvni kell. 4−8 hét alatt
megnőnek, és április-május fordulóján
megkezdik kiültetésüket. A porhanyósra
előkészített földön a sorokat sorhúzóval
jelölik ki. Száraz időben csak vízzel lehet ültetni, ezért ültetés előtt meglocsolják a palánta helyét, amit sarokkal, kapa
fokával v. e célra készült hosszabb bottal
készítenek el. A palántákat tálban v.
kötényben viszik magukkal a dohánykertészek, és az ujjukkal v. a rövid lyuggatófával fúrt lyukba óvatosan beültetik.
A megeredt palántákat háromszor-négyszer kapálják. Az ekekapa csak a múlt
század első évtizedeiben jött használatba
a ~ben. Némely nagy levelű fajtáknál
megjelennek a virágbimbók, lecsípik.
Kb. másfél hét múlva következik az
oldalhajtások letördelése, a kacsolás/kacsozás. Mindkét művelet a levelek érését
és erősödését segíti elő. A dohány szüretelésének egyedüli formája, a leveleknek
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a tőről kézzel való leszedegetése a törés
(dohánytörés), amely a levelek érésének
megfelelően alulról felfelé szakaszosan
történik (aljadohány, anyadohány). A
hazaszállított leveleket előbb hervasztják/füllesztik, majd a hosszú, hegyes
dohányfűzőtű segítségével erezetükön át
zsinórra fűzik (dohányfűzés). A telefűzött dohánymadzag neve póré. A kifeszített pórékat a napra téve állványokon
v. szellős, erre a célra épült dohánypajtákban szárítják. A megszáradt dohányleveleket a csomózóban csomózzák, azaz szín és nagyság szerint válogatják,
lesimítják és összekötik. A dohányfűzés
és csomózás–simítás egy időben sok
ember munkáját igényelte. Különösen az
utóbbinál a családi munkaerőn kívül a
rokonok és barátok, sőt napszámosok is
együtt dolgoztak (csomózó). Ezek a
munkák még a két világháború közti
időkben is jeles közösségi és szórakozási
alkalmak voltak. Ezután vette át az állami kereskedelem, a felvásárlással foglalkozó dohánybeváltó cég, ill. annak megbízottja a dohánybeváltó tiszt és a dohánybeváltó tisztifelügyelő, általuk került a helyi dohánygyárba, népi nevén
dohányfabrikába. L. még: a fogalmak
szócikkeit is!
dohánytörés dohánytörís fn A dohánylevelek leszedése.
dohányvágó dohányvágóṷ fn Házi
dohányvágásra alkalmas eszköz. Deszkalapból és rászerelt késből áll. L. még:
pipázás
dohányvirág ~ fn Dohányfojtó vajvirág, amely a → dohány tövénél csomókban nő, és így elszívja előle a nedvességet.
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dohányzacskó dohányzacskóṷ fn A
pipázó napi dohányadagját tartalmazó,
gyakran díszes (bőr)zacskó. Ebben tartotta a paraszt- és pásztorember a pipába
való vágott dohányát. Leginkább a kos
herezacskójából készült (→ kostökzacskó/kostök). A kos herezacskóját úgy kanyarították ki, hogy körül arasznyi tányérja maradjon. A ~nak kéznél kellett
lennie, ezért a pásztor a szűrujjban, gatyakorcba v. a csizmaszárba dugva, ill.
derékszíjhoz v. a bunda sallangjára kötve, esetleg a nadrág ellenzőjébe dugva
viselte. Régebben a szűcsök által készített remek ~ a számadó pásztorok, módosabb gazdák és mesteremberek jómódjának, rátartiságának és méltóságának a
külső jele volt, ezért feltűnő helyen viselték, tányérja kilógott a zsebből, sallangja a csizmaszárat verte (→ sallangos
dohányzacskó). A szépen hímzett ~ hozzátartozott az ünneplő subához. A szarvasmarha szívburkából készült a →
szívhólyagzacskó. A szegény embernek
jó volt a disznóhólyagból v. vastag elhasznált női harisnyából (→ lábszárkostök) való ~ is. Temetéskor a férfiak mellé a koporsóba a pipájukat és ~jukat is
beletették.
dohányzás: A → dohányt nálunk a
törökök honosították meg. A ~t hajdan
szigorú törvények, büntetések tiltották
Európában és hazánkban is. A 18. század elejétől azonban már engedélyezték
Debrecenben is. A férfiak (parasztok,
iparosok, diákok) körében rohamosan
terjedt. Meghonosodott a Hortobágy vidékén is. A pásztorok legfőbb élvezeti
cikke a dohány, az ehhez szükséges kellékek összefoglaló neve → pásztor-
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készség. A hortobágyi pásztor a kapott
dohányleveleket kunyhójánál szárítgatta,
megvágta, borjúbőr tömlőjébe tette. A
dohány élvezésének, a ~nak több módja
ismeretes: a → bagózás, cigarettázás,
pipázás és szivarozás.
dohat ~ fn (rég) → Disznó, szarvasmarha, baromfi sebeinek gyógyítására
használt kátrányszerű anyag; kreolin.
dohatos üveg ~ (rég) Olyan üveg,
amelyben a szarvasmarha (disznó) sebeinek gyógyítására használt rossz szagú,
büdös → dohatot, vagyis kreolint tartják.
dóka dóṷka fn → Dolmány alakú, általában fekete színű férfikabát. L. még:
cívisek viselete
doktor ~ fn Ember- és állatorvos.
Ennek megfelelően van: → emberdoktor, ill. lódoktor/marhadoktor.
doktoros ~ fn Kislányoknak, kisfiúknak a doktor bácsi, doktor néni tevékenységét utánzó játéka. L. még: gyermekjátékok
dolgos dóṷgos I. mn. Szorgalmas. II.
fn 1. Napszámos, kétkezi munkás. 2. A
→ perecsütő asszony segédje, segítsége.
Akkor alkalmazta, ha a keresletet egymaga nem tudta kielégíteni. Rocska- és
zsákszámra dolgozott, ill. hetibért kapott: hajdan 3−4 P-t, az 1930-as években
6 P-t. L. még: jódolgos
dolgozhatnék dóṷgozhatnék fn Szeret dolgozni. Dóṷgozhatnékom van.
dolgozik dóṷgozik i 1. Hízik. 2. Növény zsendül, fejlődik. 3. Dóṷgozza a
víz a gubát: a kallás során a víz sodrása
egyenletessé, tömötté teszi a gubát. −
Frazémákban: Dóṷgozik, mint a marha
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− mondják arra, aki erejét meghaladó
mértékben dolgozik. Közmondásokban:
Aki nem dóṷgozik, ne is egyík: a munkakerülő ember nem érdemli meg az élelmet. Ki hogy dóṷgozik, úgy veszi hasznát: ahogyan dolgozunk, úgy boldogulunk. Úgy dóṷgozzál, mintha örökké
ílnél, úgy imádkozzál, mintha mingyár
meghalnál: a körülményektől függetlenül végezzük jól a dolgunkat, és viselkedjünk úgy, mintha a halálra készülnénk. Igekötőkkel: → átdolgoz, bedolgoz, eldolgoz, feldolgoz, hozzádolgoz, kidolgoz, összedolgoz, rádolgoz; megdolgozik. Téves elvonás: → nagydolgozik.
dolgozó: → dolgozóméh
dolgozócsizma dóṷgozóṷcsizsma fn
Különféle zsírokkal átitatott, bőrből
készült (nagy) csizma. Pl. iparos (tímár,
mészáros stb.) használja munkavégzéskor.
dolgozódik dóṷgozóṷdik i Dolgozik,
dolgozgat. Kiment a határba, oszt kapál,
dóṷgozóṷdik.
dolgozóház dóṷgozóṷház fn Más nevei: szárazműhej, curikkszoba. → Tímármesterségben az a helyiség, ahol a
bőrön a → szárazmunkát végezték, a
kicserzett bőrt feldolgozták.
dolgozóláda dóṷgozóṷláda fn Rövid
fülű, nagyobb faláda, amelyből az építkezésen a → kőműves a habarccsal dolgozik.
dolgozóléc dóṷgozóṷléc fn 2 m hoszszú egyenes léc, amellyel a falazás v.
vakolás egyenességét ellenőrzik. L. még:
kőműves
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dolgozóméh dóṷgozóṷmí fn Röviden: dóṷgozóṷ. A virágport gyűjtő és a
viaszt készítő meddő nőstény → méh.
dolgozópad dóṷgozóṷpad fn A pipakészítés fő folyamatainak helyet adó
munkaasztal. L. még: debreceni pipa
dolmány dóṷmány fn – A/ Térdig v.
combközépig érő, testhezálló, felálló
gallérú, férfi posztó felsőruha. Hajdan a
cívis férfiak általános és kedvelt viselete
volt. Egyik fajtája a → szűrhöz hasonló
→ szűrdolmány. Közeli rokona a → dóka elnevezésű ruhadarab. Díszesen hímzett változata női viselet volt (→ díszdolmány).− B/ A ~ elejének két szárnyát
egymásra hajlóan is szabták, ujja kézfejnél szűkebb. Aba-, kék-, majd fekete
posztóból nyári és téli változatban is készítették. Leggyakrabban posztóval, flanellal bélelték. Paszomány, zsinórozás
és fémgombolás (a módos cíviseknél
ezüstgomb) díszíthette. Szegényeknek
készülhetett vászonból is. A ~t ingen,
sokszor övvel derékhoz szorítva, → mellényre felöltve v. a → mentéhez hasonlóan panyókára vetve viselték. A múlt
század elejére az újabb típusú → ujjasok
kiszorították a használatból. − A férfilét
jelképeként szerepel a következő rigmusban: ElőÝbb jött a dóṷmány, azután
a rékli. Én vagyok a legíny, én vagyok a
fírfi. Az Istenit néki!, vagyis előbbre való
a férfi az asszonynál. A → rékli bő szabású, szűk nyakú blúz. L. még: cívis
férfiviselet, cívis női viselet
dolog ~ fn Vmivel kapcsolatos feladat, tennivaló, munka. Elvígeztem a jóṷszág dóṷgát – mondta a cívis gazda, ha
ellátta az állatok körüli teendőket (etetés,
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itatás, almozás stb.). A legsürgősebb
mezei munka ideje, ill. ennek hajnaltól
reggelig terjedő időszaka a → dologidő;
a munkaképes ember → dologtehető, a
hétköznap → dologtevő nap.− A ~ több
frazémának a tárgya. Dóṷgom felőÝl ráírek: nincs más dolgom, tehát elvégezhetem a szóban forgó feladatot. A lusta,
~kerülő emberre mondják: Büdös neki a
~. Hasonló jelentéssel: Nem járt ott,
ahon a dóṷgot osztogattyák, ill. Elmenne
a ~ temetísire, v. Kifürdi magát a ~búl:
kihúzza magát a munkából, a munka
alól. Az ilyen ember aztán Egy ~búl kettőÝt csinál, vagyis olyan rosszul végzi
el, hogy emiatt ismét meg kell csinálnia.
Aki hozzáfog a munkához, az Megfogja
a ~ vígit. Akinek sok a dolga, ezt mondja: Ezer a dóṷgom meg kettőÝ, ill. Annyi
a dóṷgom, hogy a fejem alá is tehetnék/rakhatnék belőÝle. Annyi a dóṷgom,
hogy azt se tudom, mék lábamra ájjak.
Sok a ~, mind szorgos, sok a gyerek,
mind rongyos − szorgalmas ember
mondja igyekvése magyarázatául. Van
egy csepp jóṷ dóṷgod: bolond vagy? E
kell nekem, nem a ~: − mondják tréfásan
vmi jó ételre, italra. Tréfás, durva mondásban: Eriggy a dóṷgodra, macskaszar
az óṷrodra! − távozz innen, ne zavarj!
Szépítő kifejezésben is előfordul: Elment
dóṷgára. Elment félrevalóṷ dóṷgára az,
aki szarni ment. Akinek rosszul megy a
sora, arra tréfásan azt mondják, hogy
Jóṷ dóṷga van, mint a kutyának a karóṷ
közt. A ~ nem szígyen a köznyelvi A
munka nem szégyen közmondás népnyelvi változata. Három ~ a legnehezebb: várni, nem jönni, menni, nem ha-
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ladni, lefeküdni, nem aludni: ezek az élet
leggyötrelmesebb, legkínosabb dolgai.
Összetételben: → jódolog, nagydolog,
tréfadolog.
dologidő dologidőÝ fn 1. A legnagyobb, legsürgősebb mezei munkának,
pl. az aratásnak az ideje. 2. A legsürgősebb mezei munkák idején a hajnaltól
késő estig tartó időszak. L. még: dolog
dologtalan ~ fn → Méhészetben: a
nem dolgozó méh, here.
dologtehető dologtehetőÝ fn (rég)
Munkaképes ember. L. még: dolog
dologtevő nap dologtevőÝ nap: (rég)
Hétköznap. L. még: hét napjai
domb ~ fn Természetes v. mesterséges felszíni kiemelkedés. Összetételekben: → ganéjdomb, szemétdomb. Találós kérdésben: Dombon ülőÝ Demeternek csüng a lőÝdörgőÝje. Mi az? Felelet:
a) szőlőfürt. b) harang nyelve.
dombíroz ~ i → Szíjgyártó a lószerszámon két szíjat úgy varr össze, hogy
az egyik kissé kidomborodik; → domborít.
dombírozás ~ fn Lószerszámok öszszevarrási módja, amelynek eredményeként a → hám díszesnek látszik; →
domborítás.
domborít ~ i Fémmegmunkálásban
kalapálással fémet hajlít, domborúvá
tesz, öblösít. Igekötővel: → ledomborít,
megdomborít.
domborítás ~ fn Fémmegmunkálásban kalapálással mélyedések és domborulatok készítése és ennek eredménye.
domborítókalapács domborítóṷkalapács fn Fémmegmunkálásban → domborításra használt eszköz, amelynek
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egyik fele félgömb alakú, a másik íves,
kisebb méretű, és puhább fémből készül.
L. még: kalapács
domborodik ~ i Nő másállapotban
van. Körülírással: Domborodik az eleje.
Népdalban: Az a kisjány akkor szomorkodik, mikor a hasa ~, ill. Domborodik
mán a kötőÝd eleji: mindkettő utalás a
házasságon kívüli terhességre. L. még:
várandós állapot
domborulat ~ fn Üst domború része,
→ fenékdomborulat.
Dombos Balogh István: → cívis ragadványnevek
Dombostanya: → tanyai iskola
dominó dominóṷ fn Pontokkal számozott tégla alakú lapocskákból álló
kirakó társasjáték, ill. ennek egy lapocskája.
dominós dominóṷs mn Aki szeret
dominózni. Nagy dominóṷsok vóṷtunk.
dominózik dominóṷzik i → Dominó
nevű társasjátékot játszik.
domó domóṷ fn A kenyérnek sütés
közben kiszakadt része, gyürkéje.
Domokos Lajos utca: → utcák−utcanevek
Domokos Márton-kert ~ tn Kertség
a város északnyugati részén. 1731-1764
között nevezték el Domokos Márton
főbíróról. Területén zajlott le az 1849.
évi debreceni csata. Az itteni halmot
(Kokasló-halom) nevezték át Nagysándor-halomnak. Itt található a csata emlékműve és a Hősök temetője.
dong ~ i 1. Méh, darázs v. más nagyobb rovar rendszerint kis területen
keringve, repülve szárnyával mély, tompa, zúgó hangot ad. 2. Légy ételt, húst
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körüldong, és petéivel berak, → megdong. 3. Suttog, pusmog.
donga ~ fn 1. Hordók, dézsák stb.
oldalát alkotó, megfelelő méretre vágott,
hajlított fa (→ hordódonga). Elhelyezkedése alapján van → fenékdonga és
oldaldonga. Előbbi a kádáripari termékek fenekét, utóbbi az oldalát alkotja.
Elkészítésének módja szerint két fő fajtája: a füríszelt ~: fűrésszel kivágott ~;
hasitott ~: baltával kivágott ~. 2. →
Tímároknál: a → faragóbakra faszögekkel erősített felső rész. L. még: hordó,
kádáripar
dongó dongóṷ fn 1. A méhfélék családjába tartozó, zömök, szőrös testű rovar, alapszíne fekete v. sötétbarna, és ebben rendszerint sárga övek vannak;
poszméh. A cívis gyerekek a következő
rigmussal bosszantották a poszméhet:
Diri darázs, dongóṷ. Veres Dobi Jankóṷ. 2. → méh. 3. Nagy, fekete, szőrös
légy.
dongókas: → méhkas
dongóvirág dongóṷvirág fn Stachys
annua. A tarlón növő, apró fehér virágú,
mézelő → gyomnövény, tarlóvirág. L.
még: méhészet
doromb ~ fn → Gyermekjáték: zsindely v. fenyőlapocska, amely gyorsan
forgatva zúgó hangot ad.
dorombol ~ i 1. → Macska mormogó hangot hallat. 2. → Dorombbal játszik.
dorong ~ fn.1. 10 cm-nél vékonyabb
tüzifa, ölfa. 2. → Gubacsapóknál a szövőszék részeként: 2 db fakaron nyugvó
rúd (→ alsó dorong, felső dorong),
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amelyre a szövés kezdetekor a → melléket feltekerik.
dorong tüzifa ~: Kb. 1 m hosszú,
henger alakú tűzrevaló fa.
dorongkarika ~ fn Másik neve: fakarika. → Gubaszövőszéken a → felső
dorongot a szövőszék elülső lábához
szorító fogazott karika, amely megakadályozza a → mellék letekeredését azáltal, hogy a felette lévő ún. → gólya megakad a fogakban, és nem engedi a →
dorongot forogni. A dorong jobb végén
helyezkedik el.
dorongpálca ~ fn → Gubacsapók
nyelvében: a → doronggal párhuzamosan elhelyezkedő bot, a szövőnek a doronghoz erősíthető része, amelyre a →
melléket teszik.
Dorottya utca: → utcák−utcanevek
doszt ~ hsz Ragos változata: dosztig.
Bőven, fölös mennyiségben, untig. Doszt
/Dosztig elíg: untig elég. Szóösszetételben: → dosztig-szartig.
dosztig: → doszt
dosztig-szartig ~ hsz Bőven, untig,
→ doszt. Szólásban is előfordul: Dosztig-szartig ette magát, még annál is egy
falattal többet − mondják durván arra,
aki a megcsömörlésig teleette magát.
dózni dóṷzni fn Vágott dohány tartására való zsebbe tehető kisebb doboz.
Ebből sodortak cigarettát. Régen minden
cigarettázó férfinak volt ~ja.
Döbröndi ~ tn − Szóláshasonlat:
Ugrál, mint ~ , aki hét esztendőÝbe fordul eggyet: (tréf) nagyon lassú.
döccen ~ i Pl. szekér a barázdában
zökkenve egyet rándul.
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döccenés döccenís fn Zökkenés 〈pl.
szekéré〉.
döccent ~ i Csipőficamos ember sántít.
döci ~ mn (gúny) Bicegő járású, sánta.
döcög ~ i Nehézkesen lépked. Igekötővel: → eldöcög.
döcögős döcögőÝs mn 1. Rázós 〈szekér〉. 2. Szekérdöcögtető 〈út〉.
döcögtet ~ i Rázat. Én nem ~em magam a szekéren. Igekötővel: → megdöcögtet.
dödög ~ i Motyog, dohog.
dödölle: → túrós dödölle
döfi mn − Szólás: E mán ~!: ez már
vmi! L. még: mohondöfi
döföl düföl, ~ i Döfköd, bökdös, lökdös vmit. Találós kérdésben: Hanyatt
fekszik, nyers hússal ~ik. Mi az? Felelet:
Tésztadagasztás. L. még: megdöföl
döfős döfőÝs mn Kötekedő, verekedő.
dög ~ fn 1. Dögvész. 2. Dögivel van:
bőven, fölös mennyiségben van vmi. 3
Vín ~: öregember. 4. Hulla. − Átokként
mondják: A ~ essen bele! Szóláshasonlat: Büdös, mint a ~: pl. romlott hús
szörnyen büdös. Anyósra vonatkoztatott
durva mondás: Alig várom az ördögöt,
hogy elvigye ezt a vín ~öt. L. még: bujadög
dögbőr dögbűr fn A → szőrmekikészítők így nevezik a lesoványodott, kiégett bőrt, amin kevés hús van.
dögfa ~ fn Lábán kiszáradt fa.
döggödör ~ fn 1. Másik neve: dögösgödör. Az elhullott állatok elföldelésére kijelölt gödör a Hortobágyon. Min-

365

danolás

den legelőjárásnak megvolt a maga döggödre. A fölemelhető deszkatetővel ellátott nagyméretű, mély gödör helye a
pásztortanyától és kutaktól meglehetősen
messze volt kiásva. Az elhullott állatot a
→ dögtalyigával szállították ide. Egészségügyi okokból a dögöt a gödörbe helyezése után oltatlan mésszel bőségesen
beszórták. Ennek közvetlen oka az volt,
hogy a régi időkben a cigányok a ~bűl
hordták az ebídet. 2. → dögtemető.
dögkerék: → dögöskerék
dögkeselyű dögkesejű fn Döghússal,
hulladékkal táplálkozó piszkosfehér
tollazatú → keselyű.
döglégy ~ fn Zöldes szárnyú nagyobb
→ légy. Úgy tudják, hogy pl. tyúk leölésekor, 5 km-ről is megérzi a (dög)szagot.
döglésig döglísig hsz 1. Bőségesen.
Vóṷt ott sóṷska döglísig. 2. Teljesen,
pukkadásig. Döglísig teleette magát.
döglik ~ i 1. Állat pusztul. 2. Heverészik, lustálkodik. − Adatolt igekötős
alakjai: → eldöglik, kidöglik, ledöglik.
döglődés döglőÝdís fn Állat halódása.
döglődik döglőÝdik i 1. Dögrováson
van. 2. Lustálkodik, heverészik.
döglött szalma ~: 1. Nyirkos, rothadt
szalma. 2. → Nyomtatásnál olyan szalma, amiben már nincs szem.
dögönbőgő dögönbőÝgőÝ fn (tréf,
durva) 1. Szószerkezettel: ínekes fiú. A
→ Református Kollégium → temetésre
énekelni járó (kis)diákja, kórustag. 2. A
református tanítóképző és a teológiai kar
temetéseken (is) éneklő elsős diákja. L.
még: Kántus
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dögönyöz ~ i 〈Hanyatt fekvő〉 kisgyereket enyhén öklöz, meggyomroz.
dögös ~ fn 1. Az elhullott állat eltakarításával megbízott személy. Régebben öreg pásztor v. cigány, később maga
a → legelőőr végezte ezt a munkát, aki,
amikor hírt kapott arról, hogy a legelőn
jószág hullott el, a → dögtalyigával elszállította azt a → döggödörhöz v. →
dögtemetőhöz, ahol az állatot megnyúzta, majd elföldelte. A nyúzást mindig
hozzáértő emberre osztották, de előzőleg
az állatorvos alaposan megvizsgálta az
elhullott állatot, és írásos engedélyt állított ki róla. A lépfenében elpusztult jószágot tilos volt megnyúzni, az ilyet
nyomban el kellett földelni. Előfordult,
hogy a 15 év körüli → kisbojtár a többi
pásztor segítségével végezte el a dög
eltakarításának munkáját. Az állat bőrével elszámoltak a számadó pásztornak,
ill. a gazdának. 2. Állattetemek takarmánnyá alakításával foglalkozó vágóhídi
munkás.
Dögös-árok: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
dögösgödör: → döggödör
Dögös-hát: → hortobágyi helynevek
és helynévtípusok
dögöskerék ~ fn Nevének változata:
dögkerék. Földbe ásott (kb. 180 cm magas) oszlopra vízszintesen fölhelyezett
használt szekérkerék, amelyre téli időben a szétporciózott lóhúst kirakták.
Általában telente egy rossz (sovány,
öreg) lovat vágtak le erre a célra. Az állat leggyakrabban a saját gazdaságból
került ki, ritkábban vásárolták. Aki zsidó
kereskedőtől pénzért vette meg a más
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vidékről (pl. a Nyírségből) hozott leigázott lovat, annak gyakran az állat bőrét is
vissza kellett szolgáltatnia a kereskedőnek. A húsból naponta kétszer, reggel és
este adtak a tanyát őrző kutyáknak, a
nagyobbaknak nagyobb, a kisebbeknek
kisebb darabot. A szagot érezve a kutyák
éjjel-nappal éberen őrködtek a ~ körül.
A húst kétágú létra segítségével tették
föl a ~re, ill. vették le porciónként róla.
A ~ elsősorban a télen is lakott tanyák
jellegzetes tartozéka volt, de előfordult a
hortobágyi legelőn is a pásztorszállások
közelében. A tél múltával a dögöskereket leszerelték az oszlopról.
dögösszekér: → dögtalyiga
dögöstalyiga: → dögtalyiga
dögrovás ~ fn A régi pásztorvilágban
az elhullott állatot rovásboton tartotta
számon a számadó. Kifejezésben: Dögrováson van: a) ember olyan beteg, hogy
már nem gyógyulhat meg, hamarosan
meghal. b) nagyobb állat járványos betegség miatt elpusztul(hat).
dögszőr dögszőÝr fn → Szőrmekikészítőknél az a szőr, amelyet az állat már
elhullatott, de a nagy szőre miatt még a
bundájában maradt.
dögtalyiga dögtajiga fn Más nevei:
dögösszekér, dögöstajiga. A nagyobb elhullott állatok szállítására szolgáló 1
lóval vontatott, 2 rúddal ellátott, kétkerekű, hátrabillenthető jármű. A ~ a hortobágyi legelők jellegzetes járműve
(volt). A két kerék közti tengelyen nyugvó kb. 2 m hosszú részt kemény fából
készült deszkákkal fedik le. Hátsó végén
egy görgő henger van, elöl egy ehhez
hasonló, karral hajtható, kb. 3 m hosszú
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lánccal hévérszerű fahenger. Kezelője a
→ dögös.
dögtemető dögtemetőÝ fn Ezt is nevezik → döggödörnek. Az 1870-es
években dühöngő nagy marhavészkor
hozott hatósági intézkedésre kellett először a pásztoroknak a hortobágyi puszta
félreeső részén nagy, mély gödröket ásni, és az elhullott állatokat oltatlan mészszel való fertőtlenítés mellett ebbe temetni. A körülkerített, hatalmas gödrökhöz → dögtalyigán vitték az állatokat.
Ezt a munkát a → dögösre bízták.
Dömi Balogh: → cívis ragadványnevek
dömöcköl ~ i Igekötővel: megdömöcköl. 1. Ütögetve nyomkod, gyömöszöl. 2. Dögönyöz, masszíroz. Hajdan a
→ népi gyógyászat jellegzetes alakja, a
→ kenőasszony házakhoz járt ~ni, maszszírozni, kenegetni. Ilyenkor kezelésbe
vette a kart, hátat, nyakat, tkp. az egész
testet tetőtől talpig. A kezelés másik
módja volt, hogy a családhoz tartozó
kisgyerekkel tapostatták meg a fájós hátat, derekat.
dönci ~ fn Demizson.
döncsi ~ fn Kicsi, kövér gyermek. L.
még: emberi test
döngicsél ~ i Repülő rovar erősödőgyengülő, megszakadó, halk, zümmögő
hangot ad.
döngöl ~ i 1. Bevetett ágyat szétdúl.
2. Főtt krumplit szétnyomkod. 3. Forrásban lévő cefrét megnyomkod, kever. 4.
→ Szérűkészítéshez talajt fadoronggal
keményre ver. L. még: dürücköl

367

danolás

döngölés döngölís fn → Szérűkészítéshez a talajnak fadoronggal történő
keményre verése.
döngölő döngölőÝ fn 1. Szőlészetben
döngölésre használt eszköz, vastagabb
fadarab. 2. → tömködő.
döngölőfa döngölőÝfa fn 1. Talaj
tömörítésére használt eszköz. 2. Cefrének összegyűjtött gyümölcsök összezúzására szolgáló fa. L. még: pálinkafőzés
döngölt padló döngölt padlóṷ:
Agyagos, pelyvás földből döngöléssel
készült házpadló. L. még: padló
dönög ~ i Dong, zümmög.
döntés döntís fn 1. A szőlő szaporításának az a módja, hogy a szőlővesszőt,
ill. a tőkét gödörbe fektetik és betemetik,
hogy az gyökeret eresszen. 2. Az ily módon nyert új szőlőtőke. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
dörgés: → égzengés
dörgöl ~ i Dörzsöl.
dörgölődzőfa dörgölőÝddzőÝfa fn
Nevének változatai: dörgölőÝfa, dörzsölőÝfa. A szarvasmarhák, sertések pihenőhelyén, földbe ásott 2−3 m magas,
combvastagságú faoszlop, amelyhez az
állat hozzádörgölődzik, hogy szőrét, bőrét tisztítsa. Ferde növésű fákat is keresnek erre a célra, hogy a jószág a hátát is
dörgölhesse. Egyik „változata”, amikor a
Hortobágyon a → baromállás/gulyaállás
kiszemelt helyére a pásztorok egy elnyűtt tölgyvályút 50−60 cm-re függőlegesen beásnak a kemény szikes talajba,
és a jószág este, amikor az állásra ér,
ehhez dörzsölheti a viszkető nyakát,
testét. A gulyaálláson gyakran 3−4 ~´t is
felállítanak. Ha már 10−20 szarvasmarha
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ugyanahhoz a ~´hoz hozzádörzsölődik,
az oszlopon marad az állatok szaga, ezt a
többi barom megérzi, és mindig visszatér az oszlop köré. A ~ ma is jellegzetessége a hortobágyi legelőnek. Gyakran ül
a tetején egy-egy parlagi sas, vércse v.
más nagyobb madár. A tanyán, tanya
környékén élő barmoknak nem volt felállítva ~, ők a tanyaudvar v. a közeli
erdő fáihoz dörgölőztek. A sertések számára gyakran a → disznókarámban volt
leásva egy jó erős, vastag fa. − Közmondásban is szerepel: Minden koszos disznóṷ/malac megleli a maga dörgölőÝdzdzőÝfáját/dörgölőÝfáját/dörzsölőÝfáját:
a) akármilyen rút férfi v. nő talál magának (házas)társat. b) a hitvány ember is
talál magának (élet)társat.
dörgölőfa: → dörgölődzőfa
dörög ~ i Összetétellel: mennydörög;
más igével: zeng; körülírással: Hömbörgeti Szent Péter a hordókat. Az ég villámláskor tompán dübörgő hangot ad.
dörömbölés dörömbölís fn − Közmondás: A dörömbölís nem hallik a
mennyországba: a hitvány ember vádaskodásának nem hisznek.
dörzscsont ~ fn → Szíjgyártók fűzések ledörzsölésére, kiigazítására alkalmas eszköze.
dörzsöl ~ i Megtört v. kitilolt, de
még pozdorjás szöszt lábbal v. faeszközzel puhít.
dörzsölő dörzsölőÝ fn Főleg fiatalok
által társasan végzett kenderdörzsölés,
amelynek során a legények a kendert a
csizmájuk talpa alatt törik, a lányok pedig ezután a földön mezítláb dörzsölik.
A ~t rendszerint tánccal zárták. Debre-
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cenben nem, csak a környező településeken (és a tanyavilágban) volt divatban.
dörzsölőfa dörzsölőÝfa fn 1. →
dörgölődzőfa. 2. → Szőrmekikészítésnél
használt stekkolófa.
dörzsölt bolha: → bolha, moncsolt
bolha
drabális ~, trabális mn Tagbaszakadt, nagytermetű, testes. L. még: emberi test
drága ~ mn Kedveskedő → megszólítás: ~´m. − Frazémákban: Drága, mint
a hegedűszóṷ: a hegedűszó azért ~, mert
addig a tied, amíg hallatszik, ráadásul
fizetni is kell érte. Kivetette a ~´t a hasábul: jóllakott. Aki elaggya, annak óṷcsóṷ, aki veszi, annak ~: az olcsó és a ~
viszonylagos fogalmak.
drágalátos ~ mn (gúny) Jóféle.
drágás ~ mn Nem olcsó.
drágaság ~ fn Drága holmi, főleg ékszer.
dragacs: → tragacs
draku ~ fn Román eredetű jövevényszó: → ördög. Tréfás rosszkívánság: Vigyen el a ~!
drámaselyem: → trámaselyem
dranka ~ fn Vele rokon fogalom az
→ esztrenga. 1. Kisebb karám, ahol a juhokat fejik. 2. Néhány szál deszkából v.
karóból és ezekre vízszintesen hézagosan szögezett lécekből álló, nagy hordozható darabokból összerakható alkotmány, amelyet a juhtenyésztésben rendszerint elkülönítésre, elrekesztésre kerítésként használnak. 3. E hordozható kerítésféle nagy darabjaiból egy. 4. Legelő
állatok pihenőhelyéül szolgáló terület,
amelyet könnyen szétszedhető és újból
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összerakható deszkákból álló, kb. 1 m
magas, négyszögletű kerítés vesz körül,
és ahol erősítésképpen a deszkákat fával
körülkorcolják. 5. Vízszintesen elhelyezett deszkákból készített kocsioldal, a
deszkák között keskeny réssel. Ezzel
akadályozzák meg, hogy a rakomány
kihulljék.
drapériatartó-bojt drapériatartóṷbojt fn Bársonyfüggöny rögzítésére szolgáló dús díszítésű → bojt.
drel ~ fn → Ötvösmesterségben
használt eszköz, pergőfúró.
dresszírozó dresszírozóṷ fn → Mézeskalácsosoknál: a hurkatöltő elvén
működő kisebb töltelékkinyomó.
dromedár ~ fn Nagy, behemót, kövér ember. L. még: emberi test
drót dróṷt fn Hengerelt finom fémszál, huzal. A paraszti gazdaság, kézműipar is több fajtáját ismeri. Kerítés megerősítésére való a szögesdrót, népi nevén
tüskésdrót, a háztető nádkévéinek összekötözésére szolgál a nádkötődrót, a házi
készítésű szappan feldarabolására volt
használatos a fűrészdrót; a fazekasok
munkaeszköze a metsződrót és szeletelődrót, a paszományosoké a hasplidrót.
A távíróvezeték korábbi neve sürgönydrót. − Szólás: Dróṷton jár a dereka:
mozgékony, dolgos nőre mondják. L.
még: gyeplőtartó-drót; a fogalmak szócikkeit is!
drótféreg dróṷtfíreg fn A pattanóbogár sárgás színű, kemény lárvája.
drótfű dróṷtfű fn 1. Egy → gyógynövényfajta. → Pákászok gyűjtötték és
árulták. 2. Fűnemű gazdanövényeken
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élősködő, reájuk csavarodó, sárgás virágú növény, aranka [?].
dróthúzás dróṷthúzás fn → Ötvösmesterségben vékony huzalok készítése
húzószerszámon való áthúzással.
dróthúzóvas dróṷthúzóṷvas fn →
Ötvösmesterségben olyan acéllap v. keményfém, amely két-három sor különböző méretű furatot tartalmaz.
drótkefe dróṷtkefe fn Elsősorban fémes anyagok megtisztítására szolgáló →
kefe. Vékony drótból készül.
dróton pirított daruszar: → pattogatott kukorica
drótos dróṷtos fn Összetétellel:
dróṷtostóṷt. → Tót ’szlovák’ vándoriparos, aki eltörött cserépedények javításával, összedrótozásával foglalkozott (→
drótoz). Az értékesebb fazekaskészítményt, keménycserepet a vándorló ~
előre is összedrótozta. Munkájához fekete vashuzalt v. sárgaréz drótot használt.
Leghíresebbek voltak a trencsényi, abaúji ~ok, akik az egész Alföldet bejárták.
A rendszeresen megjelenő ~ a cívisvárosnak is jól ismert, megszokott alakja
volt. A 20. század elején a bádogedény
térhódításával az eredeti ~ foglalkozás
fokozatosan megszűnt. Később a ~ok a
kilyukadt bádogedények foltozásával
foglalkoztak. A ~ kerékpáron v. gyalog
közlekedett, hátán faládában hordta a
szerszámokat és a bádogot. Szerszámai:
lemezvágó olló, kalapács, ár, kézi üllő,
csipőfogó, harapófogó, lyukasztó, hidegvágó, szegecsek és csiríz voltak. Elnyújtott „Fazikat fodooozz!” v. Dróṷtoztassék! kiáltással hívta fel magára a figyelmet. Munkájáért főként pénzzel fi-
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zettek. A legidősebbek ma is emlegetik,
hogy a cserépedények összedrótozását, a
bádogedények → cinezését a ~ok milyen
nagy hozzáértéssel végezték. Az 1930-as
évektől már az abaúji ~ok sem jártak el
Debrecenig, a kilyukadt lábasokat, fazekakat javításra a Miklós utca sarkán lakó
Bokor Ferenc bádogosmesterhez hordták
az itteniek. A mester szakszerűen javította ki az edényeket: belülre tette a foltot, és kívülről elkalapálta a szeget. Így
az edény belseje sima maradt. − A ~ok
emlékét őrzi a következő szólás: Azír,
hogy az ingem/a ruhám fóṷtos, nem csinált éngem a dróṷtos, vagyis szegény
külsőm ellenére sem vagyok utolsó ember. Velük kapcsolatos a koccintáskor
mondott tréfás jókívánság is: Isten íltesse a tóṷtot, hogy ne a magyar cipejje
a dróṷtot! Rosszalkodó kisgyerekeiket a
cívis szülők így ijesztgették: Elvisz a
dróṷtostóṷt, beledúg a zsákjába, ha
rossz leszel! L. még: nemzetiségcsúfoló
drótostót: → drótos
drótoz dróṷtoz i Repedt v. törött cserépedényt dróttal körülhálózva megerősít, összeilleszt.
drótoztat dróṷtoztat i Repedt v. törött cserépedényt → drótossal megjavíttat.
drótszeg dróṷcceg fn Húzott dróthuzalból készített vasszeg.
drugán ~ fn Különféle célokra, pl.
szarufának, tartóoszlopnak emelőnek
alkalmas, ill. a szárítandó dohányt v.
kendert, szöszt tartó erős, felül esetleg
kettéágazó vastag rúd. L. még: fadrugán
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druhé ~ fn − Csak frazémában:
Megy, mint a ~: vmi könnyen, gyorsan
megy.
drukkol ∼ i → Mézeskalácsosoknál:
drukkolóval díszít.
drukkolás ∼ fn → Mézeskalácsosoknál: a sima tészta felületének díszítése
→ drukkolóval.
drukkoló drukkolóṷ fn → Mézeskalácsosoknál: a sima tészta felületének
díszítő eszköze.
drukkolt kalács ∼: → Drukkolóval
díszített mézeskalács.
drusza ~ fn Azonos keresztnevű barát, pajtás.
dubbancs: → dübbencs
dubér ~ mn Nagyon kövér. L. még:
emberi test
dúc1 ∼, ducc fn 1. → galambdúc. 2.
→ Kőműveseknél: rendszerint fából készült támasztó alkalmatosság. 3. → Mézeskalácsosoknál: egy faforma, → kiverődúc. Ők maguk faragták.
dúc2 ~, ducc fn 1. Kicsinyítő képzővel: duci. A kenyérnek sülés közben oldalt kihasadt, kidudurodó része; gyürke,
→ kenyérdúc. 2. A tenyér oldalsó húsos
része.
dúca: → kenyér
ducc: → dúc1
ducc: → dúc2
duccolás: → dúcolás
duci: → dúc2
dúcolás ~, duccolás fn Árok oldalfalának, megrokkant épületnek megtámasztása. L. még: dúc1
dúcos kemence: → búbos kemence
dúcos kenyér dúcos/duccos kenyír:
Sülés közben kidomborodó → kenyér,

dagasztólapát
amelyet a sütőlapáton késsel megvágott
és így kemencébe tett kenyértésztából
sütnek. L. még: kenyérsütés
duda ~ fn Bőrtömlőből és erre szerelt
sípokból álló, erős szavú, népi fúvós
hangszer, → bőrduda. Egyik fajtája a
kecskebőrből készült → kecskeduda. A
~ a pásztorok kedvelt hangszere volt, fehér vászonzacskóban tartották. − Töklevél szárából készült a gyermekek játékszere, a → tökduda.
dudás fn − Közmondás: Két ~ egy
csárdába nem fér meg: két hangadó nem
fér meg egy közösségben.
dudli: → cucli
dudu ~ fn 1. A → hurkatöltő fém- v.
műanyag csöve, orra. → Kolbász készítésekor a hurkatöltő végére tették, ráhúzták a vékonybelet, és folyamatosan rakták a gépbe a húst. 2. Az orsó levehető,
cérnát védő része. 3. A népi vadfogás
eszközeként csíz fogására használt, 1, 5–
2 cm hosszú, ujjnyi vastag bodzadarab,
amelynek felső végébe a lépvesszőt
szúrják (→ vadfogás és vadászat). 4.
Napraforgó kórójából készített → dugó.
Szállításkor ilyet helyeztek a forrásnak
induló → musttal megtelt hordóba. L.
még: disznóölés
dudva ~fn Gyom. Ikerszóban is előfordul: dedve-dudva.
dug ~ i 1. Kacsát, libát töm. 2. Dughagymát ültet. 3. Titokban juttat, ad
vkinek vmit. − Adatolt igekötős alakjai:
→ bedug, kidug, ledug, megdug. L. még:
tömés
dugacs: → seggdugacs
dugat ~ fn Kemencébe v. kályhába
egyszerre bedugható szalmacsomó v.
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más fűtőanyag, ill. ilyen mennyiségű tüzelő. Egy ~ szalma, amit eccerre be lehet
a kemencébe tolni.
dugatlan ~ hsz Bedugás nélkül. Dugatlan hagytam az üveget.
dugdos ~ i Titokban többször juttat
vkinek vmit. L. még: bedugdos, eldugdos
duggat ~ i 1. Ismételten dug vmit,
dugdos. 2. Dughagymát ültet. 3. Titokban ad vkinek vmit. 4. Kacsát, libát töm.
dugig ~ hsz Zsúfolásig, tömve.
dugít ~ i Székrekedést okoz. Dugíttya az ítel, székrekedíst csinál neki.
dugó dugóṷ fn Palackok v. kör alakú
kisebb nyílások elzárására való, kisebb
(hengeres) tárgy. Adatolt változatai: →
gazdugó, → kürtődugó. − Frazémákban:
Kihúzták a dugóṷját az embereknek −
akkor mondják, ha sok ember, sok látogató jött. Kihúzták a dugóṷját − mondják, ha a társaságban mindenki egy véleményen, egy akaraton van. A szólások
talán a forrásban levő musthoz kapcsolódnak. Elképzelhető olyan magyarázat
is, hogy egyetértés esetén már nincs vita,
azaz a kérdés okafogyottá vált, mint
ahogy a fürdés után a ~ kihúzásával
leereszthetjük a fürdővizet. Ha vki megtalálja a hozzáillő társat, akkor Megleli
zsák a fóṷttyát, ecetes kanta a dugóṷját.
dugóhúzó dugóṷhúzóṷ fn 1. Parafa
→ dugó kihúzására való eszköz. 2. Másik neve: huncutka. Pajesz. → Zsidó férfiaknak, fiúknak volt.
dugóhúzós dugóhúzóṷs mn Pajeszos
〈zsidó fiúgyerek, ill. férfi〉. L. még: zsidó
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dugott bál ~: Tanyai fiatalok téli
összejövetele, ahol citeraszóra táncoltak.
Leginkább a télen is kintlakó kocsisok
rendezték. L. még: bál1
dugulás ~ fn Székrekedés.
dugvány ~ fn Szaporítás céljára lemetszett gyökér nélküli szárrész, pl. →
fásdugvány, zölddugvány.
dugványoz ~ i A dugványokat megfelelő talajba ülteti el.
dugványozás ~ fn Gyökér nélküli
szárrész földbe szúrása. L. még: vesszőfonás
dukál ~ i Illik, kell.
dúlásig ~ hsz 1. Túlzott jóllakásig.
Dúlásig ette magát. 2. Bőven, bőséggel.
Dúlásig vóṷt az ennivalóṷ.
duncsi ~ mn Pufók, kövér 〈kislány〉. L. még: emberi test
dunna ~ fn Köznyelvi alakja: dunyha. Összetétellel: dunnatakaróṷ, dunyhatakaróṷ. Takarónak használt ágynemű; téglalap alakú tok libatollal töltve. A
tokra húzott külső huzat régebben nem
volt általános. A ~haj v. ~huzat rendszerint sűrű szövésű vászon, gyakran piros
v. kék csíkozással. A ~ későn alakult ki,
a középkor folyamán, amikor szélesebb
körben általánossá kezdtek válni a kizárólag ágyneműként szolgáló takarók az
addigi felsőruhával való takaródzás helyett. A 18. századi alföldi mezővárosokban, igy Debrecenben is szinte társadalmi rangjelző az előkelőbb paplan és a
szegényes → rongypokróc között. A parasztságnál a szobabeli ágyban ez lett a
legáltalánosabb, míg alkalmi fekhelyen
nem volt használatos. Egyik fajtája a →
derékalj/derékaljadunyha, ez tollal töl-
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tött lapos dunyhaféle a szalmazsákon,
amely a fekvőhelyet puhábbá és melegebbé teszi. Mérete megegyezik az ágy
hosszával. − Szóláshasonlatban: Úgy alszik, mint a ~: mélyen alszik. Időjárással
kapcsolatos szólásban is szerepel: Kiszakadt az angyalok ~´ja: esik a hó.
dunnahaj ~ fn Köznyelvies alakja:
dunyhahaj. Dunyhahuzat.
dunnatakaró: → dunna
dunszt ~ fn Befőtt tartósítására való
gőzölés, ill. az ehhez használt gőz v. forró víz. Szólásban: Dunsztya sincs hozzá:
nem is konyít hozzá.
dunsztkötés dunszkötís fn Párakötés.
dunsztol ~, dusztol i A → cívis konyha tartósító eljárásaként: lekvárt, befőttet
gőzöléssel tartósít, → kidunsztol.
dunsztolás ~, dusztolás fn Lekvár,
befőtt tartósítása gőzöléssel. − A cívis
gazdasszonyok a két világháború között
már szalicilt használtak a befőtt tartósítására. A tele befőttes üveget → lantornával előbb lekötötték: a → lantornapapírból kivágtak egy négyszögletes darabot, megnedvesítették, és lesimítva a tele
befőttes üvegre helyezték, ún. zsákvarró
cérnával körültekerték, lekötözték, és ollóval körbevágták, hogy a papír ne négyszögletes, hanem kör alakú legyen. Az
így lezárt üvegeket egy vízzel megtöltött
lábasba tették, vászonnal betekerték, így
a tűzhelyre téve nem csattantak szét melegítés közben.
dunyha: → dunna
dunyhahaj: → dunnahaj
dunyhatakaró: → dunna
dupé ~ fn Zajos társas összejövetel,
beszélgetés. Főként → cigányok csopor-
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tosulására mondták, hogy dupét ülnek.
Igével: → dupézik.
dupét ül: → dupézik
dupézik ~ i Szószerkezettel: dupét
ülnek. Tsz-ban: fiatalok, → cigányok
összeülve beszélgetnek, zajonganak,
szórakoznak.
dupla ablak ~: Kettős → ablak, főként a lakóházak ablakai ilyenek. L.
még: cívis ház
dupla csík ~: Kettős szállal szőtt keresztcsík a vászonban.
dupla eresztés dupla eresztís: Mondják dupla nyelveresztísnek is. A → szőrmekikészítés egyik művelete.
dupla eresztő vágás dupla eresztőÝ
vágás: → Szőrmekikészítésnél olyan
eresztő vágás, amelyik az oldalrészeken
nem egyenesen, hanem élesen megtörve
halad.
dupla ívű összeállítás ~: → Szőrmekikészítésnél: szőrmésbőrök összeállításának az a munkafázisa, amikor duplaíves formára vágott darabokat varrnak
össze.
dupla nullás liszt ~: (rég) Jelzete:
00. Fehér színű, finom búzaliszt. Péksütemények, → kenyér sütéséhez igen alkalmas, a finomlisztnél is finomabb →
lisztfajta (volt). L. még: muntliszt
dupla nyelveresztés: → dupla
eresztés
dupla pudli ~: → Mézeskalácsosok
emeletes árus asztala.
dupla szív ~: → Mézeskalácsosoknál
két egymáshoz ragasztott ötös szív.
dupla szűr ~: Két különböző posztóval szegett → szűr.
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dupla talp ~: Az alsó és a felső talp
összeerősítéséből készült kétrétegű →
cipőtalp.
duplatalpas cipő duplatalpas cipőÝ:
Kétrétegű talppal ellátott → cipő.
dúr: → túr
durábel ~ fn Meggyszínű ~: állati
vérben áztatott, azzal színezett vízhatlan,
tartós → bőr.
durák ~ fn → Magyar kártyával játszott kártyajáték. Durákot jáccik.
duráncaibarack ~ fn Tőváltozata:
duráncibarack. Nem magvaváló → barack.
duráncaiszilva ~ fn Tőváltozata: duránciszilva. Nem magvaváló → szilva.
duráncibarack: → duráncaibarack
duránciszilva: → duráncaiszilva
durbancs ~ mn Kis kövér, tömzsi. L.
még: emberi test
durcás ~ mn 1. Makacs gyerek. 2.
Gyürkés, forradásos 〈→ kenyér〉.
durkál: → turkál
duroc ~, durok fn Kiváló hússertésfajta. L. még: disznó
dúródik dúróṷdik i Zsúfolódik, szorong.
durok: → duroc
durrog ~ i → Túzok jellegzetes hangot ad.
durrogás ~ fn → Túzok hangadása.
duruzsol ~ i 1. Halkan dúdolgat. 2.
〈→ Macska〉 dorombol, nyávog.
durva ~ mn 1. Vastag, egyenetlen felületű. 2. Nagy szemcséjű. Durvára darált: nagy szemcsésre darált. 3. Goromba. Az ilyen embert ezzel a szóláshasonlattal jellemzik: Ojan ~, mint a pokróṷc.

dagasztólapát
durvakorpa ~ fn A búza héjából álló
→ korpa.
durvareszelő durvareszelőÝ fn Nagy
fogazatú → reszelő.
dús minta ~: Sűrű, bőséges, gazdag
mintázat a → szűrposztón.
duskál ~, duszkál i Válogat, finnyáskodva turkál az ételben.
duskálkodik ~, duszkálkodik i Huzamosan v. nagymértékben dúskál vmiben.
duszkál: → duskál
dusztol: → dunsztol
dutyi ~ fn 1. Börtön. 2. Kamrának,
hálószobának használt szűk, sötét helyiség.
dúvad duvad fn Ragadozó állat.
duzmadt ~ mn Sértődöttségében haragos, mogorva, durcás.
duzzogó duzzogóṷ fn Az a szöglet,
ahova a megvert, makrancos gyerek
vonul duzzogni. Szólás: Leült a duzzogóṷra: leült, és szótlanul hallgat, duzzog.
dübben ~ i Egyszeri mély, döngő
hangot ad.
dübbencs ~. Mély hangú változata:
dubbancs. I. mn 1. Nagy testű, esetlen,
tenyeres-talpas, rendszerint szellemileg
is csökkent értékű 〈személy〉. 2. Alacsony, kövér 〈férfi v. nő〉. II. fn 1. Nagy
testű, esetlen, tenyeres-talpas, rendszerint szellemileg is csökkent értékű személy. 2. Alacsony, kövér férfi v. nő. 3.
Más nevei: kenyírdübbencs, kőÝttes,
var- nyú. → Kenyérsütéskor a kenyér
tésztájából készített, disznózsírral megkent v. összegyúrt, összehajtogatott v.
tekerccsé formált sült tészta. Tepsiben
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sütik. Egyik fajtája a → réteges
dübbencs. Ehhez ha- sonló a → krumplis
dübbencs is. 4. (tréf) Hátbavágás. L.
még: emberi test
dübög ~ i Lábbal dobog.
dübögő dübögőÝ fn 1. Tésztaféle. 2.
Házibál. L. még: bál1
dücskő dücskőÝ fn A kivágott fa
földben maradt törzsöke, tuskója.
dücskőzik dücskőÝzik i Kiszedi a kivágott fa földben maradt törzsökét, tuskóját.
dücskőzés dücskőÝzís fn A kivágott
fa ottmaradt törzsökének, tuskójának a
kiszedése.
dücső: → dicső
düff ~ fn Hátbavágás.
düföl: → döföl
düfücköl ~ i Malac, borjú szopás
közben lökdös, bökdös.
dühösség dühössíg fn Mánia.
düjjed: → dülled
düjjeszkedik: → dülleszkedik
düjjeszt: → dülleszt
dűjt: → dűt
dülled düjjed i Kidülledt állapotban
van. Igekötővel: → kidüjjed.
dülledt szemű düjjedt szemű: Másik
neve: gubóṷszemű. Nagy, kiugró → szemű.
dülleszkedik düjjeszkedik i Hanyagul
vkihez, vmihez támaszkodik.
dülleszt düjjeszt i Vmihez támaszt,
dönt vmit. A falnak düjjesztette a vasvillát.
düllő: → dűlő
düllöngődzik: → dülöngődzik
dűlő dűlőÝ, düllőÝ fn 1. Összetétellel: dűlőÝfőÝd (düllőÝfőÝd). A határnak
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két út v. mezsgye közé eső, általában
külön névvel megjelölt része. A szó
eredete az azonos irányba „dűlő” barázdákra, parcellákra, olyan szántóföldre
utal, amely a másikra merőlegesen „rádől”. A Kádár düllőÝn mentünk ki, és ott
vóṷt a Kádár-düllőÝ. (A debreceni határban 1872-ben készítették az utolsó
~beosztást.) 2. → dűlőút. 3. Végrehajtható, kivihető dolog. Köznyelvinek tekinthető szókapcsolatokban: DülőÝre
jut: sikerül megegyeznie vkivel.
DülőÝre visz valamit: sikerül vmit elintéznie.
dűlőfél dülőÝfél, düllőÝfél fn A →
dűlő mellett levő terület.
dűlőföld: → dűlő
dűlőgazda dülőÝgazda, düllőÝgazda
fn 1. Olyan parasztember, akinek →
dűlőben volt a földje. 2. A dűlőben birtokos gazdák közül az, akit a többiek a
földdel kacsolatos ügyeik intézésével
megbíztak.
dűlőhossz dülőÝhossz, düllőÝhossz
fn Felszántott földdarab hossza. Mérete
határrészek, helységek szerint változó.
dűlőnév: → helynév–határnév–dűlőnév
dülöngődzik düllöngőÝddzik i Részegség miatt dülöngél, tántorog.
dűlős dűlőÝs mn 〈-n ragos alakban
hsz-szerűen:〉 ferdén, megdöntve. DűlőÝsen áll a kazal.
dűlőút dűlőÝút, düllőÝút fn Röviden:
dűlőÝ (düllőÝ). A szántófölddarabok között húzódó földcsík, rendszerint út,
amelyre a „földek véggel kijárnak”, és
ahol szántáskor az eke megfordul. A Ká-

375

danolás

dár düllőÝn mentünk ki, és ott vóṷt a
Ká- dár-düllőÝ.
dűlt búza ~: Esőtől, vihartól földön
fekvő → búza.
dűlte dűlti fn Csak E/3. számú birt.
szraggal: dőlés(e). Közmondás: ÍlőÝ fának nehéz a dűltit várni: nehéz az élő
ember (hozzátartozó) halálát kivárni.
dűlti: → dülte
dümmög: → dünnyög
dünnyög ~ i Ritkábban: dümmög.
Magában beszél, motyog, dörmög. Ikerszóban: dinnyeg-dünnyög.
dürücköl ~ i 1. Ember, állat nyomkod, gyömöszköl, döfköd vmit v. vkit. 2.
Gyereket játékosan dögönyöz. 3. Gubaposztót, szűrposztót ványol. − Igekötővel: → ledürücköl, megdürücköl.
dűt dűjt i 1. (Meg)dönt. 2. Önt, borít.
Szólásban: Dűccs, boríccs, ne számíccs!: (gúny) annak mondják, aki ész
nélkül tör-zúz, csapkod, rendetlenséget
csinál maga körül. − Adatolt igekötős
alakjai: → bedűt, eldűt, feldűt, kidűt,
megdűt.
dűtöget ~ i Felborogat, kiborítgat
vmit, → feldűtöget.
dűtős dűtőÝs mn 〈-n raggal hsz-szerűen:〉 ferdén, megdöntve. A szeget dűtőÝsen kell beverni a talpbélísbe.
dzsamé: → slambuc
dzsuka: → zsuka

E, É

eb ~ fn Köznyelvi neve: → kutya.
Utótagként a → kajtatóeb összetételben
szerepel. − Számtalan frazémában fordul
elő. Otthagyta, mint ~ a szarát: a) szanaszét hagyta, nem tette a helyére a holmiját. b) hirtelen eltávozott. Aki kitart(ott)
a véleménye mellett, az Kötötte magát,
mint ~et a karóṷhoz, v. Köti az ~et a karóṷhoz. Ebek harmincaggyára kerül:
rossz sorsra jut, elkallódik. Eb, aki bánynya!: a) én bizony nem bánom. b) megegyezés megpecsételésekor mondják:
hitvány ember, aki megszegi a megállapodást. Ebbel fekszik, ~bel kél: egykutya. Ebűl gyűlt, ~űl veszett: mondják akkor, ha a tisztességtelenül szerzett vagyon hamar elfogy. Mindkettő egyforma, azaz Eggyik kutya, másik ~, más
változatban: Eggyik ~, másik kutya. Azt
se mondta ~ vagy kutya: semmit se szólt,
azt se mondta, befellegzett. Eben kutyát
cserélt: semmit se nyert a cserén, roszszért rosszat kapott. Közmondásokban:
KísőÝ bánat, ~ gondolat: megtörtént
dol- gok miatt már ne bánkódjunk. Aki
~bel lakik, annak ~bé kell lenni: a rossz
társaság a jókat is elrontja. Aki ~bel
jáccik, annak bot legyen a kezibe: a gonosz embert csak kíméletlen bánásmóddal lehet féken tartani. Ebre nem bízzuk
a hájat, mert elnyalogattya: megbízha-

tatlan emberre nem szabad fontos dolgokat bízni. Akad/Kerül ~ korpára: a)
hasznot hajtó dologra mindig akad vállalkozó. b) válaszként mondják annak,
aki finnyáskodva elutasítja az ételt. Ember teszen fogadást, ~, aki megbánnya:
nem becsületes ember az, aki nem tartja
meg az ígéretét. A tisztességtelenül szerzett va- gyon nem hoz szerencsét: Ebül
szerzett jóṷszágnak ~ a veszti. Ebül szerzett jóṷ- szág ~ül vész. Ebül szerzett
marhának ~ül kell veszni.
ebadó ebadóṷ fn → Kutya tartásáért
fizetendő adó.
ebadta ~ mn Csibész, komisz. Hun
tekeregtél, ~ fattya?! Enyhe káromkodás, fenyegetés: Ebadta teremtette! Az ~
szentyit! Eredetileg az ebadta, kutyateremtette súlyos sértés volt. Ez utóbbiból
vonódott el a teremtette.
ebb: → ebben
ebbe: → ebben
ebben ebbe, ebb’ ragos nm Ebb’ a
minutába: ebben a percben.
ebcsont ~ fn − Közmondás: Ebcsont
beforr: (tréf) főleg gyermeknek mondják
tréfás vigasztalásul, ha kisebb sérülés
éri.
ebéd ebíd fn Időpontjelző népnyelvi
változata: délebéd. Déli v. kora délutáni
főétkezés. A cívis paraszti társadalom-

ebédhordó
ban is a legfontosabb étkezés volt. A
nyári mezei munkák idején a gazdaszszony ebédhordóban vitte, v. cselédjével
küldte ki a határban dolgozó családtagjainak, ill. a napszámosoknak a több fogásból álló ~et. Gyakran asszonyok, lányok alkalmilag egybeszerveződött csapata vonult ki a határba az aznapi ~del.
Különösen a debreceni tanyavilágra volt
ez jellemző. Ha az ~et a helyszínen készítették el, akkor általában vaslábasban,
bográcsban főzték meg a mezei munkások maguknak az egytálételt, rendszerint
slambucot v. húsos kását. Más évszakokban, így tavasszal és ősszel hamarabb
elvetették a gondját, ilyenkor gyakran
szalonnát sü- töttek v. egytálételt főztek.
A háznál fo- gyasztott ~ lehetett munka~
v. vasárnapi ~, ill. ünnepi ~. Az utóbbi
több fogásból állt, elengedhetetlen tartozéka volt a húsleves, a cívis paraszt szerint ugyanis Nem is ebíd, ha leves [húsleves] nincs. A gyermekágyas nőnek vitt
~ a komaebéd. L. még: étkezés, étkezések
napi rendje; a fogalmak szócikkeit is!
ebédhordó ebídhordóṷ fn Fonalból
v. madzagból font ételhordó szatyor. L.
még: cívis konyha
ebenlógó ebenlóṷgóṷ fn (tréf) 1. Köpeny, kabátféle. 2. Nagykendő.
ebédlő ebídlőÝ fn Tehetősebb cívis
családoknál a konyhától elkülönülő, főleg étkezésre használt helyiség. Bútorai:
→ nagy ebédlőasztal v. kis ebédlőasztal,
ebédlőszekrény, 4 szék, zsámolyok, hokedlik, csizmahúzó.
ebédlőasztal ebídlőÝasztal fn Ebédlőben (konyhában) használt nagyobb →
asztal. A nagyobb méretű neve: → nagy
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ebédlőasztal, a kisebbé kis ebédlőasztal.
L. még: cívis konyha
ebédlőszekrény ebídlőÝszekrény fn
Ebédlőbe (konyhába) edények, evőeszközök tartására való szekrény. Egyik típusa a → tornyos ebédlőszekrény. L.
még: cívis konyha
Ebes ~ tn Neve 1332-ben tűnik fel. A
régi népnyelvi ebes ’mocsaras, zsombékos’ mn-ből származik. A középkor első
évszázadaiban virágzó falu. A 14−15.
században a Debreceni család tulajdona,
majd a Szepesieké, 1490-től a Hunyadi
család birtoka. A török uralom idején elnéptelenedett, és területe Debrecen város
birtoka lett. A 18. században kezdődött a
tanyák őseinek, a szállásoknak a kialakulása. 1949-től a mezőgazdaság átszervezésével a tanyákat fokozatosan felszámolták. 1952-től önálló község. Területén volt a 1950−53 között a Hortobágyra kitelepítettek egyik tábora.
ebgondolat: → bánat
ebrúd ~ fn Olyan rúd, amellyel a kerítésen átbújó kutyát ketten felkapják és
átvetik, ill. amellyel a házból kikergetett
kutyát az ajtón kívül megemelik és meglendítik. Emléke már csak a szólásokban
él: Ebrúdon hánnyák: nem nézik semmibe, fölényesen bánnak vele. Ebrúdon
kivet: → kiebrudal.
ebszar ~ fn − Szóláshasonlat: Kimaradt, mint ~ a hóṷbul: mindenből kimaradt, mindentől elesett. Közmondás:
Szökött szóṷgának ~ a fizetíse: aki cserbenhagyja a gazdáját, annak az elvégzett
munkáért sem jár bér. Fogadatlan próṷkátornak ~ a fizetíse: nincs szükség hívatlan szószólóra.
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ebszőlő ebszőÝlőÝ fn Szinonim változata: kutyaszőÝlőÝ, nevezik kutyabogyóṷnak is. Hivatalos neve: fekete csucsor. Solanum nigrum. Fekete, apró,
fürtös → gyomnövény. A sovány talajok
kivételével mindenütt tenyészik. Kora
nyártól az őszi fagyokig virágzik. A →
népi gyógyászat a boszorkányrontás
gyógyítására használta. → Pákászok
gyűjtötték és árulták. Szóláshasonlatban:
Szapora, mint az ebszőÝlőÝ: értéktelen
dolog nagyon szapora. Büdös, mint az
ebszőÝlőÝ: nagyon büdös. L. még:
gyógynövény
ebugatás ~ fn − Közmondásokban:
Ebugatás, szamárbőÝgís nem hallik a
mennyországba: jelentéktelen emberek
rossz véleményével nem kell törődni.
Nem árt az ~ a hóṷldnak: a hitvány ember rágalmai nem árthatnak a becsületes
embernek.
ebül ~ hsz Tisztességtelenül. L. még:
eb
eccájgos: → eszcájgos
ecet ~ fn Ecetsav ételizesítőnek használt híg vizes oldata. Jó tartósítószer,
ezért a régi ételekben több ~ volt, mint a
maiakban. Különleges fajtája az éretlen
szőlőből készített → borecet és a vadkörte, vadalma levéből préselt gyenge
→ oláhecet. Az ~et a cívis háztartások a
20. század elején még főként saját maguk állították elő (→ ecetágy), más társadalmi rétegek a sóárulóktól vásárolták.
Később Debrecenben is az → ecetgyárak elégítették ki a keresletet. Szóláshasonlat: Savanyú, mint az ~: nagyon savanyú.
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ecetágy ~ fn 1. Ecetsav-baktériumok
telepe, amelynek hatására a ráöntött szeszes folyadék ecetesedni kezd. A cívis
gazdasszonyok még a 20. század első
évtizedeiben is saját maguk készítették a
háztartásukhoz szükséges ecetet. Az ~
különböző anyagokból készülhetett, leggyakrabban szőlőből. A szüretkor kitaposott, de ki nem sajtolt szőlő törkölyét
kivették a szőlőtaposó zsákból, egy cserépedénybe v. egy kisebb hordóba rakták, és hagyták érni, erjedni. Amikor
megérett, langyos bort töltöttek rá, feltették a berakott konyha tornyára v. más
meleg helyre, ott néhány nap múlva
megsavanyodott, ekkor lemerték róla az
ecetet. Ha fogyott, jó bort töltöttek hozzá, ha gyengült, egy kevés égettborral
megöntötték. Volt, aki méhserrel javította: A gazdasszony a sonkolyos mézet
tálban kifacsarta, az így összenyomott
sonkolyt vízzel leöntötte, és addig főzte,
amíg sűrű nem lett. Ezzel a méhserrel
megöntötte az ecetet, amely így kellemes, édeskés ízű lett. Szegényebb háztartásokban morzsolt tengericsutkából is
csináltak ~at. A gazdasszony a vörös
tengeri csutkáját felkarikázta, belerakta
egy edénybe, leöntötte égettborral, töltött hozzá egy kevés régi ecetet is, és az
~at pár napig érni hagyta, majd langyos
meleg borral felöntötte, és meleg helyre
tette. Amikor megérett, csapot tett bele,
és azon lassan csepegtette. A lecsepegett
ecet alján kocsonyaszerű ecetalap képződött (pokla). Ezt bennehagyta, mert
ebben sok ecetsav képződött, és ezen
hamarabb megsavanyodott az ecet. Fölül
képződött egy vékony bőrszerű réteg, ezt
hajdan a gazdasszony tüzes vassal irtot-
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ta, a vasat a felszínén húzgálta, így égette fel a bőrszerű réteget. Csináltak még
~at bükkfaforgácsból is: Egy 25−30
literes hordót bükkfaforgáccsal töltöttek
meg, öntöttek bele égettbort v. más
szeszt is, és az így keletkezett ~at érni
hagyták. Amikor megérett, langyos bort
öntöttek hozzá, csapot ütöttek bele, és
megeresztették annyira, hogy csepegjen.
A lecsepegett anyagot újra feltöltötték,
így az kellően megsavanyodott. Az így
nyert ecetet nagyon kedvelték. Ritkán
lencséből is készítettek ~at: A lencsét
óvatosan megpirították, mézzel összekavarták, és egy kevés szeszt és ecetet
töltöttek rá, majd érni hagyták. Amikor
az ~ megérett, langyos vízzel v. borral
felöntötték, és meleg helyen erjedni
hagyták. Ritkábban almából, málnából v.
más gyümölcsből is készítettek ~at. 2.
Aszalt vadalma és vadkörte üledéke az
ecetérlelő hordó fenekén − Frazémákban
is szerepel. Egyet nem értést, enyhe felháborodást kifejező válaszban: A vóṷna
még csak az ~! Szóláshasonlatban: Savanyú, mint az ~: nagyon savanyú. L.
még: a fogalmak szócikkeit is!
*ecetáruló: Borecetet áruló kereskedő. A 19. században tevékenykedett.
ecetcibere: → vízicibere
ecetesflaska ~ fn Alakváltozata: ecetesflaskóṷ. 1−2 l űrtartalmú ecetesüveg.
L. még: flaska
ecetesflaskó: → ecetesflaska
eceteskanta ~ fn Ecet tárolására
használt szűk szájú cserépedény. Közmondás: Megleli zsák a fóṷttyát, ~ a
dugóṷját: kiki megtalálja a hozzáillõ
(élet)társat.
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ecetgyár ~ fn Ecet előállításával foglalkozó üzem. Debrecenben 1940-ig a
Török Bálint utcában (is) volt. Ételecet
készítéséhez szükséges berendezési tárgyak: üstök, hordók, egyéb eszközök,
készülékek voltak benne. Az ecetgyártáshoz vmilyen fa őrleményét, borecetet,
szőlő maradékokat stb. használtak. Egy
időben szeszt is árultak ott. Az üzemben
és környékén átható szag terjengett.
Gyárlátogatásra diákokat is hoztak ide.
Helyén gépjavító műhely van.
ecetkészítő ecetkíszítőÝ fn Zamatos
bor- és gyümölcsecetet házilag előállító
személy.
ecselés ecselís fn Gerebenezés.
ecset ~ fn 1. Nyélbe erősített sörtéből, szőrpamatból álló eszköz. Festék
elkenésére való a → festékecset, csiríz
elkenésére a → kenőecset. 2. Borotvapamacs.
ecsetel ~ i A szövésnél használt fürtszálakat a → körömpővel egyenként elsimítja.
ecsetelés ecsetelís fn A szövésnél felhasználandó fürtszálak egyenkénti elsimítása a → körömpővel. Lényege a fürtszálak tövének finomítása, eltüntetése
olyképpen, hogy a fürtszálak göndör végét egyenként kis pálcikára csavarják, és
a körömpő fogai közé verjék.
ecsetpázsit ~ fn Alopecurus pratensis. 1. → gombosfenyér/réti ecsetpázsit.
2. Hivatalos neve: parlagi ecsetpázsit.
Magról kelő, egyéves, egyszíkű, bojtos
gyökérzetű fűféle. 3. → gombosmező/
mocsári ecsetpázsit. L. még: Hortobágy
növényvilága
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eddegél ~ i Lassan, kényelmesen
eszeget.
eddmegleves ~ fn (tréf) Vmilyen
ételféle, amelyről a beszélő nem akarja
megmondani, hogy micsoda. Mit főÝztél? Eddmeglevest. L. még: leves
edelényi kampó edelényi kampóṷ:
Rézből készült → juhászkampó, amelylyel a kiszemelt juhot kiemelik a többi
közül. Készítési helyéről kapta a nevét.
edény edíny fn – A/ A háztartásban
szükséges kisméretű tartó eszközöknek
és használati tárgyaknak a közös neve.
Nagyon sok rendeltetése volt/van, amely
anyagát és formáját is befolyásolta.
Funkciója szerint (a felosztásban átfedések is vannak): vizesedények (ivóedények), tejesedények (tejesbádog, tejescsupor, tejesibrik), tejtartó edények,
tárolóedény, fejőedény, konyhai edény:
főzőedény, sütőedény, borosedények (borosflaska, boroskancsó, karafina) stb.
különíthető el. – B/ Egy szakmai jellegű
csoportosítás az alábbi ~fajtákat különbözteti meg: a) lapos ~ek (tálas~): csésze, tányér, tál. b) fennálló ~ek: findzsa,
bögre, szilke, kanta. c) fehér- és tarkaedények: fehér~, fekete, zöld, kék és sárgával alapozott ~ek. Anyaga is többféle.
Hajdan el voltak terjedve a tökedények
(pl. kobak, kupujkó), ezeket leginkább
víz, tej, só, tojás tárolására használták. A
faedények, így a faragott v. esztergált tányérok, tálak, kanalak, vmint a dongás
és egy fából vájt liszt-, só és zsírtartó
~ek régen a cívis paraszti háztartásban is
megtalálhatók voltak. Szalmából, gyékényből, vesszőből elsősorban tojás és
szemestermény tárolására készítettek
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~eket (pl. kupujkó). – C/ Az ~fajták
nagy ré- sze szakképzett fazekasok által
készített mázatlan v. mázos agyag~, cserépedény, vászonedény volt. Így az ételek főzésére szolgáló főzőedények mint a
többféle változatban készített fazék, lábas, a tálasedények mint a tálak, szűrőtálak, szilkefélék, a különleges alkalomra használt komaedények (komacsésze,
komaszilke, komatál), ill. a kancsó, korsó
stb. még a múlt század első felében is
gyakoriak voltak a cívis háztartásokban.
A 19. század második felétől egyre inkább elterjedtek a parasztságnál a nagyrészt öntöttvasból (vasfazék), (vörös)rézből (rézedény), vaslemezből készült
fémedények (üstök, fazekak, lábasok,
tepsik) is, amelyeket a sütéshez (sütőedény), főzéshez használtak, ill. napjainkban is használnak. Üvegedényeket a
régi cíviseknél keveset találunk. Egy
háztartásban néhány boros- v. pálinkásüveg volt, esetleg boros- és pálinkáspoharak egészítették ki a készletet. – D/ A
háztartásban használatos ~ek nagy része
a konyhai fali polcon, a tálason kapott
helyet, v. a falba vert szegen függtek az
éléskamrában stb. Az ~ek java részét a
cívis háziasszony az edényvásáron az
edényestől szerezte be, v. vándorárus
edénykofától tollért vásárolta meg. – E/
A cívis népnyelv néhány sajátos ~fajta
emlékét is őrzi: a fazekasoknál különféle
apróbb dolgok elhelyezésére szolgál a
tárolóedény, a korongról lemetszett, már
készre formált ~ a vágottedény, a fazekasinas vizsgamunkája a vizsgaedény. A
pálinkafőzőben a fokoláshoz használják
a hitelesedényt. A szüreti munkák idején
a szőlőt a szedőedénybe (puttony) sze-
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dik. − A fogalmak jelentését l. a szócikkükben!
edényárusító: → edénykofa
edényelmeszesedés edínyelmeszesedís fn (rég) Érelmeszesedés. L. még: népi betegségnevek
edényes edínyes fn Edényt áruló vásári kereskedő.
edényfal edínyfal fn Az edény belső
terét határoló felület.
edénykereskedő: → edénykofa
edénykofa edínykofa fn Köznyelvi
eredetű megjelölései: edínykereskedőÝ,
edínyárusítóṷ. A tanyai háztartásokat az
~´k látták el konyhai edényekkel. Általában → cigányasszonyok foglalkoztak
vele, akik tanyáról tanyára járva kínálták
portékáikat. Csereüzlet volt, tollért árultak. Úgy bele tudtak nyúlni a dunnába,
hogy maradt is benne, meg nem is.
edényrepedés edínyrepedís fn (rég)
A vérerek megrepedése. L. még: népi
betegségnevek
edényszáj edínyszáj fn Az → edény
felső része, nyílása.
edényvásár edínyvásár fn A vásárnak az a része, ahol → edényeket árulnak. Debrecenben a múlt század első
felében nagyvásárok idején az ~ a Nyugati utcán volt.
édes ídes, ides I. mn 1. Sótlan. 2.
Kedveskedő → megszólításban: ídes egy
komám, ides szüleim. Ídes szóṷgám: a
menyasszonynak v. a feleségnek a megszólítása a vőlegény v. a férj részéről. II.
fn 1. Édesanya. 2. Édesék: idesék: szülők(nél). L. még: ezerédes, mézédes
édesalma ídesalma fn 1. Édes ízű,
korán érő → alma. 2. Jászvadóka.
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édesanya ídesanya fn Népnyelvi
alakja E/1. személyű alany szájából: ídes
(ides). Vkinek szülőanyja 〈gyermekéhez
való viszonyában〉. − Közmondásokban:
Az ídesanya eggyik kezibe az ütleg, a
másikba a kenyír: az ~ akkor is szeret,
amikor büntet. Az ídesanya kötőÝje mindent betakar: az ~ megbocsátja, ill. mentegeti gyermeke minden bűnét, hibáját.
édesapa ídesapa fn Vkinek a vér szerinti apja. − Enyhe szitok: Kár, hogy felmarkolt az ídesapád!: kár, hogy megszülettél! − A frazéma talán az újszülött
családba befogadásának emléke. Hajdan
az apa azzal ismerte el az újszülöttet a
sajátjának, ha a földre (küszöbre) letett
pólyásbabát fölemelte. L. még: cívis család
édesbácsi ídesbácsi fn Idősebb rokon
v. ismerős férfi → megszólítása.
édesbátya ídesbáttya fn 1. Főleg →
megszólításként: idősebb fiútestvér. 2.
Megszólításként: nagybácsi.
édesbor ídesbor fn Szalicinnel [szalicil] tartósított must. Ünnepi alkalmakkor
a gyerekek kedvelt itala volt, az asztalra
tett kiskancsóból öntötték nekik.
édesden ídesden hsz Édesdeden. A
néphit szerint vétkezik az, aki az ~ alvót
háborgatja.
édesedik ídesedik i Pl. → málélepény
pépes tésztája állás közben kissé édessé
válik.
édesgyökér ídesgyökér fn Glycyrrhiza glabra. Pillangós virágú, cserjeszerű
→ gyógynövény, ill. ennek édes, sárgás
gyökere. Paraszti csemege, a gyermekek
édes ízéért feldarabolva rágják. Köhögés, torokfájás ellen is fogyasztják. Szó-
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lásban: Ismerem a tormát, mijen jóṷ
ídesgyökér: (gúny) ismerlek jómadár.
édes káposzta ídes káposzta: 1. Nem
savanyított → káposzta. 2. Friss káposztából készült főzelékféle. Egyik változatát őszi eledelnek tartották. Ez így készül(t): A gazdaszony elővesz pár keményfejű őszi v. téli káposztát, és leszedi róluk a felső zöld leveleket. Az ott
maradó fehér fejet 6−10 gerezdre vágja,
ezeket megmossa, torzsájukat elvékonyítja. Juhhússal (ritkábban marhahússal) felteszi főni, mire a káposzta megfő,
megfő a hús is. A piros → rántást a káposzta levével felhígítja, még egy darabig a rántással is főzi. Meghagyja a savát, borsot is hint bele. Hússal csak a
tehetősebb családoknál főzték, a szegények hús nélkül, kevés rántással készítették. L. még: cívis konyha
édeske ídeske, ideske fn Cukorpótló,
szacharin.
édeskevés ídeskevés mn Nagyon kevés.
édesmálé: → málélepény
édesnéne ídesnéne, idesnéne fn Főleg
→ megszólításként: idősebb lánytestvér.
édesnagyanya: → nagyanya
édesnagyapa: → nagyapa
édespaszuly ídespaszuj fn A → cívis
konyha egyik → levesféléje. A gazdaszszony fehér paszulyból főzi disznóhússal. Ha vén a hús, külön főzi meg. Amikor mindkettő megfő, összetölti a levét,
felfűszerezi borssal, pár cikkely fokhagymával. Közben kevés kemény tésztát gyúr, ezt elcsipkedi, sós vízben külön
megfőzi, leszűri, és a tésztát a paszulylevesbe teszi. Végül egy kevés cukrot és ecetet ad hozzá.

381

ebszar

édesszülő ídesszülőÝ, idesszülőÝ fn
Vér szerinti, nem mostoha → szülő.
édestej ídesté fn Frissen kifejt → tej.
édestejfel ídestéfel fn Tejszín.
édeszsír ídeszsír fn Hájból só nélkül
kisütött → zsír. A múlt század első évtizedeiben hajkenni, rozsda elleni védelmül és nyersen hájastészta sütéséhez
használták.
ég1 íg i − Frazémákban is előfordul.
Higgyed bolond, íg a Tisza/Duna, szalmával óṷttyák: hiszékeny, ostoba embernek mondják. Ne örűj, ha a szomszídod háza íg, mert a tiéd is leíghet!: ne
örüljünk más kárának, mert minket is
érhet hasonló. − Adatolt igekötős alakjai: → kiég, megég, odaég.
ég2 ~ fn A régiek latin szóval is emlegették: firmamentum. Égbolt. − Igen
sok kötött szókapcsolatban fordul elő,
amelyek egy része a népi hiedelemvilághoz köthető „ismeretnek” tekinthető.
Kifejezésekben: Égig írőÝ fa: nagyon
magas fa. Égre nyilóṷ: kifelé nyíló
〈ablak, ajtó〉. Ég alatt: a szabadban, nem
fedett helyiségben. Szerepel erős felindulást kifejező káromkodásban: Rogygyon/Szakaggyon rád az ~! Αz a jóṷságos menybe ballagóṷ Atyaúristen szakiccsa rád az eget! Szépítő káromkodásban: Ennye azt a mennybe ballagóṷ,
~en kopogóṷ, fűzfán fütyöríszőÝ rézangyalát! Főként asszonyoktól használt
enyhébb káromkodásban: Az Isten húzza
rád az eget! Fenyegetésben: Az ~en
csinájj házat, de ott is félre hejre!: a)
vigyázz magadra, húzd meg magad! b)
menekülj előlem, ne is lássalak! Félig
tréfás fenyegetésekben: Úgy fűbe kollin-
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talak, hogy az eget is nagybőÝgőÝnek
látod! Úgy fűbe kollintalak, hogy a csillagos eget bőÝgőÝ-hegedűnek nízed/látod! Úgy pofon váglak, hogy az eget is
nagybőÝgőÝnek nízed! Jókívánság v.
enyhe elmarasztalás kifejezése: Az ~
álgyon meg! Tréfás csipkelődés: BárányfelhőÝs/Bárányfelleges az ~, nem
szarik a farkas a főÝdre. [Hát mire?] A
te fejedre! Társaságban férfiak között
tréfás invitálásként mondják: Nízzük meg
a csillagos eget!: menjünk ki a szabadba
vizelni! Hun jártál, mikor az ~ zengett?:
hol voltál, amikor szükség lett volna
rád? Tréfás válasz: Alatta. Aki szemérmetlenül tagad, az Letagadná a napot is
az ~rűl. Akit semmi sem tántoríthat el a
céljától, az így beszél: Ha óṷtvaros cigánygyerekek /zsidóṷgyerekek hullnak
az ~bűl, akkor is megcsinálom. Ha
vmiből nagyon sok van, akkor Annyi van
belőÝle, mint ~en a csillag. Ojan messzi
van tűlle, mint ~ a főÝdtül: nagyon
messze. Mint derült ~bül villámcsapás −
mondják a váratlan, kellemetlen fordulatra. Ha a hasznos eső bőven esik, akkor
Úgy hull az esőÝ, mintha manna hullana
az ~bűl. Mintha az ~bűl pottyant vóṷna:
teljesen váratlanul jelent meg vhol. Aki
gondatlanul öltözködik, arra Mintha az
~bűl löktík vóṷna rá a ruhát. Húzza az
eget rá: szidja, átkozza. Akit irtózat,
félelem fog el, annak Égnek áll a haja
szála. A büszke ember Az ~ig lát. A
lusta, dologkerülő Csak az eget nízi.
Nem láttam se eget, se főÝdet − mondja
az, aki a sötétség miatt semmit sem látott. A fák se nőÝnek az ~ig: a hatalmaskodásnak is vége szakad egyszer. − Népi
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időjárási megfigyelés: Veres az ~ ajja,
szél lessz, vagyis ha alkonyatkor vöröslik az ~bolt alja, másnap szél lesz.
égaljai égajjai mn Senkihez sem tartozó, ágrólszakadt.
égedelem ígedelem fn 1. Vásott gyerekkel kapcsolatban: nagyon rossz. Te,
kis ígedelem! 2. Baj, veszedelem.
égedelmes ígedelmes hsz/mn Égedelmesen, nagyon 〈rossz〉. Ígedelmes rossz
ez a gyerek!
egér ~ fn 1. Ritkán ezt is mondják
pocoknak. Maga vájta üregekben (egérfészek) élő kis szürke rágcsáló. Lakóhelyek körül él a házi ~, ennek fehér szőrű
változata a fehér ~. A mezeiegér mezőn
élő, tenyésző rágcsáló. Az éppen világra
jött ~ a fiaegér (kis egér/kisegér). A
egeret kártékony volta miatt ~csapdával,
méreggel, ill. egerésző macskával irtják.− Előtagként szerepel az egérjárás,
egérfészek, egérszőrű, egérszínű összetett szavakban és cickafark népnyelvi
elnevezésében: egérfarkkóró; összetételi
utótag a bőregér, szárnyasegér szóban.
Mindkettő a denevér (régi) népnyelvi
elnevezése. − Frazémákban is előfordul.
Egere van a bornak − mondják, ha kellemetlen szaga van. Szóláshasonlatban:
Akinek sok gyereke van, az Szapora,
mint az ~. A nagyon szegény, nincstelen
ember Ojan szegíny, mint a templom
egere. Szólásban: Egeret kell mán arra
kötni − vélekednek az idős férfi férfiasságáról. Közmondásban: Az ~ se jár
mindig egy jukba/jukra: csapodár férj
mondja védekezésül. 2. Kis növésű ló v.
ökör. 3. Ló testén levő duzzanat, gümő.
L. még: tejfog; a fogalmak szócikkeit is!

ebédhordó
egeres bor: → kotus bor
egerészik egeríszik i → Macska egeret fog.
egerésző macska egeríszőÝ macska:
Olyan → macska, amely jól tud egerészni.
egérfarkkóró egérfarkkóṷróṷ fn
Cickafark.
egérfészek egérfíszek fn Az → egér
búvóhelye, oduja.
egérfogó egérfogóṷ fn Rendszerint
éléskamrában, ritkábban konyhában elhelyezett egércsapda. Sajtot tettek rá
csaléteknek, mivel az egér imádta a sajtot.
egérjárás ~ fn Erősen elszaporodott
mezei pockok megjelenése.
egérlyuk egérjuk fn − Szólás: Úgy
fíl, hogy az egérjukba is bebúna: rettentően fél.
egérszín: → egérszínű
egérszínű ~ mn Alakváltozata: egérszín. Ló színeként: szürke. L. még: lótenyésztés
egérszínű fekete egérszínű fekete:
Lószínnév, a → fekete árnyalata. L. még:
lótenyésztés
egérszőrű egérszőÝrű mn Szószerkezettel: egérszőÝrű fakóṷ. Ló színeként:
világosszürke. L. még: lótenyésztés
egérszőrű fakó: → egérszőrű
egérszőrű mocskos egérszőÝrű
mocskos: Ló színeként: piszkosszürke.
L. még: lótenyésztés
egérszőrű pej egérszőÝrű pej: Lószínnév, a → pej egyik fajtája. L. még:
lótenyésztés
égés ígís fn 1. Égésfolt 〈ruhán〉. 2.
Égett seb 〈testen〉.
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egész egísz mn/hsz Egíszbe van: pl.
kenyér még nincs megkezdve. Szólás:
Nincs ki egísz az ötre, a hatot meg halaggya: bolond. Közmondás: Úgy egísz
a világ, ha okos is van benne meg bolond is: olyannak kell elfogadni embertársainkat, amilyenek.
egészen egíszen hsz Régies alakváltozata: egíszlen. Szólásokban: Nincs ki
egíszen: bolondos. Változatai: Nincs ki
egíszen az ötre, a hatot meg halaggya.
Nincs ki egíszen, de jóṷl áll neki.
egészlen: → egészen
egészrészes egíszríszes fn Másik neve: egyríszes. → Aratóbandában v. →
cséplőbandában olyan munkás, aki a
természetbeni részesedésből egy emberre eső részt, azaz teljes részt kap. L.
még: félrészes, részes munka
egész rezű pipa egísz rezű pipa: Kisebb méretű, fehér és vörös színű →
debreceni pipa, cseréppipa, amelynek
nemcsak a szája, hanem a derekának a
felső része is sárgarézzel volt borítva, a
derekának a második felét díszítették is.
A pásztorok hosszú száron pipáltak belőle.
egészszalonna egíszszalonna fn
Egész tábla sózott → szalonna. A →
disznóölések alkalmával a hagyományokhoz ragaszkodó cívisek még az
1930-as években, sőt később is készítettek ~t.
egészség egíssíg fn − Frazémákban
gyakran fordul elő. Tréfás udvarias tudakozódás: Hogy vág a bajusz egíssíg
dóṷgába? Kora hajnali üdvözlés: Vájjík
egíssígünkre az íccakai nyugodalom!
Egíssígedre kívánom az íccakai nyugo-
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dalmat! Koccintáskor, evés után stb.
mondott jókívánság: Egíssígire vájjík!
Aggya Isten kedves egíssígire! Ha megetted, egíssíg utána! Mindenkitől használatos jókívánság új ruhadarab, lábbeli
felvételekor: Egíssíggel visejje, szebbel,
jobbal válcsa! Szűrszabó mondja a vevőjének: Egíssíggel visejje, szebbel, jobbal újíccsa! Jóṷ bor, jóṷ egíssíg, szíp
asszony felesíg: ezek szükségesek a férfiember számára. Száraz kenyír, hideg
víz, attúl van jóṷ egíssíg: ezek a legfontosabbak az ~es életmódhoz. Közmondás: Akkor becsüjjük meg az egíssígit,
mikor mán nincs, ui. ha ~ünk van, nem
törődünk vele. Az ~ a legnagyobb érték:
Az egíssíg drága kincs. Az egíssíg a fontos, a többi majd eljárja magát. Hiába a
sok píz, ha egíssíg nincs.
egészségtelen egíssígtelen mn Egészségre káros 〈idő〉.
egészverés egíszverís fn → Csipkeverőknél: a két orsópár belső orsóinak a
csavarás utáni átvétele, az így kialakult
párok újra megcsavarása, majd ismét
átvétele.
éget íget i 1. (Meg)gyújt. Pl. valakinek a lelki üdvéért gyertyát éget. 2. Mar,
csíp. Ígeti a gyomrát a pájinka. − Adatolt igekötős alakjai: → átéget, leéget,
összeéget.
égetés ígetís fn → Pipakészítőknél,
→ fazekasoknál a nyers agyagból kiformált tárgyak magas hőfokú kemencében
történő hőkezelése.
égetett cukormáz ígetett cukormáz:
Égetéssel felolvasztott, tortára kenhető
cukor.
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égetett mész ígetett mész: Égetett
mészkő.
égetett torta ígetett torta: Pörkölt dióval, cukorral készített torta.
égetnivaló ígetnivalóṷ I. mn Nagyon
gonosz, rosszindulatú. II. fn Nagyon gonosz, rosszindulatú személy.
égető csalán: → csalán
égetőkemence ígetőÝkemence fn
Másik neve: fazekaskemence. Anyagok,
eszközök kiégetésére való nagy hőfokú
→ kemence.
égetőláb ígetőÝláb fn → Fazekasmesterségben: a tűztérben az égetőlapok
távolságának megtartására szolgáló lábak.
égetőlap ígetőÝlap fn → Fazekasmesterségben: mázas edények égetésekor használt lapok, amelyekből polcot
építenek, hogy az edények ne ragadjanak
össze.
égetőtüske ígetőÝtüske fn → Fazekasmesterségben: hőálló acélból készített tüskés eszköz, amely a mázas edények kiégetését lehetővé teszi.
égettbor ígettbor fn Borpárlat, konyak. A téli, tavaszi → pálinkafőzéskor
a cívis szőlőtermesztő gazdák sok →
savanyúbort is kifőzettek, régi nyelven
kiégettek, ebből lett az ~. L. még: égettboros
*égettbor-árusítás: 1677-ben az →
égettbor árusainak létszámát a város 25
főben korlátozta, és társaságba kellett
állniuk. L. még: *céhen kívüli kismesterségek
égettboros ígettboros fn A régi időkben az ~ok főzték az → égettbort (és a
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→ pálinkát). A terméket az asszonyok a
piacon árulták.
égettszőrű fekete ígettszőÝrű fekete:
Lószínnév, a → fekete egyik árnyalata.
L. még: lótenyésztés
ég-föld ég-főÝd fn − Szólás: Esküdözik égre-főÝdre: (rosszalló) könnyelműen mindenre esküszik.
égiháború: → zivatar
égimeszelő égimeszelőÝ fn Hórihorgas ember. L. még: emberi test
égitalyiga égitajiga fn (gúny) Szobafestő-tanuló.
egrecíroz ~ i 1. Katonaságnál: gyakorlatoztat. 2. Parancsolgat vkinek, erőszakosan irányít vkit. − Igekötővel: →
megegrecíroz.
egrecírozás ~ fn 1. Katonaságnál:
gyakorlat.
égrenyíló égrenyílóṷ mn Szabadba
nyíló 〈ajtó, ablak〉.
egres ~ fn 1. Éretlen köszméte. Szóláshasonlat: Savanyú, mint az ~: nagyon
savanyú, fanyar. 2. Éretlen szőlő(fürt). A
cívisek a levét uborkasavanyításhoz, de
pl. a kéz megtisztítására is használták. L.
még: pöszméte.
egri ~mn Egerbe való. A cívisektől is
ismert irodalmi eredetű szólás, szállóige:
Kivívta/Elnyerte az ~ nevet: megbecsülést szerez magának. Eger várának 1552.
évi dicsőséges védelme után keletkezett.
Az ~ mn a ’bátor, vitéz, derék’ szinonimája.
egri feketecseresznye ~: A → feketecseresznye legismertebb fajtája. Egerből, Eger környékéről hozták.
égszakadás ~ fn − Szólás Égszakadás, főÝdindulás: itt a nagy baj, a vesze-
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delem. Égszakadás, főÝdindulás, a fejemen egy kuppanás! Szalagy te is, pajtás!: a) fiúgyermekek népmesei eredetű,
játékos mondókája: szaladjunk, mert baj
van! b) határban levőknek tulajdonított
mondás: szaladjunk, mert jégeső esik!
egzámen egzáment fn (rég) Iskolások
év végi vizsgája.
egzáment: → egzámen
egzekúció egzekúcióṷ fn (rég) Adóbehajtás. Ha valaki elmaradt az adóṷval, akkor vóṷt ijesmirűl szóṷ.
égzengés égzengís fn Mondják dörgísnek is. Körülírással: Hömbörgeti
Szent Péter a hordóṷkat. Mennydörgés.
egzisztál ~ i Van, létezik.
egy1 eggy szn Kifejezésekben gyakori: Eggy álltóṷ hejibe: álltában, ugyanazon a helyen állva. Egy bajjal: egyúttal,
~ füst alatt. Egy csomóṷba van: emberek
kisebb csoportban összegyűlve. Eggy
évre nyír: évente ~szer nyír. Egy hapra:
gyorsan, igen hamar. Egy ház után valóṷ főÝd: régen: kb. 3 hold föld, amelyet
a házzal együtt adtak-vettek. Egy mentre: rögtön, egy szempillantás alatt. Egygyé lessz: házasságot köt. Eggyé lettek:
házasságot kötöttek. Egy szílbe fog: pl.
boronáláskor 3 lovat egymás mellé fog.
Szíle-hossza eggy: alacsony és köpcös.
2. Szragos alakban: a szraggal megjelölt
személyek közül vmelyik, az egyik.
EgyőÝtök jöjjön ide! − Szólásokban:
Aluggyunk rá eggyet!: ne siessük el a
dolgot! Mondok eggyet, kettőÝ lesz belőÝle: van egy jó ötletem. Aki meg se
szólalt, tréfásan Eggyet se szóṷlt, azt is
lassan: Egy szóṷt se szóṷlt, azt is lassan.
Se nem eggy, se nem kettőÝ: sok. Sze-
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gíny, mint aki ~ lúval szánt, oszt maga
húzza a berenát: nagyon szegény. Öszszetételekben: → egyszeregy, hiszekegy, huszonegy.
egy2 eggy hsz Körülbelül. Lehet ~ tíz
méter.
egyalombeli ~ mn Egy anyától egyszerre fialt 〈pl. malacok〉.
egyáltaljában eggyátajjába hsz Egyáltalán.
egybeejt ~ i Együtt van vmi. Finom
vóṷt a vacsora, egybe vóṷt ejtve minden.
egybeli ~ mn 1. Egyidős, egykorú. 2.
Egy helységből való.
egybeszabott ruha ~: Női ruha, amelyet a válltól a szoknya alsó széléig a test
alakjának megfelelően egy darabból
szabtak. L. még: cívis női viselet
egybevetett vásár ~: Az állatvásárokat és kirakodóvásárokat magában foglaló → vásár.
egyéb ~ nm − Szólás: Hallottam én
egyebet is, mást is: különbeket hallottam.
egyebütt egyébütt hsz Máshol, másutt. Egyebütt keresd, ne ott!
egyebüvé egyébüvé hsz Máshova.
Egyebüvé tedd!
egyedem-begyedem ~ msz Kiolvasó
mondókák kezdő szavaként: Egyedembegyedem, tengertánc. Hajdú sóṷgor,
mit kívánsz? Nem kívánok egyebet, csak
egy falat kenyeret. Inc, pinc, te vagy
odakint. − Egyedem-begyedem, tengertánc. Beteg-í még a finánc?
egyel eggyel i Alakváltozata: eggyesít. Kapásnövényt ritkít oly módon, hogy
egy bokorban csak egyet hagy meg. Ige-
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kötős alakjai: → kiegyel/kiegyesít, megegyel/megegyesít.
egyelés eggyelís fn Alakváltozata:
eggyesítís. Sűrűn nőtt kapásnövények
ritkítása, oly módon hogy egy bokorban
csak egyet hagynak meg. Legáltalánosabb a → tengeriegyelés.
egyemberes szilke eggyemberes szilke: Körülírással: eggy embernek valóṷ
szilke. Olyan → szilke, amelybe egy ember ételadagja fér. Kb. 11/2 liter űrtartalmú edény.
egy embernek való szilke: → egyemberes szilke
egyenes ~ mn Ami két térbeli pontot
a legrövidebb úton köt össze. A cívis
nyelvben szóösszetételek utótagjaként is
szerepel. A nyílegyenes népi neve →
zsinóregyenes, a srég ’ferde’ alakváltozata → srégegyenes, a → szálegyenes a
szálegyenesen hasít − kifejezésben fordul elő, jelentése ’fát a szálán hasít’.
Szóláshasonlatokban is szerepel. Ha vmi
nagyon egyenes, az Egyenes, mint a lénia, ill. Egyenes, mint a kihúzott zsinóṷr. Ha vmi nagyon görbe, az Egyenes,
mint az ess, vagyis olyan, mint az S betű.
egyenes dongájú edény egyenes
dongájú edíny: Hosszirányban egyenes
oldaldongájú → edény.
egyenesen ~ hsz Azonnal, rögtön.
egyenes lábas kaptafa egyenes lábos kaptafa: Mindkét lábra illő lábbeli
készítéséhez való kaptafa.
egyenes nyakú bőr egyenes nyakú
bűr: → Tímároknál: a torkán megszúrt
állat bőre.
egyenes-tömpe ~ mn → Szarvasmarha egyik szarvállása.
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egyenes varrás ~: Simaszőrű szőrmék összedolgozására használt varrás.
egyenkalap ~ fn (rég) Szervezet, intézmény tagjainak egyforma → kalapja.
egyenkötő egyenkötőÝ fn Szervezet,
intézmény tagjainak egyforma köténye,
→ kötője.
egyenlő mn EgyenlőÝ a guba: egyenletes szőrű a → guba. EgyenlőÝ tartás:
→ gubacsapók nyelvében: egyenletes,
mozdulatlan fogása a → mellékszálaknak.
egyensipka ~ fn Intézmény (pl. gimnázium), szervezet tagjainak egyforma
fejfedője; egyensapka. L. még: sipka
egyes eggyes fn 1. Egyet ellő anyajuh. 2. Eggyest eszik a hasával: nagyevő,
sokat eszik; jóllakásig eszik.
egyes ablak eggyes ablak: Szimpla
→ ablak. Ilyen található az istállókon,
más gazdasági épületeken.
egyes eke ~: Lóvontatású, egy ekevassal ellátott, mélyen szántó → ekefajta. Főként tavasszal, tengeriföld alá
szántottak vele. L. még: kettes eke
egyes rúd eggyes rúd: Másik neve:
egylovas rúd. Egy ló befogásához használt két kocsirúd. L. még: lófogat
egyesít: → egyel
egyesítés: → egyelés
egyesül eggyesül i Megegyezik vmiben. Eggyesülhetünk a jánkírís dóṷgába.
egyes vető: → vályogvető
Egyetértés: → Bánk
egyezik eggyezik i Békében van,
megfér vkivel. Igekötővel: → összeegyezik.
egyezkedik eggyezkedik i Alkuszik.
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egyezség eggyessíg fn Békesség,
egyetértés. Közmondás: Mindíg jobb egy
sovány eggyessíg, mint egy kövér per: a
pereskedésre csak rá lehet fizetni.
egyfülű ~ mn Egyetlen füllel ellátott
〈→ cserépedény〉
egyfűzős cipő egyfűzőÝs cipőÝ: Egy
pár fémkarikával ellátott fűzős → cipő.
egyhamarjában egyhamarjába hsz
Egykönnyen. Nem ijed meg az egyhamarjába.
egyhasi egyhasi mn 1. → előhasas.
2. Ellés után azonnal elkülönített és leölt
〈borjú〉. 3. Egy anyától egyszerre világra
hozott emberi, állati ivadék; ikrek. 4.
Egy anyától különböző időben világra
hozott, de egymásra hasonlító 〈testvérek〉.
egyházadó egyházadóṷ fn Szószerkezettel: egyházi adóṷ. A református
egyházban a 20. század első felében még
volt, ma tkp. egyházfenntartó járulék. A
közös költségek (rezsi, alkalmazottak
fizetése, irodaköltségek, temető) fedezésére a református egyház tagjai egy bizonyos összeggel járulnak hozzá. Évi
összegét a presbitérium határozza meg.
egyházfi ~ fn A templomot rendben
tartó templomszolga, harangozó.
egyházi adó: → egyházadó
egyházi ének egyházi ínek: A református egyház által hivatalosan elfogadott és az istentiszteleteken énekelt ének.
egyházi írnok ~: Az egyház szolgálatában álló másolatokat, kimutatásokat
stb. készítő kisegítő tisztviselő.
egyházi szolga egyházi szóṷga: Az
egyházban dolgozó hivatalsegéd.
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egyházrész egyházrísz fn Egy egyházközség kisebb, a város egy kerületét,
részét magába foglaló része. Mi a Mester
uccai egyházríszhez tartoztunk.
*Egyház tér: → *utcaszer
egyhordású vidék egyhordású vidík:
Olyan vidék, ahol csak egyfajta növényről tudnak a méhek virágport gyűjteni.
Ilyen pl. az akácerdő. L. még: méhészet
egyhúztomban egyhúztomba hsz 1.
Egyfolytában, egyhuzamban. 2. Egy hajtásra, egyszerre.
egyiccés kolomp eggyiccés kolomp:
A → kolomp belső üregének űrtartalma
kb. 1 icce, azaz 8 dl.
egyik eggyik nm − Szólás: Eggyik
eggyet, másik másat mond: ~ ezt, másik
azt tanácsolja.
egyikőnk eggyikőÝnk nm Egyikünk.
egy ingben eggy ingbe hsz Ingben,
ingre vetkőzve, egy szál ingben.
egyiptomifű: → kamillavirág
egyiptomisó egyiptomisóṷ fn Νépi
gyógyszernév: Zincum sulfuricum. L.
még: népi gyógyászat
egyiptomiszilva egyiptomiszílva fn
Népi gyógyszernév: Fructus tamarindi.
Sárga színű, vörös csíkos virágú örökzöld fa. Húsos termésének lekvárja székrekedés kezelésére használatos. Fűszernövény is. L. még: népi gyógyászat
egyivású eggyivású mn Egyszerre
született, iker.
egyke ~ fn Alakváltozata: egykés.
Családban egyetlen gyermek. A Horthyrendszerben már el volt terjedve a cíviseknél is az ~, a legtöbb családban 2−3
gyereknél nem született több gyerek. Ha
korán meghalt a gyerek, az anyát így
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vigasztalták. Él a gúnár, másikat gurigál, azaz él a férjed, még lehet gyereketek. L. még: cívis család
egykés: → egyke
egykihúzásnyi cérna ~: → Szíjgyártóknál olyan cérnamennyiség, amely
megegyezik az oldaltartásba nyújtott kar
két tenyere közötti távolsággal.
egyleres kemence ~: → Mézeskalácsosoknál olyan kemence, amelynek
csak egy sütője van.
egylovas gyeplő egylovas gyeplű:
Olyan → gyeplő, amelynek csak markolata és a végén két csatban végződő, 19
arasz hosszúságú ága van.
egylovas rúd: → egyes rúd
Egymalom utca Egymalom ucca tn
A Péterfia városrészben van. Feltehetőleg egy → szárazmalom működött a területén. L. még: utcák−utcanevek, *utcaszer
egymás nm Egymás alá ver: az állatok nyakában levő kolompok hangja
összecseng. L. még: holmiegymás
egymásrafûzés egymásrafûzís fn A
szironyozásnak az a fajtája, amikor
egymásra tett bõröket dolgoznak össze
összeerősítés és díszítés céljából.
egymintás ~ mn 〈Pl. ágyterítőnek és
asztalterítőnek〉 ugyanolyan mintája van.
egynéhány egyníhány, ennyíhány nm
Néhány.
egynéhányszor egyníhányszor hsz
Néhányszor.
egyre-másra ~ hsz 1. Darabos terményre vonatkozóan: nem válogatva,
vegyesen. Egyre-másra rakta a kolompírt a zsákba. 2. Állandóan, mindig.
Egyre-másra szóṷrja rá a gúnyt.

ebédhordó
egyrészes: → egészrészes
egysorjában egysorjába hsz Egymás
után, sorban. Egysorjába rakom a befőÝtteket.
egyszálas fűzés egyszálas fűzís: →
Szíjgyártóknál a szironyozásnak az a
fajtája, amikor a bőr összedolgozásához
felhasznált bőrcsík száma egy.
egyszálbélű egyszálbélű mn (gúny)
Kisétkű, válogatós, sovány.
egyszámos: → számos
egyszárnyú ajtó egyszárnyú ajtóṷ:
→ Ajtó, egyetlen ajtószárnnyal.
egyszéltében egyszíltibe hsz Másik
elnevezése: egyszíltibe-hosszába. Egy
sorban, egymás mellett.
egyszéltiben-hosszában: → egyszéltében
egyszemélyes nyaklibicska: →
nyaklibicska
egyszer eccer hsz − Szólás: Úgy
megütlek eccer, hogy hét bolond lesz belőÝled: nagyon megütlek. Nem eccer, se
nem kéccer, hanem háromszor: (tréf)
sokszor. Közmondás: Eccer íl az ember:
ne sajnáld magadtól a világi jókat, úgyis
rövid az élet. L. még: egyszer-egyszer
egyszeregy eccereggy fn Ritkán kiseccereggynek is mondták. Szorzótábla, a
szorzás alapművelete. Egyik változata a
tízes számok szorzótáblája, a → nagyegyszeregy.− Szóláshasonlatban: Világos, mint az eccereggy: teljesen nyilvánvaló, magától értetődő.
egyszer-egyszer eccer-eccer hsz Egy
-egy évben, egy-egy időszakban. Eccereccer annyi tengeri vóṷt, hogy repülőÝgóṷrét csináltunk neki.
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egyszeri ecceri mn Az a bizonyos
adomabeli 〈ember, állat〉. Az ecceri ember elment jánnízni.
egyszeriben ecceribe hsz Rögtön.
Ecceribe agyoncsaplak!
egyszerű csavart fül eccerű csavart
fül: A legegyszerűbb és a leggyakoribb
kosárfül. L. még: vesszőfonás
egyszerű eresztés eccerű eresztís:
Másik neve: eccerű nyelveresztís. →
Szőrmekikészítésben: olyan eresztő vágások, melyek az oldalrészen egyenesen
haladnak.
egyszerű fonás eccerű fonás: →
Vesszőfonásban: a sövény fonásához
hasonló fonás.
egyszerű nyelvereszés: → egyszerű
eresztés
egyszőrű egyszőÝrű mn Azonos társadalmi helyzetű, egysorsú vkivel. Jobban megértyük egymást az egyszőÝrű
emberekkel.
egytálétel egytálítel fn Az ~ a magyar parasztkonyhán, így a → cívis
konyhán is a főzelékféle és a hús párosításának, a háztartásban tartalékolt füstölt
hús felhasználásának fontos módja. Az
~ként összefőzött hús és főzelékféle hol
sűrűbb, és akkor → főzelék, hol hígabb,
és akkor → leves. Mindkettő ízletes és
gyorsan készül → rántás és → habarás
nélkül is, hiszen a hús zsírozza, ízesíti. A
heti étrenden a → húsevő napok ételei.
A főzelék-húsegytálételek mellett jellegzetes, régi kása-hús~ az Alföldön a →
húsos kása, újabb a tésztából burgonyával összefőzött → tésztás kása. A hortobágyi pásztorok és cívis parasztok, férfiak és nők a mezőn bográcsban főétke-
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zésre igen gyakran ~t készítettek. Az ~
köznyelvi megjelölés, a (cívis) népnyelvben a múlt század közepétől kezdett elterjedni.
egytestvér egytesvír fn 1. Édestestvér. 2. Emberi közösség összetartó.
egytől egyig egytűl eggyig hsz Mind
egy szálig, az elsőtől az utolsóig. Egytűl
eggyig mindet jóṷl becsapta.
együve: → együvé
együvé eggyüvé, eggyüve hsz Egy
helyre, össze. Ami eggyüvé tartozik, azt
tedd külön!
egyvégtében egyvígtibe hsz Egyszerre. Egyvígtíbe megivutt két liter bort.
egyvékás egyvíkás mn → Területmérték. Akkora, kb. 300–400 négyszögöl nagyságú 〈földterület〉, amekkora egy
véka maggal bevethető.
egyvel ~ i Válogat.
éh é I. mn Éhes. II. fn Éhezés, éhség.
Szólásban: Elüti/Elveri az éhit: csillapítja az éhségét.
éhen ~ hsz Éhesen, evés nélkül.
éhenkórász éhenkóṷrász Dologtalan,
csavargó, éhen kóborló 〈ember〉. Szólásban: Halász, vadász, madarász, mind
éhenkóṷrász: kevés hasznot hajtó mesterséget űz.
éhes ~ mn − Szóláshasonlat: Aki nagyon éhes, az Ojan ~, mint a farkas, v.
Ojan ~, hogy megenné a patkóṷszeget/
vasszeget is.
ehetik ~ i Enni kíván. Ehetném pajtás.
ehetnék ehetník fn Csak birt. szragos
formában: étel utáni kívánkozás, éhség.
Ehetnék vagyok, ehetníkem van.
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ehetoll ~ fn (rég) Szalma. Pl. a fejpárna megtöltésével kapcsolatban mondták.
éhezik ~ i − Szólás: Egyél, ne éhezz,
úgy sincs otthon: (tréf) annak mondják,
aki kínáláskor kéreti magát. Igekötővel:
→ eléhezik.
éhhas éhas fn Éhes has, éhség. − Aki
válogat az ételben, azt a szólás így inti:
Éhas kell hozzá. Közmondásban. Éhas
kell mindenhez: az éhes ember nem válogat, mindent megeszik.
ehin: → ehon
éhkopp ékopp fn Éhség. Szólásban:
Ékoppon marad: éhes marad.
éhnyál ényál fn A szájban az éjszakai
alvás közben összegyűlt nyál. A → népi
gyógyászat szerint, ha vki elvágja a kezét, akkor ébredés után szopogatnia kell
a sérült helyet, és az ~ meggyógyítja.
éhomra ~ hsz Éhgyomorra.
ehon ehun, ehin hsz Gyakran az -e
nyomósító szócskával együtt: itt, ehol.
Ehun van: itt van. Ehin van ni!: nesze,
itt van! Ehun-e: itt van.
éhraj éraj fn Másik neve: kóṷdusraj.
A méheknek éhezés, táplálékhiány miatt
a kaptárból való kiköltöztetése után fán
kapaszkodó raja. L. még: méhészet, raj
éhség ésíg fn Ésígbe van: éhezik.
Közmondás: Az ésíg a legjobb szakács:
az éhes embernek minden étel jólesik.
éhsirály ésiráj fn Halászmadár.
éhtyúk étyuk fn − Szóláshasonlatban:
Úgy várja, mint étyuk a taknyot: nagyon
várja.
ehun: → ehon
éj: → éjszaka

ebédhordó
éjfél ífél fn Éjjeli 12 óra; az e körül
késő éjszakai idő. L. még: napszak
éjfélben ífélbe hsz Éjfélkor. L. még:
napszak
éjféli zene íféli zene: Szerenád.
éjféltájt íféltájt hsz → Éjfél körül,
éjféltájban. L. még: napszak
ej-haj ~ isz Réja elemeként vágyakozás, ill. szomorúság v. vidámság kifejezésére: Ej-haj, csuhaj, de jóṷ kedvem van!
éjjel: → éjszaka
éjjeli bagoly íjjeli bagoj: Mondják
íccakai bagojnak is. Fent éjszakázó, éjszaka dolgozó ember.
éjjelikaszli: → éjjelikaszni
éjjelikaszni íjjelikaszli fn Éjjeliszekrény.
éjjeliőr íjjeliőÝr fn A városban volt,
főleg telephelyeken. A tanyán nem volt
rájuk szükség, ott a hamis kutyák látták
el ezt a tisztet.
éjjeliviola íjjeliviola fn Hesperis tristis. Szomorú estike. Főként éjjel nyitó, apró, szürkéskék, illatos virágú növény. L. még: virágoskert
éjjeli vigyázó: (rég) → Tímároknál:
vásárokon a bőrre éjszaka felügyelő
fiatal mester.
éj-nap ~ fn Éj(t) és nap(ot).
ejnye énnye isz Hangtani változata:
ánye (ajnye). Enyhe bosszúság kifejezése. Énnye, ájj mán arríbb!
éjszaka íccaka, iccaka, icaka, ícaka
Másik neve: íjjel, választékosan: éj. I. fn
Az → estétől → reggelig terjedő → napszak. II. hsz Ebben a napszakban. −
Összetételben (szószerkezetben) is szerepel: → féléjszaka, tengeréjszaka/öreg
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éjszaka. Több szóláshasonlat, szólás és
közmondás alapja. Köszönés késő este,
távozáskor: Nyugodalmas jóṷ íccakát
kívánok. A nagyon csúnya ember Csúf,
mint az iccaka. Ojan csúnya, mint a setít
iccaka. A nagyon buta ember Ojan buta,
mint a setít iccaka. A nagyon süket Ojan
siket, mint a setít iccaka. A koromfekete
Ojan fekete, mint a setít iccaka. Setít,
mint az íccaka. Iccaka vírad neki −
mondják gúnyosan arra, aki ~ jár lopni.
A hétalvó Ha két iccaka összeragadna,
akkor se tudná kialudni magát. A nappalnak szeme van, az iccakának meg
füle: nappal látjuk, ~ halljuk, hogy mi
történik. A sötétség lehetőséget teremt a
helytelen cselekedetekre: Az ic- cakának
nincsen szeme. A tolvajnak iccaka vírad.
Aki íccaka legíny, nappal is legyík az!:
az is végezze el a napi munkát, aki átmulatja az ~´t! Se íjjele, se nappala: soha
sincs nyugta.
éjszakai bagoly: → éjjeli bagoly
éjszakai nyugodalom íccakai nyugodalom: Kora hajnali üdvözlés: Egíssígedre kívánom az iccakai nyugodalmat!
éjszakai ruha íccakai ruha: Alváskor használt ruhanemű, pizsama.
ejt ~ i Kútgyűrűt mélyebbre ás. Lejjebb ~ik a kutat, vagyis lejjebb ássák a
kútgyűrűt.
ejtődzik: → ejtőzik
ejtőzik ejtőÝzik i Tőváltozata: ejtőÝddzik. Bőséges evés után pihen.
ék ík fn Ritkán: íkdarab. Szilárd test
széthasítására való eszköz. Összetételben szereplő fajtái: → döntőék, faék, hasítóék, vasék. L. még: ékes örv
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ékdarab: → ék
eke ~ fn Háziállatokkal, ill. gépekkel
vontatott talajművelő szerszám, a →
szántás eszköze. A 19. század utolsó két
évtizedéig, amikor a vas még nagy fán
csüngött, a cívis gazdák is jórészt faekét
használtak. A vele való szántás nehéz
volt, ezért 2−3 ökörpárt is befogtak elé.
A vaseke a 19. század végén váltotta fel
teljesen a faekét. A szarvasmarhát, ahol
erre lehetőség volt, egyre inkább a gyorsabb mozgású ló szorította ki. Az Alföld
középső részein 3−4 egymás elé fogott
lóval is szántottak, miközben az egyik
lovat megülő hajtó biztatta a fogatot. −
Debrecenben a túróekét és ágyekét egymás mellett használták. A debreceni ~
széles talpú, kétszarvú ~, ún. váltóeke.
Téglalap alakú vastag talp, amely hátul 2
ágra oszlik, ezekbe egy-egy szarvat csapolnak. A gerendelye egyenes, vasa a talajviszonyoknak megfelelően keskenyebb v. szélesebb. 4−6−8 ökör is kellett
a vontatásához, de még így is csak 2−3
ujjnyira szántotta fel a földet. Nagy területen volt elterjedve. Talajjavításra mélyszántó-ekét használtak. − Az ~ főbb tartozékai: ekeszarv, kormány/ekekormány, eketalp, ekevas, csoroszlya/ekecsoroszlya, gerendely/ekegerendely, eketalyiga. Egyéb tartozékai: ekefej/ekefő
/ekeköldök, ekefejcsavar, lakat/ekelakat,
ekekulcs. Az ekevasak száma szerint
volt/van egyes eke, kettes eke stb. A cívis
gazdálkodók méretük szerint a következő ~fajtákat használták: a tizes eke nagy
méretű ~, szántáskor 5 ló (2+3) vontatta;
a hetes eke (és hatos eke) közepes méretű, 2 v. 3 lóval vontatták; az ötös eke a
legkisebb ~fajta, ezt egy pár tehénnel is
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vontathatták. Ha az ~´t szállításkor nem
akarták szekérre rakni, az ekeló/fakutya/kabola nevű eszközön húzatták a
kívánt helyre. Az ~ tisztogató szerszáma
az isztike. Használaton kívül az ~ a fészerben állt a többi gazdasági felszereléssel, eszközzel együtt. − Szóláshasonlat: Kajla, mint az ~ szarva: nagyon görbe. Dicséret: Megfogja az ~ szarvát:
nem riad vissza a (paraszti) munkától. L.
még: szántás; a fogalmak szócikkeit is!
ekecsoroszlya: → csoroszlya
ekefej ~ fn Más nevei: ekefű, ekekőÝdök. Az → eke hátulján a gerendelytől a földig nyúló lapos vas, amelyen az
eke a földben csúszik.
ekefejcsavar ~ fn Az → ekefejet a
gerendelyhez rögzítő csavar.
ekefő: → ekefej
ekegerendely: → gerendely
ekekapa ~ fn Más nevei: lúkapa,
gépkapa; ritkán hallható elnevezése:
szarvasbogáreke. A kapásnövények
gyomtalanítására szolgáló egy keréken
járó tolókapa, → eke. Elsősorban a szabályos sorokban elvetett tengeri és
krumpli sorközeit tisztítják és lazítják
vele, az időjárástól és a talajtól függően
2−3 alkalommal, ebből egy általában a
növény tövére több-kevesebb földet húzó → töltögetés. Nyomában a kézzel kapálónak csupán a két oldalt, a növények
közvetlen közelében maradt gazt kell
kivágnia. Az alföldi parasztság, így a cívis gazdálkodók körében is nagyobb
arányban a 20. század elején terjedt el a
kukorica- és burgonyatermesztés fellendülésével összefüggésben. A ~´t kezdetektől a sorok között elvezethető egy
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lóval húzatták, innen ered a lókapa név.
Alapvető szerkezeti megoldása: → gerendelyére szimmetrikus → ekevas van
szerelve, ehhez töltögető ekénél ugyancsak szimmetrikus → kormánylemez
csatlakozik, kapálóekénél további 2−4−
6, a későbbieken esetleg 8 különböző állású és formájú állítható → kapa(fej)
található. Ez utóbbinál → fecskefarkú
kapát is tesznek rá. Fontos része még az
→ ekeszarv és a kerék.
ekekapál ~ i Földet → ekekapával
művel.
ekekormány: → kormány
ekeköldök: → ekefej
ekekulcs ekekúcs fn Az → eke csavarjainak megszorítására való szerszám.
ekelakat ~ fn A → gerendely elején
levő lyukak a hozzátartozó vasszeggel,
amellyel az → eketalyiga húzóláncát
rögzítik, és így a szántás mélységét szabályozzák. L. még: lakat
ekeló ekelóṷ fn Más nevei: fakutya,
csúszóṷfa, kabola. Az → eke szántóföldre szállításának eszköze. Legegyszerűbb
formája V alakú fa, fejlettebb az A alakú
csúsztató fa. A szántáshoz előkészített
ekét oldalára fordították, és az alá- ja tolt
ekelovon húzatták ki a földhöz, majd
munka végeztével hazavontatták. Előnye, hogy a szántóvető már a gazdasági
udvarban befoghatta igásállatát az ekébe,
nem kellett bajlódnia a szekérre rakással,
ha több helyen v. nagyobb távolságra
akart szántani. A cívis gazdák ezért különösen a távoli tanyaföldeken használták.
ékes íkes mn 1. Ékszerrel, drágakővel
díszített. 2. Díszes, cifra 〈öltözet〉. 3. Íke-
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sen jár/megy: nő szép tartással, kihúzott
derékkal jár, megy.
ékes örv íkes örv: Másik neve: íkkel
felfogatóṷs örv. A → kasza nyakán levő
lapos, végénél görbe vaskarika, amelyet
ékkel erősítenek a kaszanyél végéhez,
hogy a kasza ne mozogjon. Fölülről verték a kasza nyelébe.
ekeszarv ~ fn Alakváltozata: ekeszarva. Az → eke (ekekapa) V alakú
része, amelynél fogva az ekét irányítják.
ekeszarva: → ekeszarv
eketalp ∼ fn Más nevei: csúszóṷ,
csúszóṷtalp, csúszóṷvas. Az → ekefejnek a barázdában csúszó alsó része; az
ekét alátámasztó, a barázdában csúszó
vas.
eketalyiga eketajiga fn Röviden tajiga. Az eke elé szerelt kétkerekű talyiga,
amelybe a jószágot fogják. Legfontosabb
része a tézsla, ezen húz a kisefára fogott
állat. Fontos része a cságató/kormány
/váltó, az ~ rúdját szabályozó félhold
alakú görbe vas, amelyen kis lyukak
vannak. Az állvány a tengely fölött, azzal párhuzamosan fut végig, egyik része
a vánkos/vánkosfa/gerendely párnája,
amelyen a gerendely eleje nyugszik, és a
patting nevű vaskarikával van odaerősítve az ekéhez. A talyiga bal oldalán van a
talajon járó (kisebb) kerék, jobb oldalon
a barázdában járó (nagyobb) kerék. − A
hagyomány versbe szedve így őrizte
meg az első repülővel való találkozást:
Három paraszt kiment a libalegelőÝre.
Ott látott egy repülőÝt fenn a levegőÝbe.
Ni, koma! Micsoda!? Eketajiga! Hogy a
csudák csudájába kerűt az oda? L. még:
a fogalmak szócikkeit is!

ebédhordó
ekevas ~ fn → Ekének, ekekapának
a kormánylemezre erősített, a földet hasító éles vasa. L. még: bárányjegy
ekhó ekhóṷ fn Másik neve: ernyőÝ.
Szekérre, kocsira szerelhető, gyékényből
font (→ gyékényekhó) v. vászonból készült, sátorszerű ernyő. A léc kissé meg
volt hajlítva, hogy lecsepegjen róla a víz.
Nyáron a szekeret ~val szerelték fel, ez
védte a rakományt és az utasokat a tűző
naptól. Ha a debreceni cívis (hosszabb)
útra ment, ~t tett a szekérre. − Aki többnek akar látszani, mint amit az anyagi
helyzete megenged, arra ma is mondják:
Fenn az ekhóṷ/ernyőÝ, nincsen kas. L.
még: ekhós szekér
ekhórojt ekhóṷrojt fn → Paszományosok szókincsében: a → homokfutó
ekhóját díszítő rojtszegély, amelyet lenfonálból szövőszéken készítettek.
ekhós szekér ekhóṷs szekér: Nevének változata: ekhóṷszekér Olyan →
szekér, amelynek → aljdeszkáján 4 álló
rúdon, falábon alig domborodó tetőszerkezet, lécekből készült koszorú ’rácsozat’ nyugodott, erre tették fel az → ekhót, a gyékényből font v. vászonból készített ponyvát, amely, ha kellett, hátul
leért a → saroglyáig is, de többnyire
félig felcsavarva rögzítették az ekhótető
hátsó végén. Az ~ fűzfavesszőből font
faros kassal volt ellátva, és gyakran szereltek bele bőrülést is, hogy kényelmessé
tegyék az utazást. A debreceni ~nek két
oldalt és elöl nem volt gyékényfala. Főként a nyári záporok és a tűző nap ellen
nyújtott védelmet, de az őszi esőzések
idején is használták. A debreceni cívis
gazdák hosszabb útjaikra általában ~rel
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mentek. Fogatolására min- dig 3 ló szolgált. Az ~en különösen a gyerekek szerettek utazni, számukra ün- nep volt,
amikor nyáron feltették az ekhót a szekérre. − Az ~ a → hídivásár jellegzetes
járműve volt. Előfordult, hogy kétezer is
volt belőle egy-egy vásáron, ezen szállították az eladásra szánt árut. De ilyet is
árultak, ilyenkor a rúdját az égnek fordították, és egy szalmacsóvát kötöttek rá.
Az ekhótetőt a tisza- csegei gyékényesek
kínálták. (más képet)
ekhószekér: → ekhós szekér
ékkel felfogatós örv: → ékes örv
eklézsia ~ fn Protestáns gyülekezet,
egyházközség. Szólás: Szegíny az ~, maga harangozik a pap: a szegénynek mindent magának kell csinálnia.
ékszíjtárcsa ∼ fn → Mézeskalácsosoknál: a brehológépet működtető oldalkerék.
él1 íl i 1.
Életben
van. Hát te
még ílsz? 2.
Vmilyen
életmódot
folytat. Így íltek a debrecenyi határba. 3.
Valaki va- lami után ~: ebből biztosítja a
megélhetését. − Frazémákban is szerepel. Fogadkozás bevezetése: Úgy íjjek!
Lássuk csak, mibűl ílünk!: lássuk, menynyi a be- vételünk! Ezt a családfő mondja, amikor a család megtárgyalja a bevételt és a ki- adást, amikor kasszát csinálnak. Ílnek hitetlenül, basznak kegyetlenül: (durva) törvényes házasságkötés
nélkül ~nek együtt. Addig íl, míg akarja:
tréfás beugrató mondás, amely az akarja

ebédhordó
és a karja kiejtési homonimára épül.
Közmondás: Ki mint íl, úgy ítíl: mindenki a maga fel- fogása, életmódja szerint
alkotja meg másokról a véleményét. A
népi hiedelem szerint Akinek a hóṷtt
hírit kőÝtüttík, az sokáig íl. Népdalban
is: Ez a kisjány be kövér, talán mandulával íl? L. még: fel- él, kiél
él2 ~ fn Élt ad: a fokos ívét köszörüléssel kiélesíti. Kiveri az élit: az ekevasat
kalapálva kiélezi. Szólás: Élire rakja a
pízt: túlzottan takarékos, fösvény. Régen
a pénzt, mivel nem voltak takarékpénztárak, otthon a ládafiában tartották.
Hogy több férjen bele, ezért kellett a
(fém) pénzt értékének megfelelően csoportosítva ~ére állítani. L. még: forgácsolóél
elabriktol ~ i Elver, megver.
elacsarkodik i Elacsarkoggya magát: elordítja magát.
elad ~ i Elaggya ürübe: kiherélt kosbárányt → ürüként értékesít.
eladó eledóṷ, ~ I. mn Kora szerint
már férjhez adható 〈lány〉. II. fn Eladó
lány. − Szólás: Ez a ház eladóṷ (eledóṷ), a gazdája borivóṷ: akkor mondták, ha iszákos ember akarta eladni a
házát.
eladósor eladóṷsor fn Eladóṷsorba
van: már férjhez adható.
elaggul ~ i Késő öregségre jut, nagyon megöregszik.
elaggulás ~ fn Késő öregségre jutás.
elajánl ~ i 1. Vkit ajánl vkinek. 2.
Elajánja magát: feldicséri magát.
eláll ~ i 1. Elfárad, kimerül. Egíszen
~tam a sok menísbe. 2. Testrész hidegtől
v. fáradtságtól meggémberedik. 3. Kiáll,
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elvisel vmit. Hideg van, már ~om az
ujjast. 4. Elszegődik vhová. Elállt cselédnek. 5. Eláll a szava: többé nem tud
beszélni, haldoklik. Népdalban is: Farkas Julcsa gyenge szava ~ott. 6. Elállt a
kírőÝje. szarvasmarha kérődzése abbamaradt v. meg sem indult.
elalszik ~ i 1. Álomba szenderül.
Szólásokban: Elaludnék egy rézkrajcárír, nem bánnám, ha sose adnák meg:
szívesen elaludnék, álmos vagyok. Úgy
elaluttam, mint akit fejbe kollintottak:
mély álomba merültem. 2. Kifejezésben:
örökre ~. Meghal.
elaltat ~ i → Bort erjedésében megállít.
elámészkodik elámíszkodik i Távolba bámul.
elanyátlanodik ~ i 1. Fiatal állat az
anyját elveszti. 2. Méhraj a királynőjét
elveszti. 3. Munkában teljesen kimerül.
elapad ~ i → Tehén tejelése abbamarad. Az ellés előtti utolsó hetekben a
tehenet már csak naponta egyszer fejik,
hogy a tej ~jon.
elapaszt ~ i → Tehén ellés előtt egyre kevesebb tejet ad, végül abbahagyja a
tejelést.
eláporodik ~ i 1. Étel íztelenné válik.
2. Nagyon megfázik.
elapróz elapróṷz i 1. Túlságosan vékonyra vág vmit. 2. Nagyon kis részekre,
egységekre tagol. Aki elapróṷzza a
lípíst, nem halad.
elárvahodik ~ i 1. Elárvul, árvaságra
jut. 2. Elszegényedik.
elárvul ~ i Méhcsalád királynő nélkül marad. L. még: méhészet

ebédhordó
eláztat ~ i Kendert korhasztás végett
vízbe süllyeszt.
elbabirkál ~ i Hosszú ideig babrál
vmivel, vmin.
elbábolódik elbábolóṷdik i Elbabrál,
elbíbelődik vmivel.
elbabonáz ~ i Megbabonáz.
elbájolódik elbájolóṷdik i Elbámészkodik, elgondolkodik.
elbambul ~ i Nem figyel, figyelmetlenül viselkedik.
elbandzsalodik ~ i Elmélázik, elgondolkozik, elbámul.
elbánik ~ i Gondot visel rá.
elbánkódik elbánkóṷdik i Búsúlással elgyötri magát, búsul.
elbarkácsol ~ i Lassan csinálgat
vmit.
elbarátkozik ~ i Beszélget, társalog,
ismerkedik vkivel.
elbazsajodik ~ i Elmosolyodik.
elberenál ~ i Felszántott v. bevetett
földet megboronál.
elberhel ~ i 1. Hanyagságból nem a
helyére tesz el, v. más holmi közé kever
el vmit. 2. Ellop, elcsen.
elbetegesedik ~ i Beteges lesz, és hamarosan meg is hal.
elbilleg ~ i Elballag.
elbír ~ i Megbír. Ojat fagyott, hogy a
kocsit ~ta a fagy.
elbitangol ~ i 1. Jószág elkóborol, tilosba megy. 2. Ember elcsavarog.
elbocsájt: → elbocsát
elbocsát ~, elbocsájt i Elenged. A tanítóṷ ~otta a tanulóṷkat.
elbódorog elbóṷdorog i Elcsavarog,
elkóborol.
elbódul elbóṷdul i (rég) Eltéved.
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elbogarászik ~ i Elbíbelődik vmivel.
elbólint elbóṷlint i Ülve elszundít.
elbont ~ i Ágyat este megvet.
elborul ~ i Felborul, feldől.
elbosszankodik ~ i Hosszasan boszszankodik. Elbosszankodott rajta, hogy
nem sikerül neki semmi.
elbotorkál ~ i Elkóborol, elcsavarog.
A kismalac ~t az annyátúl.
elbődít i ElbőÝdíti magát: jószág elbődül.
elbődörög elbőÝdörög i Elbandukol.
elbúcsúztat ~ i 1. Temetésen búcsúztatót mond. 2. Α → vőfély a lakodalomban búcsúztatót mond a menyasszony
nevében.
elbujdokol ~ i Elbujdosik.
elbújhat elbúhat i Elbúhat mellette:
eltörpül mellette.
elbuk ~ i Fogadáson elveszít vmit.
elbúsul ~ i Elbúsújja magát: nekibúsul, elkeseredik.
elbüdösít ~ i Büdössé tesz. A petróṷ
~ette a házat.
elcigánykodik ~ i Értéket könyörgéssel, ravaszkodással megszerez.
elcsábít ~ i Elkábít. Elcsábította a
hideglelís.
elcsábul ~ i 1. Elszédül, elkábul. 2.
Szerelmes lesz.
elcsámborog ~ i Alakváltozata: elcsámpojog. 1. Elkóborol, elcsavarog. 2.
Eltéved.
elcsámpásodik ~ i Pl. csizma sarka
ferde, formátlan lesz.
elcsámpolyog: → elcsámborog
elcsap ~ i 1. Jószágot szabadon enged, hogy legeljen. 2. Pl. összesodort
nudlitésztát, kötözőanyagot elvág, levág.

ebédhordó
3. Ellop. − Szóláshasonlatokban: Elcsapja, mint Isten a legyet őÝsszel. Elcsapja,
mint Isten a legyet Miháj-nap után: nem
törődik vele, sorsára hagyja.
elcsászkál ~ i Elcsavarog, elkóborol.
elcselleng ~ i Elcsavarog, elkóborol.
elcsenevészesedik ~ i Pl. fa elsatnyul.
elcsépel elcsípel i Kalászos → cséplését elvégzi.
elcsepellérez ~ i Pénzt, vagyont apránként elkölt, elhord.
elcsepelléreződik elcsepellérezőÝdik
i Pénz, vagyon apránként elfogy.
elcserget ~ i Állatokat ostorral cserdítgetve, pattogtatva elhajt. A kondás ~i
a nyájat.
elcsermál ~ i Elcsen, ellop.
elcsesz ~ i 1. Akaratlanul, véletlenül
elvág vmit. A késsel ~te az ujját. 2. Elront, eltol vmit.
elcsihéz ~ i Szénát elszállít.
elcsinál ~ i Magzatot elhajt.
elcsinálás: → magzatelhajtás
elcsináltat ~ i Magzatot elhajtat. A
bábával ~ta a gyerekit.
elcsirizel elcsirízel i Alakváltozata:
elcsízel. Ellop, elcsen.
elcsitít ~ i Elhallgattat, elcsendesít.
elcsízel: → elcsirízel
elcsórel elcsóṷrel i Elcsen, ellop.
elcsorgat ~ i 1. Lecsorgat. A kisgyerek ~ta a kanálrul az ítelt. 2. Elhullat.
Elcsorgatta a szalmát az udvaron.
elcsóváz elcsóṷváz i Máséból egy darab földet a magáéhoz szánt, eltulajdonít.
elcsöszköl ~ i Lábbelit, ruhát elkoptat.

397

ebszar

elcsösztet ~ i Csoszogva eljárkál, elsétálgat.
elcsúszik ~ i − Szólás: Elcsúszik az a
többi közt: a) nem túlságosan rossz,
megjárja. b) a sok jó között nem veszik
észre a kevés rosszat. Tréfás vigasztalásként mondják, ha vki ügyetlenül elesik: A liba is ~ a jégen.
elcsügged ~ i Elfárad. Estére egísz ~t
a munkába.
eldanol ~ i Eldalol.
eldarabol ~ i → Tímár → remekeléskor a bőrt → kacorkéssel bocskornak
való egyenlő részekre vágja.
eldarál ~ i Hadarva elmond.
eldévánkodik ~ i 1. Elámul, elcsodálkozik vmin. 2. Rácsodálkozik vmire.
eldolgoz eldóṷgoz i 1. Munkadarabon az egyenetlenségeket eltünteti. 2. Eldóṷgozza magát: a sok munkától teljesen elgyengül.
eldolgozás eldóṷgozás fn Munkadarabon az egyenetlenségek eltüntetése. L.
még: vesszőfonás
eldöcög ~ i Lassan elmegy. Tréfás →
névnapi köszöntőben: Ferenc napja ma
vagyon, ~tem a fagyon. Azír jöttem hozzátok, ha egy garast adnátok. Ha nem
adtok, meghóṷttok, rám marad a jussotok. L. még: gyermekmondóka
eldöglik ~ i Háziállat tömegesen elhull.
eldönget ~ i Jól elver.
eldönt ~ i Eltervez, elhatároz.
eldörzsöl ~ i Kidörzsöl. Ha nagyon
goromba a ruha, az is ~i, kidörzsöli a
bűrt.
eldugdos ~ i Palántát földbe dugva
elültet.

ebédhordó
eldűt ~ i Feldönt, felborít.
elébb ~ hsz Elébb jár: óra siet.
elébb-tovább ~ hsz Ide-oda, fel s alá.
LőÝdörög ~.
elébb-utóbb elébb-utóṷbb hsz Vmikor a közeljövõben, elõbb-utóbb. Elébbutóṷbb fírjhez aggyák a jánt.
elébbvaló elébbvalóṷ mn Fontosabb,
sürgősebb.
elébe elibe hsz Vki, vmi elé. Mán
megyek is elibek.
eleblábol ~ i Elinal, elkotródik.
eledó: → eladó
elefánttetű ~ fn Az akazsufa termése, a → népi gyógyászatban fogfájás
gyógyítására használják.
elég elíg hsz Eléggé. Szólás: Majd
megáll az elígen: meg lesz annak a böjtje. Közmondás: Minden megáll az elígen: mindennek van határa.
elegáncsos ~ mn Elegáns. Ez parasztosan vóṷt mondva, hogy ~, a tanultabb
ember úgy mondta, hogy elegáns.
elegyedik: → őgyeledik
elegyenget ~ i Szakajtókosárba borított kenyértésztának a tetejét lesimítja.
elegyít: → őgyelít
élehegye élehegyi fn Pl. kaszának,
késnek a legélesebb része, a leghegye.
élehegyi: → élehegye
eléhez/ik ~ i 1. Megéhezik. Egíszen
eléheztem. 2. Eléhezi magát: kiéhezteti
magát, arra sincs ideje, hogy egyék.
eléhezés eléhezís fn Éhhalál.
eléheztet ~ i Kiéheztet.
elej ~ fn 1. Négybe vágott vágómarha
azon része, amelyről a combokat már
leszedték. Egy fertáj ~: egy negyed ~. 2.
A szűr elülső felének két oldalra kihaj-
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tott része. 3. Hám elülső része, ott húz a
ló. 4. A szekér elülső része. A szekérrúd
(kocsirúd), a két rúdszárnya, a két hámfa, tengelyágy, a sémely, fergettyű (forgózsámoly), a juha, felhérc és felhágó
alkotja. L. még: a fogalmak szócikkeit
is!
eleje ~, eleji fn 1. Vminek a legértékesebb része, színe-java. 2. Domborodik
az eleje: terhes asszony hasa nő. − Szólásban: Az értelmetlen, zagyva beszédnek Se ~, se veleje. L. még: házeleje, kenyér, rézeleje
eleje-utója eleji-utóṷja fn Az egész
mennyiség. Leszedtem a meggy elejitutóṷját.
eleji: → eleje
elejt ~ i Betegség megbetegít, ágynak
dönt vkit. Elejtette a nagy hideg. Elejti
az időÝ: hideg időben megfagy.
elekció elekcióṷ fn 1. A legációs helyek kiválasztása. 2. → Legációba való
kibocsátás.
élekhalokfű: → pásztortáska
elekkol ~ fn Színéről fonákára fordít,
átfordít.
elekkolás ~ fn Az átfordítás művelete.
elellik ~ i Ló, tehén megellik. L.
még: ellős
élemedett ílemedett mn 1. Idős, koros. 2. Romlott 〈étel〉.
elemészt elemíszt i 1. Elherdál, elpazarol. 2. Embert, állatot megöl. Elemíszti
magát: a) öngyilkos lesz, megöli magát.
b) bánattól, gondtól elpusztul, meghal.
elemésztődik elemísztőÝdik i Állati
tetem elbomlik.

ebédhordó
elemi ~ I. mn Legalsóbb fokú 〈iskola〉. ΙΙ. fn Elemi iskola. L. még: cívis
iskola
elemi iskola: → cívis iskola
elemista ~ fn Elemibe járó tanuló. L.
még: ábécédárius
elemleget ~ i 1. Vmit sokszor mond.
2. Vkit, vmit érzelmesen emleget. A
családba ~ik a katonafiút.
elemózsia élőÝmóṷzsia, elemóṷzsia
fn Úti élelem. Az ~´t a pásztor egész
napos útjára a szűr ujjában magával vitte.
elenged ~ i 1. Elengedi magát: ellazul. A cipóṷ alakú tísztát bevagdossa,
hogy elengeggye magát. 2. → Szőrmekikészítők nyelvében: a szőrtüszőből kihull
a szőrszál.
elenyészik elenyíszik i Alakváltozata:
elenyíszlik. 1. Semmivé válik. 2. Tűz kialszik, kialvóban van.
elenyészlik: → elenyészik
Elep ~ tn Tanyavilág a hajdúsági
löszhát peremén, közel a hortobágyi szikes puszták széléhez. Nem tartozik szervesen a Hortobágyhoz. 1951−1953 között itt volt az egyik kényszermunkatábor.
elér elír i 1. Teljesít. 2. Utolér. 3. Elfog vkit vmi. 4. Bizonyos életkort betölt.
elered ~ i Útnak indul.
elereszt ~ i Elenged. Szólás: Elereszti fülit-farkát: elcsügged. Eleresztette,
mint Isten a vargát: szabadjára engedte.
elérik elírik i Gyümölcs, gabona túlérik.
elérkezik elírkezik i Van ideje, ráér.
elernyed ~ i Ruhaféle szétmállik,
szétfoszlik.
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éles ~ mn Durva. Egyebütt sokkal
~ebb szövegek mentek.
élés ílís fn Élelem.
eleség elesíg fn Mindenféle ennivaló,
élelem összefoglaló neve.
eleségesláda elesígesláda fn Más nevei: elesíghordóṷ, ílísláda, szekeresláda, ítelesláda, kenyeresláda. Szekérre
tehető és ülésként is használható, több
rekeszre osztott, fedeles, lezárható nagyobb faláda. Gyakran a szekér hátsó részében volt a helye. Hosszabb útra ebben
szállították a (száraz) élelmet, ill. a hortobágyi pásztorok ebben tartották az
élelmet: szalonnát, zsírt, kolbászt, száraz
tésztát, kását, sót, paprikát. A tanyán is
használták, itt a száraz → eleséget bükkfából készült, szépen díszített ~´ban
tartották. Elfért benne 1−2 heti mennyiség.
eleséghordó: → eleségesláda
éles gyapjú ~: Rossz minőségű, nehezen megmunkálható → gyapjú.
éles hátú ~: Sovány 〈ló, sertés〉. L.
még: lótenyésztés
éléskamara ílískamora fn Lakásnak
élelmiszerek tárolására használt kisebb
helyisége. L. még: kamara
élésláda: → eleségesláda
élesmosó élesmosóṷ fn 1. Gyökérből,
cirokból v. más erős szálú növényből
készült, középen összekötött mosogatóeszköz. A háziasszonyok nagyon kedvelték, mert az edények pereme alól is el
lehet vele távolítani a szennyeződést. 2.
Termelt növényfajta, főként kefét készítenek belőle.

ebédhordó
éles szél ~: Hideg, csípős → szél. Ha
~ fútt, azt is montuk, hogy hegye van az
időÝnek. L. még: időjárás
elesteledik ~ i Beesteledik.
elesz/ik ~ i Szétmar vmit.
élesztő ílesztőÝ fn Kelesztéshez való
erjesztőanyag, a → kenyérsütés fontos
alapanyaga, az ~gombák különböző
táptalajon elszaporodott tömege. A háztartás és a sütőipar egyaránt használja.
élet ílet fn 1. Embernek, állatnak a
születéssel kezdődő és a halállal véget
érő létezési módja. A szó a népnyelvben
utótagként fordul elő a → legényélet, ill.
az azt lezáró → katonaélet és a hasonló
jelentésű → komiszélet szavakban. Több
frazémában szerepel. Fenyegetés: Hozzám ne nyúj, ha kedves az íleted!: tartsd
magad tőlem távol, ha ~ben akarsz maradni! Más változatban: Ide ne gyere, ha
kedves az íleted! Szóláshasonlat: Az én
íletem már ojan, mint vízen a buborík:
idős ember szájából: bármikor itt lehet a
vég. Makkegészséges kisgyerekről mondott dicséret: Ojan, mint az ílet. Szólás:
Tán fílted azt a rongyos íletedet?!: gyáva
embernek címezve: csak nem félsz?! A
módfelett gyáva ember Fílti azt a tyúkszaros íletit. Egy íletem, egy halálom:
nem bánom, akármi lesz a tettem következménye; megteszem, ha az ~embe
kerül is. Pokol az ílete: tele van gyötrelemmel, keserűséggel. Más változatban:
Nem sejem az ílete. Nem ílet mán az én
íletem, hanem ígedelem: már nincs értelme az ~ének. Jómódú v. lusta emberre
vonatkoztatva: Nem dóṷgozott íletibe
egy keservest. Úgy szíp az ílet, ha zajlik:
a megpróbáltatások is hozzátartoznak az
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~hez. Megköti az íletit valakivel: összeházasodik vkivel. Jóṷval kötötte be az
íletit: férfi v. nő rosszul házasodott.
Közmondás: Míg ílet van, remíny is van:
aki él, az még remélheti sorsa jobbra
fordulását. 2 Gabona. Szókapcsolatban:
Szalad az ílet: hullámzik a gabonatábla.
3. Learatatlan, ill. learatott búza. Szókapcsolatban: Az ílet felszakad: érésben
levő búza töve felszakad, kezdődhet az
aratás. 4. Fatörzs földben levő része. 5.
Kedveskedő → megszólítás: íletem.
életér íletér fn (rég) A fő ütőér. L.
még: emberi test
életérszakadás íletérszakadás fn
(rég) A fő ütőér megrepedése. L. még:
népi betegségnevek
életes íletes mn Nem íletes: kiürült
gyomrú és belű 〈→ disznó〉.
életeskamara íleteskamora fn Kis →
kamara a kevesebb gabona tárolására.
élethosszig ílethosszig hsz Élete végéig. Hűsíget esküdtek egymásnak ílethosszig.
életkor szerinti munkamegosztás:
A → nemek szerinti munkamegosztással
együtt a legtermészetesebb és legősibb
→ munkamegosztás. Alapja az emberi
élet egyes szakaszaiban megnyilvánuló
fizikai, szellemi állapot, amely a munkavégzés képességét befolyásolja. Az ~
egyes korcsoportjainak határai nem élesek, hosszabb-rövidebb átmenet van
egy-egy korcsoport között. 4 nagy csoport különíthető el: − A/ A gyermekkor
munkáinak komolyabb gazdasági értéke
még nincs, inkább kiegészítő, a felnőttek
munkáját segítő szerepe van, a gyermek
játszva nő bele a munkába. Mindig csak
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részfeladatokat lát el. A gyermekkor első
szakasza a kisgyermekkor, ekkor még
csak játékképpen bíznak rá feladatokat,
és a cél inkább az, hogy szokja a munkát. A gyermekkor második szakasza az
iskoláskor, amikor már komolyabb, nem
egy esetben kereső munkát is elvégez a
gyermek (→ libapásztor, marhapásztor,
baromfi gondozása, takarítás stb.), bizonyos fokig a házi munkában mindkét
nemnek önálló feladatköre lett, ezért
felelős. Ha kötelességét elmulasztja,
büntetést kap. (Különösen a mostohagyermek volt kiszolgáltatott helyzetben,
a „gonosz mostoha” erejét meghaladó
teljesítményt követelt tőle. Szánt rajta –
mondta az ilyenről elítélően a közvélemény.) A gyermekmunkákban még kereső foglalkozás esetében is inkább a
felnőttek keze alá dolgoznak (pl. aratáskor vízhordás, boltba járás, lekvárfőzéskor szilvamagvalás stb.). − B/ Ifjúkorban már komoly munkaerőként tartják számon a fiatalokat, a nemek munkái
élesen elválnak egymástól, a részfeladatokban, ha irányítják is őket, pillanatnyi döntési joggal rendelkeznek, önállóan dolgoznak, és a közösségi munkában
is egyenrangú közösségi tagként vesznek
részt. Az ifjúkort is két részre lehet osztani. A sihederek, süldő lányok munkáinak jellemzője, hogy még minden fontos
munkát nem tudnak elvégezni tökéletesen, néha tanításra szorulnak, és fizikai
erejük még nem alkalmas minden női v.
férfimunka elvégzésére, bizonyos gyakorlat is hiányzik, ezért kevésbé termelékenyek (pl. aratáskor a kaszát nem
bírja, az ünnepi ételeket irányítással
főzik stb.). A nagylegények, nagyleá-
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nyok minden részmunkában helytállnak,
kellő minőségű és intenzitású (sokszor
virtusból túlhajtott teljesítményű) munkára is képesek. Bérmunkákat szabadon
vállalhatnak. A tanítás, a munka kijavítása ekkor már szégyen a munka végzőjére nézve. − C/ A felnőttkor munkáit az
önállóság, a gazdálkodni tudás, azaz a
részmunkák önálló összehangolása és
nemcsak azok pontos elvégzése jellemzi.
Az ifjúkor és felnőttkor határa éles, a →
házasság ténye választja el őket egymástól. A felnőttkor első szakaszában, a
fiatal házas korban még csak tanulják az
új házasok a gazdálkodást, ekkor még a
szülőkre, azok irányítására, a közösség
bizonyos tagjainak (→ szomszéd, koma) tanácsára szorulnak. Az első, második gyerek után már mint javakorabeli
emberek önálló gazdálkodásra képesek,
és a közösség az ő véleményüket is kikéri, figyelembe veszi. − D/ Az öregkor
jele, hogy az egyén, bár tudása teljes
birtokában van, fizikailag már nem képes bizonyos munkák elvégzésére. Tevékenysége egyre inkább a ház körüli
apróbb munkákra korlátozódik, munkájának jellege egyre inkább kisegítővé
válik. (Erre vonatkozó gúnyos mondások: Jóṷ az öreg a háznál, ha nincs baj
is, csinál. Arra valóṷ az öreg, hogy
hajcsa a köszörűkövet.) Ám amíg mozogni tud és szellemileg friss, az irányításban, sőt társasmunkák irányításáben
(pl. → asztagrakás, kazalrakás) tekintélye és tapasztalata alapján komoly szerepet kaphat. Amikor tehetetlenné válik,
munkaszervezeti szempontból tevékenysége már nem értékelhető, bár gondozá-
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sa a korábbi munkamegosztás bizonyos
módosítását igényli. A cívis családban
(is) halálukig a vagyonjog alapján az
öregeké volt a végső szó, a (fiatal) házasok munkájának irányítása, azok többkevesebb önállósága ellenére, igen lényeges volt. Nem volt példa nélküli,
hogy a külön élő fiatal családapa évekig
kénytelen volt idős apjának a gazdaságába visszajárni, és ott az apa elvárása
szerint gazdálkodni.
életrevaló íletrevalóṷ mn Nem íletrevalóṷ: élhetetlen.
élettársi kapcsolat: → vadházasság
életvásár íletvásár fn Köznyelvi neve: gabonapiac. Piactér, → vásártér,
ahol az → életet ’kenyérgabona’ árulták.
életveszteség íletvesztesíg fn Az a
súlykülönbség, amely az élő és a leölt
sertés súlya között van.
elevájtlicipő elevájlicipőÝ fn (rég)
Egyfajta szövetcipő. L. még: cipő
elevátor ~ fn Népi neve: góṷja. A →
cséplőgép-garnitúra egyik része: emelőgép, melynek segítségével a szalmakazlat rakják. Leginkább nagyobb gazdaságokban használták.
eleven ~ I. mn 1. Élő 〈személy, élőlény〉. 2. Pl. kellően át nem sült szalonna: nyers. II. fn 1. Személy, élőlény. 2.
Eleven hús. 3. Valakinek az elevenje:
érzékeny pontja.− Szóláshasonlat: Eleven, mint a csík: nagyon fürge. Aki az
ijedtségtől szinte eszméletlen, az. Úgy
meg van ijedve, hogy se hóṷtt, se ~. Ha
egy egyébként csendes ember hirtelen
felélénkül, tréfásan megjegyzik: Hogyne
ílne az ~, mikor a hóṷtt is mozog.
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eleven bőr eleven bűr: → Szíjgyártók nyelvében: hámbőr.
eleven seb ~ : Nyílt seb
eleven szál ~: Fésületlen gyapjúszál.
eleven szén ~: Izzó parázs.
elévet ~ i Eleséget állatok elé tesz.
elfacsarodik ~ i 1. Orrfacsaró érzéstől elfintorodik. 2. Más igével: elfardul.
Orr elformátlanodik, eltorzul, elferdül.
elfagy ~ i 1. Kifagy. Elfagyott a korán vetett dinnyém. 2. Megfagy, lefagy.
Elfagyott a szőÝlőÝ rügye.
elfajul ~ i Elzüllik. Főleg lányra
mondták.
elfajzik ~ i 1. Növény eredeti fajától
elüt. 2. Férj felesége családjához költözik.
elfakad elfokad i Elültetett (szőlő)
vessző megered, megfogan.
elfancsalodik ~ i Elkedvetlenedik.
elfardul: → elfacsarodik
elfázik ~ i Alakváltozata: elfázlóṷdik. Megfázik, átfázik.
elfázlódik: → elfázik
elfed ~ i Szőlővesszőt télére földdel
befed. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
elfejt ~ i Ruhanemű varrását elbontja.
elfekszik ~ i 1. Gulya estére lepihen.
2. Lepihen, lefekszik. 3. Szószerkezettel:
~ a fogak közt. Apróbb szálú gyapjú a →
körömpő olyan részeibe is behatol, ahová a körömpőfogak nem érnek el.
elfenekel: → fenekel
elfertőz elfertőÝz i → Seb elfertőződik.
elfeslik ~ i A varrás mentén vmi elválik, szétnyílik.
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elfestékel elfestíkel i → Tímár bőrt
vigyázatlanul fest.
elfial ~ i → Kutya, macska rejtekhelyre fial.
elfigyel ~ i Megfigyel.
elfog ~ i Visszatart. A nagyobbacska
fiúgyereket ~ták az iskolátúl, dóṷgozni
kelletett.
elfogy ~ i A → hold fokozatosan láthatatlanná válik. Fogyóṷhóṷd is van,
amikor ~ a hóṷd, fogytán van a hóṷd.
elfokad: → elfakad
elfolyik elfojik i Elfojik a keze közül a
píz: könnyelműen kezeli a pénzt, nem
tud takarékoskodni.
elfonás ~ fn A kosárfonás befejező
művelete. L. még: vesszőfonás
élfonás ~ fn → Szíjgyártóknál olyan
díszítőfonás, amikor az ágak egymásba
öltésével a csíkok éle kidomborodik.
elfordít ~ i Lapot továbblapoz. Úgy
mondtuk, hogy ~otta a lapot.
elfordult fennálló szarvú elfordult
fennállóṷ szarvú: Egyenesen fölfelé álló, hegyénél meghajló, majd kiegyenesedő szarvú 〈→ szarvasmarha〉.
elfos ~ i Elfossa a gyerekit: állapotos
nő elvetél. L. még: szülés
elfosás ~ fn Elvetélés. L. még: szülés
elfososodik ~ i Állat, ember hasmenést kap, hasmenéses lesz.
elfő elfőÝ i ElfőÝtte a levit: pl. lekvár
főzés miatt sűrűsödik, keményedik.
elföldel elfőÝdel i Holttestet eltemet,
elhantol. L. még: temetés
elfuccsol ~ i 1. Elront. 2. Elpazarol.
elfuserál ~ i Kontár módon elront.
elfut ~ i Hirtelen beborít.
elfűt ~ i Eltüzel, tüzelésre elhasznál.
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elfűz ~ i Kosárfonó befejezi a fűzést.
L. még: vesszőfonás
elfűzés elfűzís fn Kosárfonáskor a fűzés befejezése. L. még: vesszőfonás
elgágint i Elgágintya magát: liba
egyet gágog.
elgátol ~ i Vizet vmilyen akadállyal
elrekeszt.
elgazdálkodik ~ i Birtokán gazdálkodik.
elgémberedik elgímberedik i Nagyon
fázik.
elgépel ~ i → Cséplőgéppel gabonát
elcsépel.
elgór elgóṷr i Alakváltozata: elgóṷrál. Holmit rendetlenül eldobál, szétdobál, és emiatt nem találja. − Szólás: Ugy
sietek, majd elgóṷrom a két lábomat:
nagyon sietek.
elgórál: → elgór
elgörbül ~ i → Emberi test meggörbül.
elgrájfol ~ i 1. Ellop. 2. Csalással,
hízelgéssel megszerez vmit.
elguberál ~ i Eltüntet. Valaki ~ta a
tűmet.
elgyengül ~ i Meggyengül. A fosznideszka hamar ~.
elgyepel ~ i Állat gyepes, füves helyen legel.
elgyűrűz ~ i Gyűrűvel eljegyez. L.
még: eljegyzés
elhagy ~, elhágy i 1. Pl. harangozást
befejez, abbahagy. 2. Tyúk nem tojik
többet. 3. Kotló kiscsirkéit szárnyára
bocsátja. 4. Elhaggya a gyászt: leveszi a
gyászruhát, már nem gyászol. A fiatalok
gyakran időÝ előÝtt elhaggyák a gyászt.
5. Hadd el (magad)!: hagyd abba, ne
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folytasd! Óṷ, hadd el, ne mondd mán nekem mindig!
elhagyogat ∼ i 1. Itt is, ott is elhagy
vmit. 2. Gabonát itt-ott kaszálatlanul
hagy.
elhajít ~ i Elhajíttya magát: leheveredik, elnyúlik.
elhal ~ i 1. Meghal. 2. Megbénul. Elhalt a fél karja.
elhalámol ~ i Mástól v. más elől elvesz, megkaparint vmit.
elhálás ∼ fn Első ízben való közösülés, a nemi érintkezés megkezdése. L.
még: nemi élet
elhallik ~ i Elhallatszik. A harangszóṷ messzire ~.
elhaló elhalóṷ mn Meghaló.
elhalt ~ I. mn Elhunyt 〈személy〉. II.
fn Elhunyt személy.
elhalt szőr: → dögszőr
elhány ~ i 1. Állat elvetél. 2. Pénzt
könnyelműen elkölt. 3. Fogat elhullat.
Szólás: Rígen ~ta a csikóṷfogát: már
nagyon idős. 4. Elver, megver. Elhánylak, te büdös köjök!
elhányódik elhányóṷdik i 1. Elvész.
2. Elhull, elszóródik.
elharácsol ~ i Erőszakosan a javát
szerzi meg vminek.
elhasgat ~ i Elhasogat, felaprít.
elhasználódik elhasználóṷdik i Élő
szervezet megöregszik.
elhegedül ~ i 1. Megver. Fenyegetés:
Úgy ~lek, hogy arrúl kántálsz!: nagyon
megverlek; úgy megverlek, hogy →
énekes koldus lesz belőled, és mint ilyen
erről a verésről fogsz énekelni. Szólás:
Elhegedülte a nóṷtáját. 2. Elpusztul,
kárba vész. Szólásban: Azt mán ~te Szent
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Dávid: kárba veszett, abból már semmi
sem lesz.
elhencsereg ~ i Hosszasan heverészik, lustálkodik.
elhenyél ~ i A napot munka nélkül
tölti el.
elherdál ~ i Elpazarol, eltékozol.
élhetetlen ílhetetlen i Gyámoltalan,
ügyetlen.
élhetetlenkedik ílhetetlenkedik i
Gyámoltalankodik, ügyetlenkedik.
elhever ~ i Igeképzős alakja: elheveredik. Jószág leheveredik, aludni tér.
elheveredik: → elhever
elhírel ~ i Elhíresztel.
elhisz ~ i 1. Állítás nyomósítására:
Tessék elhinni. 2. Feleletként: de még
mennyire, meghiszem azt. 3. Elhiszi magát: elbízza magát.
elhív ~, elhí i Táncra felkér.
elhord ~ i 1. Darabonként ellop. 2.
Elhorgya a szesz: → pálinkafőzéskor az
alkohol a rézzel kémiai reakcióba lép.
elhordódik elhordóṷdik i Elszállítódik, elhordják vhová. Már minden szilva
elhordóṷdott a piacra.
elhugyoz ~ i Eperfa levet ereszt, levedzik. A népi → időjárási megfigyelés
szerint, ilyenkor eső várható.
elhullik ~ i Állat elpusztul.
elhurkol ~ i Vminek a végére hurkot
tesz.
elhusángol ~ i Husánggal, bottal elver.
elhussan ~ i Eloson.
elhúz ~ i 1. Súlyos tárgy cipelése
vmely testrészt megerőltet. 2. Aláhúz. 3.
Frissen meszelt házfalat alul néhány
arasznyi magasságban színes festékkel
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befest. 4. Félrevon vhonnan. 5. Pl. reggeli harangszót elharangoz. 6. Vmeddig
még él. Még ~za tavaszig. 7. Elhúzta a
köszvíny: rackaféle szarva előbb egyenesen nő, majd elgörbül. L. még: juh betegségei és gyógyításuk
elhúzás ~ fn A házfal alsó részének a
meszelése.
elhúzhatós ajtó elhúzhatóṷs ajtóṷ:
Τermek elválasztását szolgáló, könnyen
mozgatható, harmonikaszerűen záródó,
ill. nyitódó → ajtó.
elibe ~ szragos I. hsz 1. Elébe. 2.
Elibe jár: tanítványa vkinek. Juhász Juliska tanítóṷ néni ~ jártam harmadik
elemibe. 3. Eléje. Lámpát gyújtott ~jök,
hogy lássanak. II. nu Elé. Köss magad ~
egy kötényt!
eligazít ~ i Útbaigazít.
eligazodik ~ i − Szólás: Az Isten se
tud rajta eligazodni: nem viselkedik következetesen, nem megbízható.
eliktat ~ i Tolvaj (több) jószágot
vmilyen praktikával, pl. égő pipába tömött szőr, szaru v. kalapkosz bűzével a
csapatból kiszakít, ellop. A módszert különösen a → lókötők alkalmazták.
elimádkozik ~ i 1. Imát végigmond.
Elimádkozta a Miatyánkot. 2. Imádkozik. Elimádkoztunk, amikor mindennek
víge lett.
elindul ~ i − Szólás: Nem lehet ~ni a
szaván, mer eccer eggyet mond, másszor
mást: a) nem lehet megbízni benne. b)
nem lehet eligazodni a szaván.
élipcia ~ fn Ecet és méz keverékéből
álló gyógyszer. L. még: népi gyógyászat
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elirányít ~ i Gyümölcsfát úgy metsz,
hogy az ágai arányosan helyezkedjenek
el. L. még: gyümölcstermesztés
elirt ~ i Őszibarackfa metszésével
kapcsolatban: kétéves fának kivágja a
vezérágait, hogy a fa terebélyesedjen,
kehely alakúvá váljék. Ennek következtében több napfényhez jutnak az érő
gyümölcsök. L. még: gyümölcstermesztés
eliszik ~ i Magába szív, elnyel. Alighogy esett, mán elitta a főÝd. Szókapcsolatban: Elitta az eszit: iszákossága
miatt elbutult.
eliszkol ~ i Menekülésszerűen elfut.
eljár ~ i 1. Udvarolni jár. 2. Eljárja
magát: meglesz. Szólás: Az egíssíg a
fontos, a többi majd ~ja magát: ha
egészség van, minden van.
eljáró eljáróṷ fn 1. Hivatalsegéd. 2.
→ Tímároknál: a tagdíjak, temetési díjak
beszedésével megbízott mester.
eljegyzés eljeddzis fn – A/ Más nevei: jegyváltás; régen elkendőÝzísnek is
mondták; ritkábban gyűrűváltás néven is
említik (ennek igéje: → elgyűrűz); vendégséggel, mulatsággal egybekötve a
neve kézfogóṷ. Ünnepség, ahol az egybekelni óhajtók a házassági szándékukat
kinyilvánítják. Az ~ a házassági ígéretnek → jegyajándékok cseréje, ill. kézfogás által való megpecsételése. A nevük
ettől fogva együttesen → mátkapár,
mátkások/jegyesek
(szószerkezettel:
együtt járnak jegybe), az egyik fél szemszögéből: jegybeli mátkám; külön-külön
→ vőlegény, menyasszony. Az ~ feltétele a házasságkötéssel kapcsolatos anyagiakon (→ hozomány, kelengye) való
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megegyezés. Ezt a → lánykérés alkalmával elő szokták készíteni, fontosabb
részleteit írásba is foglalhatták (→ móring). A → lánykéréstől az ~ig általában
2−3 hónap, de legalább 3 hét telt el. Ez
idő alatt megvettík a jegyet. Az ~ a lány
szüleinek házánál ünnepélyesen ment
végbe a házassági tanúk, a → násznagyok és mindkét oldali hozzátartozók jelenlétében. – B/ Az ~ általában szombaton volt, az előző héten a meghívott
rokon asszonyok, barátnők napokig készítették a csigatésztát, utána éjfélig
mulatság volt (→ csigataposó). Ezt követően hamarosan megtörtént a → hívogatás is. Ezt a → vőfély végezte, aki a
kézbeadott névsor szerint, de még vőfélyi dísz nélkül járta fel a meghívandókat.
Az ~re késő délután a vőlegény érkezett
meg elsőnek a kérővel együtt. A vendégek a → nagyházban, az első házban,
első szobában gyülekeztek, a vőlegény
és a menyasszony a két násznaggyal
külön, a → kisházban várták meg, míg a
meghívottak összegyűlnek. Bár csak a
két ház szűkebb rokonságát volt szokás
meghívni, a népes családoknál 60−120
vendég is összejött, a cíviseknél az ~
olyan volt, mint egy kisebb lakodalom.
A → kérőnásznagy a vőlegényt és a
menyasszonyt együtt vezette be, a vőlegény fekete ruhában és fehér ingben a
jobbján, a menyasszony pártában, világos ruhában a balján állt. A násznagy a
vendégek előtt hangosan megkérdezte a
lány szüleit, hogy állják-e igéretüket. Az
igenlő válaszra a két fiatal kezét összetette, a vőlegény egy kendőben átadta a
→ jegypénzt, a menyasszony pedig a →
jegykendőt. Kölcsönösen felhúzták egy-
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más kezére a → jegygyűrűt. A kérő erre
kijelentette, hogy a fiatalok ettől kezdve
Nap alatt vannak, és kikötötte, hogy „E
naptól kezdve legyen ennek a fiatalembernek e házhoz szabad bejárása”. A
kiadónásznagy megerősítette a kézfogást, és intette őket, hogy „kötésüket a
házsártos nyelvek rágalmazása, se irigység, se semminemű akadály fel ne bontsa”. A két fiatal az intések után a szülők
elé járult, mindegyik kérte a másikét,
hogy ezután „lányuk után fiuknak, fiuk
után lányuknak tekintsék őket”. A fiatalok házassági szándékának kinyilvánítását a → jegyajándékok cseréje és kézfogás követte. Az ~en kapta meg a menyasszony és a vőlegény a jegyajándékot:
jegygyűrűt, ruhát, kabátot, kesztyűt.
Mindent kaptunk jegybe − emlékezett
vissza 1929-ben tartott ~ére az egyik
idős cívis asszony. A szertartást, ha erre
szükség volt, az ismeretlen rokonoknak
való bemutatás zárta be; ezt a vőfély
végezte, majd a vendégek ültetéséhez
kezdett. Az ültetés szigorú etikett szerint
történt: mindenkit életkora, családbeli
helyzete és esetleges hivatala szerint az
őt megillető helyre kellett ültetni. Előfordult, hogy a sértődött vendég a felajánlott helyre nem ült le, ilyenkor a
vőfély tapintatán múlt, hogy sikerül-e a
problémát megoldani neheztelés nélkül.
A tükör alatt a fő helyen a vőlegény ült,
balján a menyasszony, a vőlegény mellett a kérő, a menyasszony mellett a kiadónásznagy. Aztán rang szerint sorban,
balról a menyasszony, jobbról a vőlegény vendégei. A menyasszony és vőlegény keresztszülei általában megelőzték
a többi rokonokat, de a nagyházban csak
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az idősebb rokonok kaptak helyet. A
menyasszony apja a vőlegény szüleinek
az oldalán ült, az anyja nem ült le, a
felszolgálásra ügyelt fel, csak a vacsora
végén telepedett le leendő nászasszonya
mellé. A konyhán a meghívott → főzőasszony mellett 3−4 asszony szorgoskodott, a főzőasszonyt külön fizetés fejében kérték meg a vacsora elkészítésére.
A felszolgálók a két család fiatal nő- és
férfitagjai voltak, melles fehér kötényben hordták fel az ételt és a bort. Az ~i
vacsora: csigaleves főtt tyúkhússal, sült
baromfi, utána borjúpaprikás, és a vendégek által hozott sülttészta-félék (→
aranygaluska, béles, rétes), a háziak által sütött → csőröge és sulyomtészta
volt. Jómódú háznál ez is lehetett: csigaleves tyúkhússal, töltött káposzta, malactokány, malacpecsenye befőtt szilvával,
egészben sült pulykakappan, fán sült
kalács, gyümölcs és feketekávé. A vacsora után az asztalokat kihordták, csak
a fal melletti lócák maradtak bent, a
vőfély intésére (sóval v. homokkal) felhintették a ház földjét, és megkezdődött
a tánc. A muzsikusok a konyhában húzták, az idősebb férfiak a kisházban borozgattak, az asszonyok az oldalházba
húzódva beszélgettek. A tánc, mulatozás
reggelig tartott, a búcsúzó vendégeket a
cigányok a Rákóczi-induló hangjaival a
kapuig kísérték. – C/ A kézfogó után az
eljegyzett menyasszony a ruhája felett
violaszín kötényt viselt, és most már
ellenőrzés nélkül is beszélhetett otthon a
vőlegénnyel. Az illendő látogatási napok
szerda, szombat és vasárnap voltak. A
szabadabb érintkezésre céloz a pajzán
mondás is: Fogtál-e már aranyhalat
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violaszín kötőÝ alatt? A kézfogó utáni
első szombaton a vőlegény és a menyasszony egy idősebb nőrokon kíséretében elmentek a parókiára feliratkozni
(→ beiratkozik), hogy a pap 3 egymást
követő vasárnap kihirdesse őket (→
kihirdet, kihirdetés). Vasárnap délután a
templomba, rokonlátogatóba a vőlegény
és a menyasszony már kísérő nélkül is
elmehetett. – D/ A kézfogón tett ígéretnek a törvény szerint régen sem volt
kötelező ereje, de erkölcsileg és szokásjogilag, különösen falun, de a cívis társadalomban is megbélyegezték azt, aki
különösebb indok nélkül elállt adott
szavától. A túl hosszú → jegyességet a
cívisek nem szerették, annak ugyanis
gyakran szakítás lett a vége. Ez már komolyabb következményekkel járt, mert
az ok nélkül szakító a jegyajándékot
köteles volt visszaadni, sőt az első megbeszélésen kikötött → bánatpénzt is ki
kellett fizetnie. Később ennek szigora
enyhült, ha a jegyesek Eltíptík a babaruhát, vagyis ha felbontották a jegyességet, akkor mindketten visszaszolgáltatták a (másik félnek) a kapott jegyajándékokat. L. még: cívis jogszokások
eljegyzési smukk eljeddzísi smukk:
Eljegyzési ékszer(ek). L. még: jegyajándék
elkajlódik elkajlóṷdik i Elvész, elkóborol. A kisbárány elkajlóṷdott az
annyátúl.
elkalingyál ~ i Alakváltozata: elkalingyol. Elkóborol, elcsavarog.
elkalingyol: → elkalingyál
elkallódik elkallóṷdik i Termés veszendőbe megy. A kolompírnak a nagy-
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gyát szedtük fel, az apraja ott elkallóṷdott a főÝdön.
elkammog ~ i Elballag.
elkámpicsorodik ~ i Sirósra görbíti a
száját, sírva fakad.
elkanászosodik ~ i Gyerek egyre fegyelmezetlenebbé, szemtelenebbé válik.
elkap ~ i 1. Betegséget megkap. 2.
→ Cséplőgép forgó dobja kévét hirtelen
behúz. 3. Vhová szokik. A legíny ~ott a
jányhoz. 4. El van kapva: elkényesedett.
elkapálgat ~ i Lassan kapál.
elkapat ~ i Állatot rosszul szoktat,
elvadít.
elkapdos ~ i Vmit gyorsan egymás
után elkap. Elkapdosta a labdát.
elkárhozik ~ i Már egíszen elkárhozok − mondja az, akit felbosszantanak,
és emiatt csúnyákat mond. Közmondás:
Akinek Krisztus a baráttya, az nem kárhozik el: akinek jó pártfogói vannak,
érdem nélkül is boldogul.
elkarikáz ~ i Karikára felszeletel.
elkárog ~ i Idős nő rossz hírt elmond, terjeszt.
elkasmatol ~ i Elcsavarog, elkóborol.
elkastol ~ i Ruhát lucskossá, csatakossá tesz.
elkászolódik elkászolóṷdik i Batyuval felszedelőzködik, készülődik vhova.
elkefél ~ i Megver, elver.
elkel elkél, ~, elkőÝl i 1. Vmit megvesznek, megvásárolnak. 2. Tönkremegy. 3. Vminek beillik, megfelel. 4.
Férjhez megy. Szólás: Elkél a jány, ha
takaros: férjhez megy.
elken ~ i 1. Ruhát elpiszkol, bepiszkol. 2. Elver, megver.
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elkendőz elkendőÝz i (rég) Jegykendővel eljegyez. L. még: eljegyzés
elkendőzés elkendőÝzís fn (rég)
Jegykendővel való → eljegyzés.
elkényesedik elkínyesedik i Kényes
természetűvé válik.
elkényszeredett elkínyszeredett in 1.
Hidegtől, éhségtõl, betegségtől, fáradtságtól elgyengült, kimerült, lesoványodott 〈ember v. állat〉. 2. Beteges, nem
egészséges 〈gyümölcs〉.
elkényszeredik elkínyszeredik i Ember, állat hidegtõl, éhségtõl betegségtõl,
fáradtságtól elgyengül, kimerül, lesoványodik.
elkéreztet elkíreztet i Elkér.
elkerül ~ i Elköltözik.
elkeseredik i → Időjárási megfigyelésben: Elkeseredett az időÝ: esőre áll az
idő.
elkeshed ~ i Ruha elkopik, szétfoszlik.
elkészül elkíszül i Gabona megérik.
Elkíszült a búza az aratásra, lehet aratni.
elkever ~ i Beszennyez, bepiszkít
vmit.
elkísér elkísír i Halottat sírig kísér.
elkíván ~ i 1. Elszeret. Elkívánta
másnak a felesígit. 2. Vkitől elvárja,
hogy vmit megtegyen. Elkívánta, hogy
betegen is főÝzzek.
elkóborog elkóṷborog i Alakváltozata: elkóṷdorog. Más igével: elkóṷlincál, elkóṷricál, elkóṷrászol, elkujtorog.
Elkóborol, elcsavarog. Emberre is, de
leginkább a szabadban levő állatra
mondták.
elkódorog: → elkóborog
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elkókad elkóṷkad i Elbágyad.
elkólincál: → elkóborog
elkommendál elkomendál i Házastársnak ajánl vkit, → kommendál.
elkomorodik ~ i Elkomorodott az
időÝ: rosszra fordult, hideg lett. L. még:
időjárás
elkopik ~ i 1. Pl. liszt, cukor lassanként elfogy. 2. Tej a tehénből elapad.
Kípes a tej elkopni belőÝle.
elkórászol: → elkóborog
elkorhelykedik elkorhejkedik i Eliszik, elmulat vmit.
elkóricál: → elkóborog
elkotlik ~ i 1. → Tyúk kotlani kezd.
2. → Baromfi rejtett helyre tojik, és ott
költ.
elkotor ~ Elsöpör, eltakarít.
elkótyafityél: → elkótyavetyél
elkótyavetyél elkóṷtyavetyél i Alakváltozata: elkóṷtyafityél. Áron alul elad
vmit.
elkönik ~ i Más igekötővel: megkönik. → Szarvasmarha lába a sok fekvéstől elzsibbad. L. még: szarvasmarha betegségei és gyógyításuk
elköt ~ i 1. Keresztülköt, átköt. 2.
Utat kötéllel elzár. Ha a menyasszonyt a
másik faluba vitték, előfordult, hogy
tréfából két fához kifeszített vastag kötéllel ~ötték az utat. Ha a legény lóháton
járt udvarolni a szomszédos településre,
annak is ~ötték az utat késő este v. éjszaka. Ha nem vették észre, akkor baleset is történhetett.
elkötőz elkötőÝz i Kos derekára zsákból → kötőt akaszt a termékenyítés megakadályozására. L. még: juhtartás
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elkövet ~ i Megtesz, elvégez. A
jóṷszággal mindent ~tem, amit kelletett.
elkujtorog: → elkóborog
elkukorékol elkukoríkol i → Kakas
kukorékolva jelzi a hajnalt.
elkunérkodik elkunírkodik i (El)ingerkedik, (el)csipkelődik vkivel.
elkurgat ~ i Elkerget, elzavar.
elkurvul ~ i 1. Nő → kurva lesz,
erkölcstelen életet él. 2. Üzekedő, de
meg nem termékenyülő állatra (különösen macskára) mondják.
elküld elkűd i Árusítás céljából vkire
rábíz vmit.
elküllőfelezik: → elküllőfélezik
elküllőfélezik elküllőÝfélezik, elküllőÝfelezik i Eloldalog, elsomfordál.
ellábal ~ i Meglép, eliszkol.
ellábít ~ i Szószerkezettel: ellábittya
a lábitóṷt. Hosszanti fonalat a → szövőszék lábítójával, vagyis pedáljával megmozdít.
ellábított mellék ellábított mellík:
Olyan → mellékszálak, amelyek helyzetét a lábítók használata megváltoztatja,
vagyis az alul lévő szálak felülre kerülnek és fordítva.
ellágyul ~ 1. Pl. ember nagyon elfárad. 2. → Haj puhává, selymessé válik.
A gyakori hajmosástul ~ a haj.
ellakik ~ i 1. Lakodalmat, keresztelőt, névnapot stb. vendégeskedéssel
megül, megtart. Ezt akkor mondták, ha
víge vóṷt, oszt jóṷl sikerült. 2. → Eső
hetekig esik. Jóṷl ~ nállunk ez az esőÝ.
L. még: időjárás
ellakrumpli ~ fn Gömbölyded, sárgás gumójú, kereskedelmi eredetű →
krumpli.
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ellangall ~ i Papír, szalma lángolva
gyorsan elég.
ellángol ~ i Túl gyorsan elég. Rázni
kellett a vasalóṷt, nehogy ellángojjon a
parázs.
ellantol ~ i Lopva eltávozik, elillan.
ellapul ~i Pl. sütőbe tett kalács ellaposodik.
elláposodik ~ i Föld, talaj elvizenyősödik.
ellát ~ i 1. Jószágot gondoz. 2. Halottat temetéshez előkészít. 3. Ellátta magát: berúgott, lerészegedett.
ellazsukál ~ i Szószerkezettel: ellazsukája az időÝt. Időt haszontalanul
eltölt, elveszteget.
ellécel ~ i Menekülve eltávozik, lelécel, lelép.
ellegel ~ i 1. Jószág szétszóródva,
mozogva legel. 2. (Erdő)tűz elharapódzik, elterjed.
ellel ~ i Eltalál, megtalál. A doktor
~te a baját, meggyóṷgyította.
ellen ~ nu Hosszat, távolságra. Elhallik tizedik ház ~.
ellenkedik ~ i Alakváltozata: ellenkezik. Ingerkedik, incselkedik vmivel,
vkivel.
ellenkezik: → ellenkedik
ellenség ellensíg fn − Közmondás:
Ha ellensíget akarsz szerezni, aggyál
kőÝcsön!: kölcsönadásból, kölcsönkérésből gyakran támad ~eskedés. Eggyik
időÝ ellensíge a másiknak: a) lerontja,
amit a másik épített. b) változnak az
idők, változnak a körülmények.
ellenző: → nadrágellenző
ellenzős nadrág ellenzőÝs nadrág:
Más nevei: magyarnadrág, előÝtés nad-
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rág. A hasítékot eltakaró → ellenzővel
ellátott, → aba, kék v. fekete posztóból
készített és fehér posztóval v. flanellel
bélelt, hosszú, szűk szárú → nadrág. A
→ vásári szabók által kialakított ruhadarab fő jellemzője elejének lehajló ellenzője, erről kapta egyik elnevezését is.
Fejlettebb változatán ellenzője gombbal
záródó alátétet takar. Derékra korcába
húzott szíjjal rögzítették, a lábszárvégekre varrt → talpalóval a lábfejhez szorítva a csizmába húzva viselték. Általában
→ paszománnyal díszítették. Hajdan a
legény vmilyen posztóujjassal rendszerint vőlegényruhaként kapta, és élete
végéig téli és ünnepi öltözetnek használta. A múlt század elején Debrecenben
már csak az idős konzervatív cívis férfiak viselték.
ellep ~ i Pl. juhnyájban a betegség elterjed, elhatalmasodik.
ellép ellíp i 1. Észrevétlenül eltávozik, meglép. 2. Meghatározott céllal
vhova a közelbe megy, és onnan hamarosan visszatér.
ellés ellís fn Az a cselekvés, amikor
emlős állat (egyszerre egy) fiat világra
hoz. L. még: ellik
elles ház ~: L alakú ház.
ellet ~ i l. → Ellésben segít az állatnak 2. Juh → ellik.
elletés elletís fn 1. Segédkezés az állat → ellésénél. 2. Juh ellése.
elletősbojtár elletőÝsbojtár fn Juh,
tehén, ló → ellésénél segédkező → bojtár.
elletősjuhász elletőÝsjuhász fn Az →
ellésnél segédkező → juhász.
ellicitál ~ i Elárverez vmit.
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ellik ~ i Emlősállat (egyszerre egy)
fiat világra hoz. Ellik a tehén, kanca,
szamár, juh, kecske, bivaly. Igekötővel:
→ elellik, leellik, megellik. L. még: fiadzik, fial
ellimel ~ i Elfut, elmenekül.
ellipántosodik ~ i Baromfi gunynyasztó, beteges lesz. Az ilyen baromfi
elfososodik, a napra állva bóbiskol. L.
még: baromfi betegségei és gyógyításuk
ellobban ~ i Szalma nagy lánggal,
gyorsan elég.
ellocsosodik elloccsosodik i Gyümölcs állás következtében megromlik,
megerjed.
ellódul ellóṷdul i Sietve elmegy, elszalad.
ellófol ellóṷfol i Elfut, elkotródik.
ellófrál ellóṷfrál i Elkószál.
ellohol ~ i Eliszkol, elszalad.
ellókhecel ellóṷkhecel i 1. Elfut, elkotródik. 2. Elszökik. 3. Vhová sietve
megy, fut. Ellóṷkhecelt a bóṷtba.
ellő ellű i Labdát erősen elrúg.
ellődörög ellőÝdörög i Idős ember
nehezen lépkedve elballag.
ellős ellőÝs mn (rég) Tehén ellés
előtt álló, → vemhes. Nem is hallottam
gyerekkoromba, hogy vemhes, csak
ellőÝs. ElsőÝ ellőÝs: első ízben vemhes,
→ elő- hasas.
elmagzik ~ i Pl. kapor magvát elhullatja.
elmállik ~ i Szétfoszlik.
elmancsingol ~ i Megkelt kenyértésztát összegyúr, kézzel összenyomkod.
elmarad ~ i 1. Pl. ruhanemű a szekérről leesik, és elvész. − Ironikus rosszkívánság: .Szegíny feje nyakastul! Ma-
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raggyon el egymástul! 2. Elidőzik vhol.
3. Elmaradtak egymástúl: eljegyzés után
szakítottak. 4. Gyümölcs véletlenül a
fán, szőlőfürt a tőkén marad. 5. Vmilyen
állapotba kerül. Öten ~tunk árván. 6.
Maradinak látszik.
elmarjul ~ i Testrész elzsibbad.
elmaszatol ~, elmoszatol i 1. Piszmogva, lassan foglalatoskodik vmivel. 2.
Pl. tanuló füzetet elken, elpiszkít.
elmegy ~ i 1. Kelendő vmi, elkel. 2.
Magzat a rendes időnél korábban, halva
születik meg. Elment tülle a gyerek. 3.
Tej elapad. Elment a tehén teje. 4. Szeg
belemegy a fába. 5. Pl. lekvárból a víztartalom elpárolog. 6. Beszegődik, elszegődik. 7. Pl. lányt bálba elkísér. 8. Pl.
vkinek az írásán, beszédén eligazodik. −
Fogadkozásban: Ne mennyek el innen,
ha nem igaz!: esküszöm, hogy igaz,
hogy így van! Szólás: Elmegy a többi
közt: megfelelő.
elme: → elmeháborodás
elmeháborodás ~ fn (rég) Szószerkezettel: megháborodott az elméje. Elmebaj, őrültség. L. még: népi betegségnevek
elmellőz elmellőÝz i ElmellőÝzi a látását: szándékosan nem veszi észre.
elmér elmír i Kimérve elad.
elmihálylik elmihájlik i 1. Ruhanemű
kifeslik, elrongyolódik. 2. Bicska nyaka
elromlik, kilóṷdul. L. még: megmihálylik
elmismásol ~ i Ügyet, botrányt elsimít, elken.
elmorzsálódik elmorzsálóṷdik i →
Kenyér morzsalékokra törik.

ebédhordó
elmorzsol ~ i → Fazekas a meggyúrt
agyagcsomó egy-egy rétegét ujjal átvizsgálja a szennyező anyagok kiszűrése
céljából.
elmosolyít i Elmosojíttya magát: elmosolyodik.
elmotoszkál ~ i Időt tevés-vevéssel,
apróbb munkával eltölt.
elmulaszt ~ i Betegséget, fájdalmat
megszüntet.
elmúlik ~ i Elmúlt tülle az időÝ:
megöregedett.
elmunkál ~ i Talajt elboronál, elhengerel.
elnagyol ~ i → Cipó nevű levestésztát vékonyra nyújt.
elnáspágol: → elnáspángol
elnáspál: → elnáspángol
elnáspángol ~ i Alakváltozatai: elnáspágol, elnáspál, elnáspigol, elnáspingol. Gyereket elver, megver.
elnáspigol: → elnáspángol
elnáspingol: → elnáspángol
elnehezedik ~ i 1. Kora miatt elerőtlenedik, nehézkesen mozog. 2. Nő terhességében előrehalad, emiatt nehezebben mozog. L. még: várandós állapot
elnéz elníz i 1. Vkiben, vmiben gyönyörködik. 2. Pl. verést tétlenül néz. 3.
Megbocsát. Népdalban: Nízd el róṷzsám, ezt a csekéj hibámat. Níha-níha a
Balaton is megárad.
élnivaló ílnivalóṷ mn 1. Életrevaló,
élelmes. 2. Jó fizikumú. A sápadt, beteges gyermek nem ílnivalóṷ.
elnyel ~ i Magába fogadva feldolgoz
vmit. Pl. cséplőgép a dobba eresztett
kévét ~i. Szóláshasonlat: Úgy eltünt,
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mintha a főÝd nyelte vóṷna el: a) hirtelen eltávozott. b) elvész.
elnyilaz ~ i Sorrendiségről sorshúzással dönt.
elnyirbál ~ i Ollóval elnyírogat.
elnyirkosodik ~ i Alakváltozata: elnyirkul. Nyirkossá válik.
elnyirkul: → elnyirkosodik
elnyiszál ~ i Életlen késsel nagy nehezen elvág.
elnyisszent ~ i Késsel hirtelen elvág.
elnyitik ~ i Elvirágzik, elhullatja a
virágját.
elnyom ~ i 1. Kis férget körmével,
ujjával szétnyom. 2. Elnyomja a lábitóṷt: szövőszéken a felső lábítót a földhöz szorítja, az alul levőt pedig felengedi, hogy a nyüstök, ill. a mellékszálak
váltása megtörténjék.
elnyomás ~ fn (rég) Egy betegségfajta. L. még: népi betegségnevek
elnyomtat ~ i A gabona → nyomtatását elvégzi.
elnyújt elnyút i 1. Tésztát nyújtófa
segítségével vékonyabbra alakít. 2. Lassú tempóban énekel.
elnyújtás elnyútás fn Tésztának
nyújtófával történő vékonyabbra alakítása.
elnyúlik ~ i Elnyújtózva pihen, lepihen.
elnyű ~ i Tönkretesz.
elnyüstöl ~ i (rég) Ruhát elkoptat,
elnyű.
elnyűvik elnyüvik i Elhasználódik.
elobsitol ~ i (rég) Hosszabb időre
messze eltávozik.
eloldalazik elóṷdalazik i Eloldalog,
meglóg.

ebédhordó
eloldódzik elóṷdóṷddzik i Kötél kioldódik. Elóṷdóṷdzott a jászoltul a
marha.
elolt elóṷt i 1. Forrásban levő →
bort lecsendesít, lecsillapít. A forrongóṷ
bort nem lehet elóṷtani máskípp, csak
marokkal a homokot rakni bele. 2. Elóṷttya a gyertyáját: megöli.
elolvad ~ i − Tréfás fenyegetés: Rád
nízek, hogy elolvacc!
eloroz ~ i Elcsen, ellop.
elő1 előÝ fn 1. Vetéskor, aratáskor,
kaszáláskor, kapáláskor az a földsáv,
földdarab, amelyet egyszeri végighaladással munkálnak meg. 2. Egy kaszavágással ledöntött gabona- v. fűcsomó. 3.
Egyszerre felszántott földcsík. 4. →
Gubacsapóknál a vetett motollának szövésnél használt elnevezése. − Összetételek utótagjaként is előfordul: → ingelő,
lángelő, rézelő.
elő2 előÝ hsz ElőÝ van: kéznél, elérhető helyen van vmi.
élő ílőÝ fn − Felkiáltás: ÍlőÝ Isten!
Szólás: Az is ílőÝvel íl: annak is élnie
kell. Közmondás: ÍlőÝnek ílőÝ, hóṷttnak
hóṷt a baráttya/fele: a) az özvegy ismét
megházasodhat. b) nem szabad túlzottan
sokat bánkódni elhunyt szeretteink miatt.
előad előÝad i Pl. ételt feltálal.
előbújik előÝbújik i Nyilvánvalóvá
válik, felszínre kerül. Az igasság is előÝbújik előÝbb-utóṷbb.
előcserzés előÝcserzís fn → Tímármesterségben: gyengébb → cserzés.
előcsíráztatás előÝcsíráztatás fn Az
elültetendő mag előzetes kicsíráztatása.
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élődik ílőÝdik i 1. Él vmiből. Pízt,
lisztet, szalonnát adtak neki, abbúl ílőÝdött. 2. Élősködik vkin.
előfa előÝfa fn A → szövőszék elején
lévő vízszintes dorong, amelyen a vászon a vásznas henger felé fordul.
előfatartó előÝfatartóṷ fn → Szövőszéken az elöl levő dorongot, vagyis az
előfát tartó rész.
előgyeledik előÝgyeledik i Elelegyedik.
előgyeleg előÝgyeleg i 1. Lassan
őgyelegve elmegy, elsétál. 2. Céltalanul
ide-oda sétál.
előgyelít előÝgyelit i Elelegyít.
előhasas előÝhasas mn Alakváltozatai: előÝhasú, előÝhasi; elsőÝ hasas.
Má- sik neve: egyhasi. Első ízben →
vemhes, először ellő, fialó 〈anyaállat〉.
előhasi: → előhasas
előhasú: → előhasas
Élő Isten: → Isten
előjön előÝjön i 1. Megjön, hazaérkezik. 2. Fejlődés során vmi előtűnik,
láthatóvá válik.
előkapa előÝkapa fn A lóval vontatott → ekekapa első kapája.
előke előÝke fn 1. Kisgyerek nyakába
kötött kendő v. kötényféle. Ezzel akadályozzák meg, hogy a ruhájára csurogjon
az étel. 2. → előte.
előkerül előÝkerül i Felbukkan, megtalálható. Abba az időÝbe is előÝkerült a
hajtetű.
előkezelés előÝkezelís fn Az elvetendő magvak csírázásának áztatással, csávázással, dörzsöléssel stb. történő kezelése.

ebédhordó
előkovács előÝkovács fn A kalapálás
ütemét és irányát megadó → kovács; a
segéd és a tanuló irányítója.
elöl előÝl hsz Tréfás lakodalmi vers
(részlet): ElőÝl kurta, hátul, hej, de nagyon hosszú. Ennek a kisjánnak nem kell
gyöngykoszorú: mert várandós.
előleg: → felpénz
elölvaló előÝlvalóṷ fn Katonai feljebbvaló.
előmeszezés előÝmeszezís fn → Tímároknál: a bőrnek gyengébb fajta
mészlével való kezelése.
előmond előÝmond i Újramond.
élőmózsia: → elemózsia
elönt ~ i Véletlenül kiönt, kiborít.
előny előÝny fn ElőÝnyt vág: az →
aratás tényleges megkezdése előtt egy
keveset előző nap learat. Előnyt azért
vágtak, hogy ne pénteken kezdjék a
munkát, ezért csütörtökön már levágtak
egy keveset. Pénteken nem volt szokás
az aratást elkezdeni. − Összetételben: →
legényelőny.
előnyomás előÝnyomás fn → Méhészetben: a lép formáját meghatározó préselt műlép készítése.
előpárlat előÝpárlat fn → Pálinkafőzéskor a finomítás első, fogyasztásra alkalmatlan párlata.
előpróba előÝpróṷba fn Próba. Csináltak előÝpróṷbát, hogy mennyi a cukorfok, lehet-í szüretelni.
előrajzolás előÝrajzolás fn → Szűrhímzésnél: a minták keménypapírból történő kivágása és körberajzolása.
előreálló előÝreállóṷ mn → Szarvasmarha (ökör) egyik szarvállása.
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előreálló csákó előÝreállóṷ csákóṷ:
→ Szarvasmarha (ökör) egyik szarvállása.
előrecsajla előÝrecsajla mn Előre álló szarvú 〈jószág〉. Főként a magyar pirostarka szarvállása volt ilyen. L. még:
szarvasmarha
előrefog előÝrefog i Lovakat két sorban egymás elé befog.
elöregedik ~ i Ruha szétmállik.
előresaroglyás kajla előÝresarogjás
kajla: → Juh egyik → szarvállása.
előreszalad előÝreszalad i Időben
előresiet, átlépi a cselekmény kronológiai rendjét.
előte előÝte fn Más nevei: előÝtér,
előÝke, kemenceajtóṷ. → Kemence száját elzáró, sárból tapasztott v. vaslemezből készített fedőlap, amely megakadályozza a hő eltávozását.
előtér: → előte
előtés nadrág: → ellenzős nadrág
előtornász előÝtornász fn Iskolai
nyelvben: a tornagyakorlatokat bemutató, jól tornászó tanuló.
elővesz/en előÝvesz/en i ElőÝvette a
hideg: hidegrázása van.
előz előÝz i Pl. kutya jószágok csoportját megelőzi, hogy visszaterelje.
elpácolt ~ mn → Tímároknál: roszszul, hibásan pácolt 〈bőr〉.
elpákászik ~ i Legelésző állat, ill.
gyerek elkóborol.
elpakol ~ i 1. Elrak, eltesz. 2. Elkotródik.
elpalántol ~ i Palántát elültet.
elpanaszolkodik ~ i Elpanaszolkoggya magát: vkinek elmondja a bánatát, és ezáltal megkönnyebbül.

ebédhordó
elpancsol ~ i Vizben pancsolva játszik.
elparáhol ~ i Tüzet, parazsat locsolva v. kézzel csapkodva kiolt.
elpároz ~ i → Kolbászt készítéskor
párokba oszt, adagol.
elpárzik ~ i Hím galamb idegen helyen v. a galambházban más tojót keres
magának.
elpenget ~ i Mulatozásra elkölt, elver
vmit.
elperel ~ i Gyomnövény v. rovarféle
ellep, tönkretesz vmit. A ritkán vetett búzában feljött a vadrepce, oszt ~te a búzát.
elperjésedik ~ i Földterület perjével
benő. A barna homok ~.
elpilled ~ i Ember, állat nagy melegtől v. fáradtságtól fokozatosan, ill. egy
bizonyos mértékig ellankad, elbágyad,
elfárad.
elpipálgat: → elpipázgat
elpipázgat ~ i Alakváltozata: elpipálgat. Időt pipázással eltölt. Elpipálgat
az öreg odabe, nem jár ki.
elpiszkosít ~ i Ruhát bepiszkít.
elpiszül elpíszül i (rég) Pl. tollhegy
elgörbül.
elplaníroz ~ i Földet elegyenget. Vetís előÝtt a kerti főÝdet gerebjével ~tuk.
elpocsékol elpocsíkol i 1. Eltékozol,
elveszteget. Elpocsíkolta a vagyonát. 2.
Ruhát teljesen bepiszkít. 3. Elpusztít. A
derázs elpocsíkojja a szőÝlőÝt.
elposszant ~ i Alakpárja: elpösszent.
Elposszantya/Elpösszenti magát: elszellenti magát.
elpotyáz ~ i Olcsón elad, elveszteget.
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elpotyogtat ~ i Véletlenül egyenkint
elhullat.
elpőcsikel elpőÝcsikel i Ló fejét ingatva hajtja magáról a bögölyt, pőcsiket.
elpőcsikél elpőÝcsikél i Ember, ló elszundikál, elbóbiskol.
elpösszent: → elposszant
elprédál ~ i Más igével: elpucol. Elpazarol, elherdál. Elprédálta/Elpucolta a
vagyonát.
elprézsmitál ~ i Időt beszélgetéssel
eltölt. Mindig elprézsmitájja az idejit.
elpucol ~ i 1. → elprédál. 2. Elkotródik.
elpukkan ~ i Nagyot pukkanva széttörik. A lámpaüveg ~t, ha nagyon fel
vóṷt sróṷfolva.
elpusztít ~ i 1. Elüldöz. 2. Eltávolít,
elrejt. Pusztíccsátok el a háztúl ezt a
pisztojt. − Szidalom: Az Isten puszticcsa
el!
elpusztul ~ i Elhordja magát, elkotródik. Elpusztujj előÝlem!
elrabicol ~ i Rabiccal eltakar.
elrág ~ i Elrongyol.
elragad ~ i → Szekérbe fogott ló
megbokrosodik, megvadulva, irányíthatatlanul fut.
elrágódik elrágóṷdik i Súrlódással
elvékonyodik.
elrejtezett ~ fn Tetszhalott.
elrejtődzik: → elrejtőzik
elrejtőzik elrejtőÝzik i Alakváltozata:
elrejtőÝddzik. Révületbe esik.
elrekeszt ~ i 1. Elkülönítve tart. Például el van rekesztve a kisbornyú az
annyátúl, hogy ne mennyík oda szopni,
elrekesztettík. 2. Kerítéssel, fallal elválaszt, elhatárol, elkülönít.

ebédhordó
elrekesztő elrekesztőÝ fn Teknőben
lévő lisztben kialakított kis tálszerű mélyedés, amelyben a lisztet meggyúrják.
elrekvirál ~ i Hatóságilag vmit lefoglal, és elvisz, eltulajdonít. L. még:
rekvirál
elrenget ~ i Gyereket bölcsőben elringat.
elrepül ~ i Üres kalászt elfúj a szél.
Különösen a → zab kalászaival történik
ez meg.
elrestül ~ i Ellustul.
elrészegesedik elríszegesedik i Alkoholistává válik.
elreszel ~ i → Tésztát megreszel.
elrí i Elríja magát: sírva fakad, elsírja magát.
elriaszt ~ i Pl. verebeket madárijesztővel elkerget.
elrongyollik ~ i Elrongyolódik.
elruccan ~ i Szomszédba átmegy, átruccan.
elrúg elrug i 1. Kanca, tehén a kicsinyét elrugdossa, elvadítja, hogy ne szopjon tovább (→ rúgott csikó, → rúgott
borjú). 2. Pl. uborka v. más növény
bimbóit, virágjait elhullatja.
elsárgul ~ i Sárgává válik. Szólás:
Elsárgult az iriccsígtűl: láthatóan irigykedik.
elsároz ~ i Besároz.
elsasnyul elsasnyúl i Növény, állat,
esetleg ember elsatnyul, lesoványodik.
elseper ~ i Területet söpréssel megtisztít. A házmester minden reggel ~t és
fellocsolt.
elsikkaszt ~ i Pl. ékszert ellop.
elsimít ~ i Vmit teljesen simára ken.
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elsingel i Elsingeli magát: felakasztja
magát, öngyilkos lesz. L. még: öngyilkosság
elsinkófál elsinkóṷfál i 1. Elcsen, ellop, vagyont ügyeskedve megkaparint. 2.
Ügyet, dolgot elmismásol, csűr-csavar.
3. Vagyont elpazarol.
elsipircel ~ i Eliszkol, elfut.
elsokasodik ~ i Elszaporodik. A baromfi elsokasodott.
elslisszol ~ i Észrevétlenül elmegy,
eloson.
elsompolyodik elsompojodik i Kissé
elbúsul, búslakodik.
elsorjáz ~ i Alakváltozata: elsorol.
Elmond, rendre elbeszél. Elsorjázta,
hogy járt a vásárba.
elsorol: → elsorjáz
első elsőÝ szn 1. Időben a többit
meg- előző. 2. Térben elöl levő, elülső.
3. Rangban, minőségben, sorban a többit
megelőző.
első bojtár elsőÝ bojtár: Másik neve:
nagybojtár. A → számadó juhászt helyettesítő bojtár. A rangsorban utána
következett a → kisbojtár és a tanyás.
elsődjére elsőÝggyire, elsőÝggyére
hsz Először.
első ellős: → ellős, előhasas
első ember elsőÝ ember: → Cséplésnél a munka szervezője, vezetője. L.
még: bandagazda, cséplőbanda
első emelet elsőÝ emelet: A gyümölcsfa első szintje. L. még: gyümölcstermesztés
első felhágó elsőÝ felhágóṷ: Alakváltozata: elülsőÝ felhágóṷ. A → szekér
elején kétoldalt található középen lefelé

ebédhordó
hajló vaspálca, amelyek a szekérre lépést
könnyítik meg.
első felhérc elsőÝ felhérc: Alakváltozata: elülsőÝ felhérc. A szekérrúdra az
első kerekek előtt keresztben odaerősített megvasalt fa, amelyre a hámfákat
akasztják.
első fenék elsőÝ fenek: → Kádármesterségben: csaplyukkal ellátott hordófenék.
elsőfias koca elsőÝfias koca: Olyan
→ koca, amelyik először fialt.
elsőfűre menő üsző elsőÝfűre menőÝ
üszőÝ: Első évében levő → üsző. L.
még: szarvasmarha
első hasas: → előhasas
első ház elsőÝ ház: Újabb neve:
elsőÝ szoba. A → cívis ház részeként az
utcára néző, főként vendégfogadásra
használt szoba. L. még: nagyház
első henger elsőÝ henger: A → szövőszék két hengere közül az, amelyikre a
kész vászon tekeredik.
első kapa elsőÝ kapa: Első → kapálás.
első kápa elsőÝ kápa: A → nyereg
elején levő → kápa.
első kaszálás elsőÝ kaszálás: A legelőször kaszált → takarmány. L. még: kaszálás
első koszorúslány elsőÝ koszorúsjány: → Lakodalomban a legfontosabb
funkciót betöltő → koszorúslány. A
templomban ő követte a menyasszonyt,
őutána pedig még 4 v. 6 koszorúslány
haladt.
első láb elsőÝ láb: 1. A → szövőszéken az ülésdeszkával szemközt elhelyezkedő lábak közül egy. 2. → Tímároknál:
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a jószág bőrének az elülső lábon levő
része.
első liszt: → muntliszt
első lőcs elsőÝ lőÝcs: A → szekéren
elöl levő két → lőcs közül az egyik.
első lúg elsőÝ lúg: Az a sóoldat,
amelyben → szappanfőzéskor a zsiradékot először megfőzik. Semmire sem
használható lúg, ebben van a → zsírosszódány és a só is.
elsőnyaras hajtás elsőÝnyaras hajtás: Elsőéves szőlőhajtás.
*Elsőpac: → Pac
első saroglya elsőÝ sarogja: Más nevei: elülsőÝ sarogja, méretéről: kissarogja. A → szekér elülső → saroglyája.
A → szekérderék elejét lezáró, rácsszerű
alkatrész.
első sódar elsőÝ sóṷdar: Sertés feldolgozásakor: lapocka.
első szeres elsőÝ szeres: Az a → gubacsapó, aki a → kallómalomban legelőször került sorra.
első szoba: → első ház
első tanuló elsőÝ tanulóṷ: A legjobb
tanuló.
első tépés elsőÝ típís: Liba, kacsa első megtépése és az ekkor nyert toll. Ha a
liba, kacsa betöltötte a 12. hetet, akkor
került rá sor, később hathetenként követte az újabb → tépés.
elsötétel elsötítel i Ablakot elsötétít.
Régen, hogy a nap ne süssön be, a cívisek akácgallyakat tettek az ablakba, v. a
dupla ablak külső szárnyát levették, és
feltették helyébe a → zsalugátert.
elsőunoka: → unoka, unokatestvér

ebédhordó
első víz elsőÝ víz: Szilva v. más
gyümölcs megmosásához legelőször
használt víz.
első zuboly elsőÝ zuboj: → Szövőszék első hengere.
elspórol elspóṷrol i Ételből hozzávalót kihagy, ill. mással, gyengébbel helyettesít. Előfordult, hogy a gazdasszony
a süteményből ~ta a vajat, és helyette
zsírt tett bele.
elstrapál i Elstrapájja magát: elfárasztja magát.
elsumákol ~ i Elleplez, eltitkol vmit.
elsuprikál ~ i Gyereket kicsit megver, elver.
elsuttyog ~ i Elsomfordál, eloldalog.
elsuvaszt ~ i Eltüntet, ellop.
elsül ~ i Pl. tengeri hőségtől, szárazságtól nagyon elfonnyad v. elpusztul.
elsüllyed elsüjed i Föld megnyílik.
Vkinek a tettén való megbotránkozás kifejezésére mondják: Hogy nem süjed el
vele a főÝd!
elsüt ~ i Pl. vásárban furfangosan
túlad vmin.
elszab ~ i Elvág, feldarabol.
elszakad ~ i Eredeti lakóhelyétől,
szülőföldjétől távol telepszik le.
elszáll ~ i Elhagyja a szülői házat, elszakad a szülőföldjétől.
elszamuklál ~ i Időt haszontalanul
eltölt, elveszteget.
elszándékoskodik elszándíkoskodik
i Szándéka van elmenni, eltávozni
vhonnan.
elszánt ~ i A szomszéd földjéből egy
darabot jogtalanul a magáéhoz szánt. L.
még: szántás
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elszar ~ i 1. Elront vmit. Szólás: Elszarta a kalapácsnyelet: eljátszotta a
becsületét. 2. → elszarhász.
elszárad ~ i Ember betegesen lefogy,
lesoványodik. Εsküdözésben: Száragygyon el a két kezem, ha hozzányúltam!
Átkozódásban: Száraggyon el a két keze,
aki elvitte!
elszarakodik ~ i Időt haszontalanul
eltölt, elveszteget vmivel.
elszarhász ~ i Elszarhássza az időÝt:
időt haszontalanul eltölt, elveszteget.
elszármazik ~ i Lakóhelyéről más
vidékre költözik.
elszédeleg elszídeleg i Összevissza
járkál, jön-megy.
elszédít elszídít i Szédülést, eszméletvesztést okoz vkinek, vminek. Pl. a
nyugtalan lovat patkoláskor az orrára
helyezett kötél csavarásával ~ették.
élszedés élszedís fn → Szíjgyártóknál: olyan széleldolgozási mód, amellyel
a vágott széleket megtörve a bőr könynyebben csúszik, ill. a bolyhos rész nem
csúfítja a munkadarabot.
élszedő élszedőÝ fn → Szíjgyártóknál: a bolyhos bőr élének egyenesítésére
használt eszköz; szélszedő.
elszegõdik elszegőÝdik i Vminek (pl.
bojtárnak, cselédnek) elszerződik.
elszéled elszíled i 1. Gulya, nyáj nagy
területen szétterül. 2. Gomolygó anyag
szétoszolva eltűnik.
elszelel ~ i 1. Juhnyáj szétszéled, elkóborol. 2. Gyorsan eltávozik.
elszellent ~ i 1. Észrevétlenül, gyorsan eltávozik. 2. Elszellenti magát: fingik.
elszennyez ~ i Ruhát elpiszkít.
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elszennyeződik elszennyezőÝdik i
Ruha piszkossá válik.
elszeret ~ i Vkit elhódít, elcsábít vkitől.
elszerez ~ i 1. Leányt férjhez segít. 2.
(rég) Elajánl, elszerződtet.
elszetyepotyál ~ i Alakváltozata: elszetyepotyáz. Időt haszontalanul eltölt,
elveszteget.
elszetyepotyáz: → elszetyepotyál
elszív ~, elszíj, elszí i 1. Faanyagot a
nap kiszárítva kisebb térfogatúvá tesz. 2.
Állatot hideg legyengít, lesoványít. 3.
Anyát gyerek, anyaállatot borjú, csikó
szopással legyengít, lesoványít. 4. Göröngyöt a fagy szétmállaszt, elporlaszt.
elszokik ~ i Olyan ritkán van együtt
vkivel, hogy elidegenedik tőle. A kisgyerek egíszen elszokott az annyátul.
elszól i Elszóṷjja magát: elszellenti,
elfingja magát.
elszomorkodik ~ i Nagy bánata miatt
elszomorodik.
elszór elszóṷr i Gabonát kézből szórva elvet.
elszökik ~ i Elpusztul, tönkremegy.
Osztán megcsapja a fagy, az ~ mind.
elszörnyülködik elszörnyűködik i Elrémülve elcsodálkozik, elszörnyed.
elszűr ~ i 1. Frissen fejt tejet átszűr,
megszűr. 2. Sajt, gomolya, túró készítésekor szűrővel, ruhával stb. elválasztja a
savót és aludttejet egymástól.
eltakarít ~ i 1. Halottat eltemet. 2.
Elüldöz, eltávolít.
eltakarítás: → temetés
eltamburálgat ~ i → Tamburán játszik, játszogat. A parasztlegények télen
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kint a tanyán összejöttek és ~tak, elbeszélgettek.
eltanácsol ~ i Rosszindulatú tanácscsal vkit elküld máshova.
eltángál ~ i Alaposan elver, megver.
eltanít ~ i Rosszra tanít, elront vkit.
eltanyázik ~ i Hosszasan elidőz,
unásig elüldögél vhol. Kifejezésben: Eltanyázták az időÝt: beszélgetéssel eltöltötték az idõt.
eltarisznyáz ~ i 1. Élelmet tarisznyába rak. 2. Eltarisznyázta az időÝt: időt
haszontalanul eltölt, elfecsérel.
eltart ~ i 1. Eltartya magát: pl. lekvár megőrzi minőségét. 2. Eltartya
szóṷval: sokat beszél vkinek.
eltartási szerződés: → öröklés
eltáskul ~ i Pl. fal, tészta felpúposodik, felhámlik.
eltaszít eltoszít i Eltoszíttya magátul:
megvonja tőle a szeretetét, támogatását.
eltehetetlenül ~ i Munkaképtelen
lesz.
eltép eltíp i Egy darabot letép vmiből.
eltér ~ i Elfér.
elterjed ~ i Pl. kemence nagy helyet,
teret foglal el.
elterül ~ 1. Állatcsoport nagy területen szétszóródik, eloszlik. 2. Guba festéklébe belemerül.
eltestál ~ i Vagyont végrendeletileg
ráhagy vkire.
eltintáz ~ i Hazudik, nem mond igazat.
eltisztáz ~ i → Kárpitos a fedőkárpit
rögzítése után a szögeket eltávolítja.
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eltisztázás ~ fn Bútorkárpitozáskor a
szövetet kifeszítő szegek eltávolítása a
fedőkárpit rögzítése után.
eltojik ~ i Háziszárnyas nem a megszokott helyre tojik.
eltotojázik ~ i 1. Elpiszmog, elbabrálgat. 2. Tétlenkedéssel tölti az időt.
eltökél eltökíl i Elhatároz.
eltökít ~ i 1. Ellop, elcsen vmit. 2.
Elhány, elveszt vmit. 3. Pénzt, más értéket elpazarol.
eltűnölődik eltűnölőÝdik i Elmereng,
elgondolkodik vmin.
eltör ~ i → Kendert megtör, megtilol.
eltörik ~ i − Szólás: Eltört a mécses:
gyerek sírva fakad. Közmondás: Addig
jár a korsóṷ a kútra, míg el nem törik: a
vakmerőségünkért egyszer fizetni kell.
eltörődik eltörőÝdik i Vmiben elfárad, kimerül.
eltörölget eltürülget i Elmosott
edényt eltöröl, szárazra töröl.
eltrafál ~ i Alakváltozata: eltrefel.
Eltalál.
eltranszporál eltráncporál i Elküld,
eltávolít.
eltrefel: → eltrafál
eltűnik ~ i − Szóláshasonlatban: Úgy
eltűnt, mintha a főÝd nyelte vóṷna el:
nyomtalanul eltűnt.
eltürülget: → eltörölget
eltüsténkedik ~ i Elgondolkodik, eltűnődik vmin.
elutáltat ~ i Elutáltattya magát: utálatra ingerel.
elül ~ i 1. Kotlik. 2. Szárnyas este
nyugvóhelyére tér. 3. Hajó, csónak elsüllyed.
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elülhet ~ i Nyugton lehet, senki sem
zavarja. Elülhet ott magának, senki sem
zavarja.
elülső felhágó: → első felhágó
elülső felhérc: → első felhérc
elülső saroglya: → első saroglya
elültet ~ i Kotlót költés végett fészekre ültet. Mikor már a tyúk három
napig ott ül, ahova tojni jár, akkor azt
mondtuk, hogy físzekre esett, most már
el lehet ültetni. L. még: tyúkültetés
elültetett tojás ~: Kotlós alá tett tojás. Az ilyen tojásból nem mindegyikből
lesz csirke. L. még: tyúkültetés
elültöget ~ i Facsemetét v. más növényt elültetget.
elüt ~ i 1. Élőlényt leüt (→ vadfogás
és vadászat). 2. Feldönt vmit. 3. Pl. falba
szöget belever. 4. Munkát rosszul végez
el.
elvacáholódik elvacáholóṷdik i 1.
Elhelyezkedik. 2. Nagy nehezen, üggyelbajjal elindul vhonnan.
elvadul ~ i Növényzet gondozás hiányában elburjánzik.
elvág ~ i 1. Szél elvisz, elsodor vmit.
Nagy porral járt a csapóṷmunka, ojan
hej kellett, ahon a szél ~ta a porát. 2.
Elvágja magát: szándékosan elvágódik.
Vóṷt ojan fineszes kisebb gyerek, ha az
annya piszkolta, ~ta magát.
elvágó elvágóṷ fn Távozáskor a vendégnek töltött kis pohár → pálinka.
elválik ~ i − Szólás: Majd ~, hány
zsák telik: majd eldől, mennyi valósul
meg belőle.
elványad elvánnyad i Lefogy, elsatnyul.
elvár ~ i Sokáig vár.
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élvarrás ~ fn Másik neve: garnírozás. → Kárpitosoknál a bútor felületének találkozási pontján végzett kézi varrás.
elvásik ~ i 1. → Fog elkopik. 2.
Alakváltozata: elvásóṷdik. Ruha elkopik, elhasználódik.
elvásódik: → elvásik
elvásol ~ i → Fogat elkoptat. A vadalma ~ta a fogamat.
elvégződik elvígzőÝdik i Munkát befejez. ElvígzőÝdött a munkával.
elvénül elvínül i 1. Megöregszik. 2.
Növény sokáig lábon állva megmagvasodik. Az ugorka is elvínül, megmagvasodott, meg a szína is.
elver ~ i 1. Megver, elpáhol. Szólás:
Elverte rajta a sorport: megverte. Úgy
~i, hogy rostának se lesz jóṷ a bűri: nagyon megveri, elpáholja. 2. Embert,
állatot ütve elűz. 3. Elriaszt.
elveresedik ~ i Elpirul.
elvergel ~ i → Kutyákat elhajt, elkerget.
elvermel ~ i Terményt, növényt megóvás végett veremben elhelyez.
elvesz ~ i 1. Feleségül vesz. Népdalból: Házasodik a lapát, ~i a piszkafát:
(gúny) egymáshoz illő csúnya fiatalokra
mondják. 2. Tehénben tejet varázslással
elapaszt.
elveszejt: → elveszt
elveszt ~ i Régibb változata: elveszejt. Elveszti/Elveszejti magát: öngyilkos lesz. L. még: öngyilkosság
elvet ~ i Elvetél. Hajdan a várandós
nőt így kínálták: El ne vesse Kati Petit!
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elvetemedik ~ i 1. Deszka(ajtó, ablak) megvetemedik, elferdül. 2. Seb
elfertőződik. 3. Ember gonosszá válik.
elvétkezik elvítkezik i Bűnt követ el.
elvisel ~ i Ruhát elhord, elnyű.
elviselt ~ mn Elhordott, elnyűtt 〈ruha〉.
elvisít i Elvisíttya magát: hirtelen
egyet visít.
elvonít i Elvoníttya magát: → kutya
vonít.
ember ~ fn – A/ 1. A legfelsőbb rendű élőlény. A cívis népnyelvi (és a köznyelvi) szókincsnek az ~ nemére, életkorára, életkori szakaszaira vonatkozó
megnevezései: a férfi, fiú: kisfiú, kiskani,
kis vénség, takonypóc, serdülőkor, siheder, suhanc, surák, surmó, surmók, sutytyó, suttyólegény, süldő, süvölvény, fiatal
(ember), öcs, öcsémuram, legény, legénykor, katonakor/katonasor, öreglegény/agglegény, férfikor, meglett (ember), élemedett (korú), öregapa, öreg/es,
papa, papó, tatuska, vén tökéletlen, vén
bolond; a nő, lány: gyereklány, kislány,
kis punás, csitri, fiúpecér, növendéklány,
süldő, süldőlány, kisasszony, menyaszszony, lányság; asszony: asszonyka,
asszonyság, fiatalasszony, ifiaszony,
öcsémasszony, öregasszony, öreg/es,
vén csoroszlya, vén gereblye, vén guzsaly. − Emberi tulajdonságra, jellemre
utaló szavak: bolond (és szinonimái),
éhenkórász, kukudiisten, ördögfajzat, sumák, susma, susuisten, tollseprű. 2. Férfi. A szónak ehhez a jelentéséhez a cívis
nyelvben több olyan összetétel (szószerkezet) kapcsolódik, amelyek közetve a
cívis társadalom belső rétegzettségéről is

ebédhordó
vallanak. A cívis paraszti világ két pólusán foglalt helyet a módos(abb) parasztgazda, a gazdaember és a nincstelen
szegény ember, ismert alakja volt ennek
a világnak az alkalmilag v. foglalkozásszerűen fuvarozó fogatos is, erre emlékeztetnek a fogalom más elnevezései, a
furmá- nyosember, fuvarosember, kocsisember; kétkezi munkás a kézimunkásember, pásztorfoglalkozásra utal a juhászember, mindenhez értő ezermester a
barkácsember, szövőszéken dolgozott a
szövőember, alkalmi munkát végzett a
szüret idején a kádban a szőlőt taposó
taposóember, a népi gyógyítás ismerője
volt a tudósember, a javasember. A vándor régi elnevezése utasember, a nagyon
alacsony ~ a tökmagember, a jóember a
jóakaratú, segítőkész barát elnevezése.
Összetételi előtagként ’férfi’ jelentésben
található az embering, embersor és tkp.
az embervásár/emberpiac, emberszólás,
vmint az embernyi ember figura etimologicában és az emberesedik, emberség,
embertőlső, embertől, emberül szavakban. 3. Különösen határozott névelővel,
ill. szragos formában: az ~em: a férjem.
Emberhe valóṷ: eladó 〈lány〉. 4. Felnőtt.
5. Barátja, bizalmasa vkinek: ő az én
~em. 6. Az első személy jelölése. Mán
enni se haggyák az ~t. – B/ Az ~ (leginkább általános és határozott alanyként)
számtalan frazémában szerepel. Méltatlankodás v. csodálkozással vegyes boszszúság kifejezése, ill. szidás, rendreutasítás: Nízze meg az ~, lássa meg az aszszony! Koccintásra buzdítás: Igyunk,
eccer íl az ~! Szóláshasonlatokban: Öszszebújnak, mint a szegíny ~ koszos ma-
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lacai: fázósan összebújnak. Mint szegíny
~ gazdag városba: tréfás válasz a Hogy
vagy? kérdésre: nagyon rosszul. Ironikus, durva dicséret: Ember a gáton, mint
szar a lapáton. Hull az ~, mint őÝsszel a
légy: nagy járványok (pl. kolera) idején
mondták. Szólásokban: Lágy ~nek kemíny időÝ: annak mondják, aki nem túlságosan hideg időben is fázik. Jóṷ ~ az,
csak az ördög vóṷt rossz, hogy el nem
vitte: rossz ~. Akinek már sok foglalkozása volt, az Minden vóṷt már, csak
akasztott ~ nem. Akasztottak mán nála
becsületesebb ~t: nagy gaz~. Huncut
~nek acc enni, mikor eszel: huncut vagy.
Az álomszuszék Kialudná a hóṷtt ~t is a
főÝdbűl. Ember vóṷt, meghóṷtt, nem kell
a seggire több fóṷt: a) az elhunytat túlzottan siratóknak mondják. b) szegény ~
halálakor mondják érzéketlenül. Gúnyos
dicséret: Derík ~, csak az a baj, hogy kevesen tuggyák. A dicsekvőnek mondják
gúnyosan: Könnyű neked, de nehéz a becsületes ~nek. Aki ~, annak mán víres a
feje: késő reggel van, azóta már összeverekedtek a kocsmában a legények. Emberen szokott megesni: különféle botlások, pl. részegség mentegetésére. Ha a
fosás el nem öli, még ~ lehet belőÝle: ha
megéri, derék ~ válhat belőle. Hangot
hallok, de ~t nem látok − mondják, ha
jelentéktelen ~ dicsekszik, henceg.
Közmondásokban: Nem lehet az ~ fábúl:
a testnek is meg kell adni, ami megilleti.
Nincsen ~ hiba nélkül: senki sem tökéletes. Ember hiba nélkül, kutya farka nélkül nincs: az ~hez úgy hozzátartozik a
hibája, mint a kutyához a farka. Minden
~ huncut, még a pap se igaz: senkiben

ebédhordó
sem lehet megbízni. Minden ~nek maga
felé hajlik a keze: mindenki a saját érdekét nézi. Minden ~ a maga lovát dicsíri:
mindenki a sajátját tartja a legtöbbre.
Ember teszen fogadást, eb aki megájja: a
becstelen ~nek nem számít az adott szó.
Az ~ esendőÝ: mindannyian gyarlók vagyunk. Ha az ~ a jövőÝt tudná, az nem
lenne jóṷ: nem kell kutatni, amit az Isten
elrejtett előlünk. Nem tuggya az ~, hogy
mire jut: nem tudhatjuk, hogy milyen
sorsunk lesz. Szabad az ~ a magáéval: a
sajátunkkal szabadon rendelkezhetünk.
Az ~ feje nem káptalan: az egyén tudása
véges. Amit két ~ tud, az már nem titok:
a titkunkat ne osszuk meg másokkal. Sok
~be sok hazugság van: a hazugság az
~ek számától is függ. Veres ~, veres lú,
veres kutya, egy se jóṷ: a vörös ~ rossz
szokott lenni. Magyar ~ evís közbe nem
beszíl: evés közben nem illik beszélni.
Becsületes ~ megtartya a szavát: az
adott szó kötelez. Az igaz ~ ott segít,
ahon tud: a tisztességes ~ segítőkész is.
A becsületes ~ megőÝszül, a huncut
meg- kopaszodik − mondják kötődve a
kopasz ~nek. Az okos ~ a más kárán
tanul: akinek van esze, a mások kudarcából is ta- nul. Az okos ~ nem örül annak, ha a szomszíd háza íg: a szomszédot ért veszedelem minket is fenyeget.
Az okos ~ azt is eltagaggya, ami van, a
bolond av- val is dicsekszik, ami nincs: a
bölcs ~ szerényen viselkedik. Elismerésként: Az ügyes ~nek mester a neve: nincs
párja az ügyes ~nek. Éhes ~nek kenyíren
jár az esze: mindenki arra gondol, amire
vágyik. Sose tuggya az ~, mire líp ki a
házbúl: a szerencsétlenség mindig bekö-
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vetkezhet. A részeg disznó szókapcsolat
jogosságát cáfoló megállapítás: Ríszeg ~
van, de ríszeg disznóṷ nincs. Ríszeg ~
előÝl a Krisztus is kitér: a részeggel nem
szabad vitatkozni. Ríszeg ~t az Isten is
óṷvja: a részeget nem éri baj. Szegíny ~t
az ág is jobban húzza: a szegény nehezebben boldogul. Szegíny ~ vízzel főÝz,
marhaganéval tüzel: nagy dolog a szegénység. Szegíny ~nek szegíny a szerencséje: nem sikerül neki semmi. Hogy íl a
szegíny ~? Ha csél-csal, lop: a szegény
csak tisztességtelen módon tud megélni.
A szegíny ~ ésszel megy előÝre: a szegény csak akkor boldogul, ha okos, furfangos. Rossz ~ az, aki a saját físzkit
bepiszkojja: jellemtelen ~ az, aki a hozzátartozóit becsmérli. Két huncut ~ van a
világon: aki a másét kívánnya, meg aki a
magáét haggya: ne kivánd a más tulajdonát, de azt se engedd, hogy a tiédet
elvegyék! Becsületes ~ megtartya a szavát: az igéretet mindig meg kell tartani.
Idős szülő, rokon elkeseredett mondása:
Addig kell az ~, amíg adni tud. Ember
tervez, Isten vígez: terveinket csak Isten
támogatásával tudjuk megvalósítani.
Emberé a munka, Istené az áldás: a
munka csak Isten áldásával ér vmit.
Hóṷttig tanul az ~, mégis tanulatlan hal
meg: az élet megköveteli, hogy állandóan képezzük magunkat. Hóṷttig íl az ~:
addig élvezd az életet, amíg teheted!
Hegy heggyel nem, de ~ ~rel tanálkozhat: aki él és mozog, az bárkivel összetalálkozhat. A bőÝlcs ~ nem ípíti a házát
fövínyre: nem szabad megbízni az ingatag jellemű ~ben. Külsejirűl ítílik meg az
~t: sokan a külső megjelenésünk alapján
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alakítanak ki véleményt rólunk. Az előbbivel rokon jelentésű A ruha teszi az ~t,
ill. a Nem a ruha teszi az ~t. Úgy egísz a
világ, ha mindenféle ~ van benne: a világon egyaránt vannak jó és rossz ~ek.
Népi időjárási megfigyelés: Mátyás,
Gergej, két rossz ~: február 24-e és március 12-e körül gyakran nagy hidegek
vannak. Jótanács: Az ~hóṷnapokba ne
üjj a főÝdre!: aki az év utolsó 4 hónapjában a földre ül, könnyen fölfázhat. L.
még: a megfelelő szócikkeket is!
emberesedik ~ i Fiú felnőtté kezd
válni.
embering ~ fn Férfiing.L. még: ing
emberi test: (A szócikkben álló betűvel a cívisektől nem v. csak ritkán
használt köznyelvi megnevezések szerepelnek. A B–G kategóriák a gyűjtött
anyag jellegéből eredően kaptak helyet
a szócikkben.) – A/ I. Testrészek (és
azok részei): fej/koponya/kobak/tök/kupa: homlok; arc/orca/ ábrázat/kép/pofa,
részei: szem/pislogó/jákha: szemöldök,
szempilla, szemegubója, szemvilág/szemvilága/szembogárja, orr: orracimpája,
orralyuka, száj: csámcsogó/pampogó/tátogó: ajak: felső ajak, alsó ajak/szája
széle/pitty; áll/állkapca; fül: fülcimpája,
halánték/vakszem; nyak: nyakcsigolya/
nyakacsigolyája/nyakacsigája, nyakszirt
/nyaktő, tarkó/kupa; torok, gége/gög;
kar/evező: hónalj/hón, felkar, könyök/könyék, alkar, csukló, kéztő, kéz/kapkodó:
kacsó, kezefeje/kézfej, kezeszára, tenyér
/marok, ujjak: kisujj, gyűrűsujj/nevetlenujj/neveletlenujj/növendékujj,
középső
ujj, mutatóujj, nagyujj/öregujj/hüvelykujj/hüvelyk/bütykösujj, részeik: első,
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második, harmadik ujjperc; ujjbegy, ujjhegy; köröm: körömház/körömágy, körömhegye/körömhegy, holdacska/hold;
törzs: mell (nőknél: csecs, tőgy), mellkas: oldalborda/bordacsont, mellbimbó/mellebimbója/csecsbimbó; has/haskó/
gyetra/potyesz; köldök/púp; csípő: korc;
lágyék, nemi szervek (férfi nemi szervek,
női nemi szervek); láb: comb/sódar,
térd: térdekalácsa, (alsó) lábszár: lábaikrája, lábfej: lábfej háta/ rüszt, lábujj:
bütyöklábujj/nagylábujj, kislábujj – fejtető (a hajjal), tarkó/kupa, nyakszirt,
váll, lapocka, hát: hátgerinc/hátgerezd
/gerinccsont, derék/toldalék (nőé: darázsderék), keresztcsont, ülep–far/segg
/slepp/tompora/valag/becstelen
fele/
becstelen fertálya/püspökfalatja (nőké:
picsa, kisgyermeké: popó): seggepartja,
seggekorpása, seggelyuka, farcsík, vastaghús; térdhajlat: horgasín/horgasina;
lábikra/vádli/vastaghús, boka, sarok,
talp. II. Szervrendszerek: 1. Csontvázrendszer: koponyacsontok, gerinc: csigolya, mell. 2. Izomrendszer. 3. Keringési rendszer/szív- és érrendszer: vér,
nyirokszervek: mandulák/mirigy, mirigyek, nyirokcsomók, lép. 4. Idegrendszer: agy, gerincvelő, idegek. 5. Érzékszervek: látás: szem; bőrérzékelés: bőr;
hallás: fül; szaglás: orr; ízlelés: nyelv.
III. Zsigeri rendszerek: 1. Emésztőrendszer: szájüreg: fogak (néven nevezve):
tejfog: csecsfog/csikófog/gyerekfog/kuszkusz/kuckuc; csontfog, metszőfog/harapófog/kapafog, hátsó zápfog /sarokfog;
ember, állat szám fölötti foga a farkasfog; nyelv: nyelvehegye/nyelvcsap/nyelvecsapja, nyelvhát; gyomor/gyakhec/
gyetra/mészkemence. 2. Légzőrendszer:
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orr, garat, légcső, hörgők, mellüreg,
tüdők. 3. Húgyivarrendszer: nemi szervek, vese, húgyhólyag stb. 4. Belső elválasztású mirigyek. – B/ Testszőrzet (ill.
hiánya): haj, szőr, bajusz: bőrbajusz,
káptalanszájú, pakompart/takonypart:
zsidóknál: dugóhúzó/huncutka is; szakáll: császárszakáll, Kossuth-szakáll;
combkefe; pinaszőr (kopasz pina figura).
– C/ A test váladékai: húgy/pisi, nyál:
éhnyál; könny/könnycsepp, izzadás/verejték, takony, fika, ondó/geci/genyó/
természet (, szar/kaka, fos; fing). – D/
Az ~ termet, alkat szerint (inkább férfira
vonatkoznak): agyas-fejes, bálvány, buckó/buckós, csiribiri ember, csökmök/
csöszmök, csökött, csutora, dagadt fejű,
darunyakú, derék, deszkamellű, döncsi,
drabális, dromedár, dubér, dugacs,
durbancs, dübbencs/dubbancs, égimeszelő, egyszálbélű, erős fájú, fanyüvő,
figaró, fonnyadt, gebe, gibu, girhes,
góliát, göthös, gyalaváz, hepciás, hétrétgörbe, hórihorgas, jákóblajtorjája, jófájú, jókötésű, kákabélű, kanördög, kemény ember, keményfájú, keszeg/keszege, kobak fejű, kokány (magyar), kókuszfejű, kosorrú, kuhajdán, langaléta, latymag, lófejű, lókötő, longár, mahomed,
makula, makk-kopács, (sovány, mint a)
meszelőnyél, nagy marha ember, náthamérő, nyalka, nyeszlett, nyisznyász,
nyivászta, nyúl, nyúlbőr/nyúlfasz, ösztövér, paszulykaró, pipaszár, pókhas, pukkancs, pukkancsfejű, rosszfájú, seggdugacs, seggtukarcs, sugár, sűrű, szíjas,
szúnyog lábú, tökmag (ember), telhetetlen mohamed, telibélű, tohonya, totyakos, töpöri, tyütyümütyü, ugorkafejű/
ugorkapeti, vékonypénzű; körülírással:
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hátához nőtt a bele, nem sülne meg a
maga zsírjába, kinőtt a sárból, maga
szopta az anyját. − (inkább nőre:) begyes, csecses-faros, csupasegg, féligpicsa féligsegg, nagy fenekű, pampulla
(szájú), pillangófogó, porbafingó, puttonyfenekű, puttonyseggű, segges, szárcsa, szélibeszabott, tahó, tenyeres-talpas; gyerekre, serdülőkorúra: duncsi,
embernyi ember, girbic, hitvány, kákompille, lidérc, lingár, madárhúsú,
marmancs, nyápic, nyuszlánfoszlott, penészes, penészvirág, seggvakarcs, tejbetök, tökmagjankó, tökmag (színű), vékonyság. – E/ Testi hibák: kancsal kancsi (és szinonimái), farda, félcsipőjű,
csámesz lábú, kacsatalpú/rucatalpú,
kacska, kajla lábú, nyomorék, puklis,
púpos, sántaficér, taszisz/taszisz lábú. –
F/ Testrészekre vonatkozó népi találós
kérdések: Tátogóṷba szuszogóṷ (orr).
Szuszogóṷba pillantóṷ (szem). Pillantóṷba sík mezőÝ (homlok). Sík mezőÝbe cserbokor (haj). Cserbokorba kurta csikóṷ (tetű) (Oláh Gábor gyűjtése) –
G/ Az ~ (-részek) hiedelmei fontos területét képezik népi hiedelemvilágunknak
(pl. fog, haj, köröm). A ~ tartozékait az
egész ember helyettesítőjének, megszemélyesítőjének tartották (pars pro toto),
ezért az ~ váladékait (nyál, vér, vizelet
stb.) is gyakran felhasználták rontó (rontás) és gyógyító célzattal. Különösen
gyakori ezek felhasználása a megétetésben és a szerelmi varázslásban. Ez utóbbiakra a cívis népi hiedelemvilágból is
vannak adatok. L. még: a fogalmak szócikkeit is!

ebédhordó
emberkereskedő emberkereskedőÝ
fn A helyi → embervásár egyik jellegzetes alakja volt. A vállalkozók megbizottjaként az ~ tárgyalt az elszegődni
akarók képviselőjével. Közreműködésére elsősorban nagyobb tömeg és nagyobb távolság esetén volt szükség.
embermagasság ~ mn Embermagasságú, kb. olyan magas, mint egy ember.
*emberműve: → kapás
embernyi ember~: Kész felnőtt. L.
még: emberi test
emberpiac: → embervásár
emberség embersíg fn 1. Illendőség,
tisztességtudás, ill. ennek „tárgyiasult”
megjelenése. − A (cívis) parasztembernek az volt a szokása, ha pohárból kínálták meg, nem hajtotta fel egyszerre az
egészet, hanem hagyott benne egy keveset. Ezt nevezte ~nek. 2. Becsület. 3.
Tisztességen alapuló anyagi helyzet. −
Kifejezésben: Kifogyott az embersígbűl:
eddig tartott az embersége. Közmondásokban: Píz embersíg, ruha tisztessíg: a)
rendes öltözetünkkel másokat tisztelünk
meg, ha pedig pénzünk van, emberségesek lehetünk, segíthetünk másokon. b)
vannak, akik aszerint ítélik meg az embert, hogy mennyi a pénze, és hogyan
öltözködik. Több az embersíg a káposztás húsnál: többet ér a becsület, mint a
jólét. Kutyának kutya az embersíge:
rossz embertől ne várj jóindulatot!
embersor ~ fn Embersorba kerül: fiú
felnőtté válik.
emberszólás emberszóṷlás fn Rágalmazás. Közmondás: Emberszóṷlás
nem igazmondás: a rágalmazás elítélendő dolog. Igazmondás nem emberszóṷ-
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lás: nem bűn, ha megmondjuk másokról
a kellemetlen, de valós dolgokat.
embertől embertűl hsz Befogott lóval, ökörrel kapcsolatban: bal felől.
embertőlső embertűlsőÝ mn/fn 1.
Hármas fogatban a rúdon kívül balra befogott ló megnevezése. 2. → kezes.
emberül ~ hsz Jól, derekasan.
embervásár ~ fn Más nevei: emberpiac, cselédpiac, cselédvásár, koplalóṷ,
köpködőÝ. Az a piactér, nagy placc, ahol
a mezőgazdasági munkások ácsorogva
várták, hogy vmilyen munkára felfogadják őket; Helye Debrecenben a Hatvan
utca végén a Kisállomás előtt és környékén, a → Külső-Vásártéren volt. A kapitalizmus korában az 1940-es évek elejéig
a cívis gazdák itt fogadták fel a cselédeket: kondást, gulyást, kiskocsist, kocsist,
fejőstehenészt, de a → kommenciós cselédeket nem. Itt fogadták fel a különböző
paraszti munkákra a napszámosokat is.
A gyerekkorú fiatalt a szülei vitték ki,
ilyenkor a gazdával az apja egyezkedett.
Ez azonban csak ritkán volt, mert ebben
az életkorban nem nagyon adták cselédnek a gyerekeket. Az ~ fő ideje január 2.
volt. − Fellendülő időszakokban az ~oknak az idénymunkákhoz igazodó rendjük
alakult ki, pl. télen, vízkereszt körül a
cselédek, tavasszal-ősszel a napszámosok, nyáron az arató-cséplő munkások
keresték fel. Munka nélküli időszakokban zsúfolásig megtelt emberekkel, sok
gondot okozva a hatóságoknak és másoknak is. Az uralkodó osztály tagjai a
munkára várakozó embereket pl. piaci
legyeknek csúfolták. Az ~on a helyben
v. kisebb létszámban elszegődőkkel a
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munkaadók, nagyobb tömeg és távolság
esetén a megbizottaik, az → emberkereskedők tárgyaltak.
emel ~ i Emeli a vonalát: olyan tenyésztési körülmények, ill. tevékenységek, amelyekkel a fajtajelleget javítani
tudják. Α szűrke marha tenyésztésével
kapcsolatban mondják. Az ötvenes gujába a legjobb tehenek vóṷtak meg a legjobb bika, hogy emejjík a vonalát a magyar marhának. L. még: leemel
emelés emelís fn Jó súlya van. Nehéz
ez a tál, egy egísz emelís. L. még: leemelés
emelet ~ fn Gyümölcsfának a metszéssel évente kialakított szintjei közül
egy. Mindig a vezérág hosszúsága jelentette az ~et. ElsőÝ emelet: a gyümölcsfa
első szintje. L. még: gyümölcstermesztés
emeletes ~ mn Emeletek, szintek szerint metszett, ill. növesztett 〈gyümölcsfa〉. Volt egyemeletes, kétemeletes, háromemeletes gyümölcsfa.
emelgetős jószág emelgetőÝs jóṷszág: Sovány, legyengült v. kivénült jószág, amely olyan gyenge, hogy emelgetni kell. Csapóṷfát tettek alá, hogy
lábra tuggyík állni.
emelintet: → emelítet
emelítet ~ fn Alakváltozata: emelintet. 1. Egy emeléssel felemelhető menynyiség, teher. 2. Nehezen fölemelhető teherrel kapcsolatban, gyakran az egy jelzővel: Eggy ~ ez a gyerek, ojan kövér.
emeltyű ~ fn → Kallómalom alkatrészeként: a vízkerék tengelyét a kalapácsokkal összekötő rúd, amelyet a tengely
hajt, ezáltal a kalapácsok föl-le mozognak.
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émely ímej fn Émelygés.
émelyeg ímejeg i Gyomor hányásra
késztetőn nyugtalan.
émelygős ímejgőÝs mn Könnyen, ill.
épp most émelygő 〈gyomor〉.
*Emerichtelep: → utcák−utcanevek
emészt emíszt i Emíszti magát: gyötrődik. Igekötővel: → elemészt, felemészt.
emésztő emísztőÝ fn Összetétellel:
emísztőÝgödör. Az istálló deszkapadlója
alatti v. az istálló falán kívüli üreg, mélyedés, amelyben a trágyalé összegyűlik.
emésztőgödör: → emésztő
émedten ~, ímetten hsz 1. Ébren. 2.
Félálomban.
eminnen ~ hsz Népnyelvi alakja:
eminnét. Erről a másik helyről, ebből a
másik irányból.
eminnét: → eminnen
emleget ~ i A néphit szerint a →
csuklás annak a jele, hogy vkit ~nek. Ha
az illető arra gondolt, aki ~te, elállt a
csuklás. Fiatal fiúk ilyenkor azt mondták
annak, aki csuklott: Emlegetnek a verebek a lúszaron, hogyha itt vóṷnál, te is
ennél. − Igekötővel: → elemleget, megemleget.
emlékes szív emlíkes szív: → Mézeskalácsos termékként „Emlékül” felirattal
ellátott szív.
emlékezet emlíkezet fn − Emlékezőtehetség. Szóláshasonlat: Ojan emlíkezete van, mint az almáriom: nagyon jó, ti.
mindent megőriz. Szólás: Ráfordul az
emlíkezet: eszébe jutnak a régi dolgok,
események.
emlékharangozás emlíkharangozás
fn Halálának évfordulóján az elhunyt
tiszteletére tartott → harangozás.
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emse ~ fn Fiatal nőivarú → disznó.
Emse: → disznó
endlizés endlizís fn Ruhanemű széleinek elvarrása.
ének ínek fn Egyházi ~. Szóláshasonlat: Ojan hosszú, mint a szentiván(y)i
ínek: nagyon hosszú. Szólás: Félre vitte
az íneket: bűnt, hibát követett el. L.
még: Szent Iván-i ének
énekel ínekel i Egyházi éneket énekel.
énekes fiú: → dögönbőgő
énekes koldus ínekes kóṷdus: A középkori énekmondók és → koldusdiákok
kései rokona. Faluról falura (településről
településre), házról házra járva bánatos
hangulatú énekeivel indította adakozásra
hallgatóit. Az ~ok testi fogyatékos, lecsúszott emberek voltak, akik hétköznapokon házaltak, többnyire kísérő is
volt velük, esetleg kordén tették meg a
nagyobb távolságokat. Ünnepi alkalmakkor (istentisztelet, egyházi ünnepek,
vásár stb.) a sokadalmakat keresték.
Házakhoz is eljártak, pl. névnapot, karácsonyt, újévet stb. köszönteni, de a nyilvánosságot jobban szerették. Többféle
igénynek is igyekeztek megfelelni, ezért
énekkincsük vegyes volt. − A szánalomra méltó ember Úgy níz ki, mint az ínekes kóṷdus.
Énekes Nagy Sándor: → cívis ragadványnevek
énekhangpróba ínekhangpróṷba fn
Iskolai nyelvben: ének közös tanulása,
gyakorlása.
éneklőraj íneklőÝraj fn Méheknél
olyan első raj, amely fiatal, nem párzott
anyával nyomul ki, és kivonulását az
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anyák feleselése előzi meg. L. még: méhészet
énekszós temetés ínekszóṷs temetís:
A kántor által elénekelt imából álló →
temetés.
engedelem ~ fn 1. Engedély. Elment
az engedelmem nélkül. 2. Bocsánat, elnézés. Tréfás bocsánatkérés: Engedelmet
kuncogok, többet nem huncutkodok.
engob ~ fn → Fazekasok nyelvében:
földfesték, színezett agyagréteg.
engobozás ~ fn Durva agyagedény
bevonása színezett agyagréteggel. L.
még: fazekasmesterség
engusz ~ fn → Rézműveseknél az öntőformán lévő beöntőnyílás, ahol a folyékony rezet beöntik.
ennek előtte ennek előÝtte: Régen,
ezelőtt.
enni-innivaló enni-innivalóṷ fn Étel
és ital. Van itt enni-innivalóṷ elíg.
éntőlem éntűllem hsz 1. Hasonlításban: nálam. Éntűllem sokkal fiatalabb. 2.
Felőlem. Éntűllem ellakhacc ott.
enyém enyim nm − Szólás: Ami az
enyim, az nem a tiéd!: tiszteld a más
tulajdonát!
enyh ~ fn Rendszerint E/3. személyű
birt. szragos formában: enyhe. Esőtől,
széltől, naptól védett hely, oldala vminek.
enyhely enyhej I. fn 1. A pusztai legelőn tartózkodó állatok (főként juhok,
ill. jószágok kicsinyei) számára esőtől,
széltől, naptól védelmet adó természettől
kialakított hely (pl. partoldal, hepehupás
terület, nádas) v. emberi kéz által alkotott kerítésféle, → karám, ill. földre állított 2 karóval föltámasztott, összekor-
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colt, kb. 2−3 m magas, nádból készült
széles falazat a Hortobágyon. Utóbbinak
csak egyetlen oldala volt, főként az
északi széltől és a csapadéktól védte az
állatokat. Egyik változata a hordozható
és fordítható ~, ez a pásztor felszerelési
tárgyainak nyújt a nap és eső ellen védelmet. Használata és rendeltetése megegyezik a → szárnyékéval. 2. Fa, facsoport, erdős, bokros terület árnyéka. Dílbe
nagy melegbe az enyhejre lepihentünk. A
Hortobágyon az árvízlecsapolás után kis
erdőket is telepítettek, hogy az állatoknak a fák árnyékot adjanak (→ ligetes
erdő, → legelőerdő). II. mn Jószágnak
esőtől, széltől, naptól védelmet adó
〈hely〉. A szárnyík hátujja enyhejebb vóṷt
egy kicsit. L. még: juhtartás
enyhős enyhőÝs mn Langyos.
enyhősödik enyhőÝsödik i Víz, fűtőtest langyosodik, enyhesedik, melegedik.
enyhül ~ i Melegszik.
énnye: → ejnye
ennyíhány: → egynéhány
ennyike ~ nm Ilyen kicsi, ilyen kis
mennyiségű. Ennyike kis malac vóṷt.
enyv ~ fn 1. Állati csontokból, porcokból stb. készült (ipari) ragasztóanyag.
2. → Tímároknál: bőrfestéshez használt,
→ sodrásból készült anyag.
enyveskorong ~ fn → Rézművesek
olyan csiszolókorongja, amelyre enyvet
ragasztanak, hogy a salakot a korongról
csiszolás közben ledobja.
enyvfőző enyvfőÝzőÝ fn Enyv készítésével, főzésével foglalkozó személy. −
A 20. század elején Debrecenben a Hatvan utcán a Vágóhídról elszállított cson-
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tokból gyárilag főzték az → enyvet és a
csirízt.
Eötvös utca: → Debrecen gazdasága és társadalma, utcák−utcanevek
epe ~ fn − Szóláshasonlat: Ojan keserű, mint az ~: nagyon keserű. Szólás:
Ojan szelíd, hogy még az ~´je se keserű:
nagyon szelíd, jámbor természetű ember.
Változata: Ojan jóṷ, hogy tán még ~´je
sincs. A két frazémának az az ősrégi
hiedelem az alapja, hogy az ember haragját, komorságát az ~´nek a szervezetben való túlságos felszaporodása okozza.
eped ~ i 1. Száj, ajak kiszárad. 2.
Szomjazik.
epegyökér ~, epegyükér fn Másik
neve: gencellárigyökér. Gentianae radix.
Tárnicsgyökér. → Gyógynövényfajta,
megszárított gyökerét porrá törve, állatok ételeiben étvágygerjesztőnek adják
be. Teája étvágygerjesztő, epehajtó hatású. Emésztési panaszok megszüntetésére
is fogyasztják. L. még: népi gyógyászat
epehideg ~ fn (rég) Képzős változata: epehidegsíg. Egy betegségfajta. L.
még: népi betegségnevek
epehidegség: → epehideg
epekiöntődés epekiöntőÝdís fn (rég)
Epeömlés. L. még: népi betegségnevek
epekór epekóṷr fn (rég) Epekő okozta betegség. L. még: népi betegségnevek
epeláz ~ fn (rég) Egy betegségfajta.
L. még: népi betegségnevek
epelíny: → eplény
epemirigy ~ fn (rég) Egy betegségfajta. L. még: népi betegségnevek
epepor ~ fn Népi gyógyszernév: porrá tört jalapagyökér mint erős hashajtó.
L. még: népi gyógyászat

ebédhordó
eper ~ fn A gyümölcs (és fája). A
múlt század első feléig Debrecenben, ill.
a tanyavilágban szinte minden háznál
volt. Háromfélét ismertek: fehér ~, fekete ~ és tüdőszín ~. Igénytelen lombos
fája bőven terem. A gyümölcs érése
idején néha ponyvát terítettek a fa alá,
így fogták fel a lerázott puha epret.
Gyümölcsét a baromfi és a gyerekek
fogyasztották/fogyasztják szívesen. A
fölösleget a → moslékba v. a cefrébe
tették. Ebből főzték/főzik a jóízű →
eperpálinkát.
Eperfasor: → Pallag
eperlevél ~ fn Másik neve: eperlevestíszta. → Derelyemetszővel apró,
négyzet alakúra vágott, fodros szélű,
nyújtott levestészta, száraztészta. Víz
nélkül, csak tojással készül. L. még: cívis konyha
eperleveles leves ~: → Eperlevél
tésztával főzött → tyúkhúsleves. L.
még: leves
eperlevestészta: → eperlevél
eperpálinka eperpájinka fn Eperből
főzött → pálinka.
eperrelérő-körte eperrelírőÝ-körtí:
Ízletes nyári → körte. A régi cívis kertek
egyik gyümölcse volt.
eperrojt ~ fn → Paszományosoknál:
a szegőszalagra bizonyos távolságra rávarrt eper alakú díszítés.
eperszem ~ fn Nagyon kicsi v. kevés
vmi. Kedveskedés: Te, kis ~!: járni tanuló, ill. tudó egy-kétéves kisgyermek →
megszólítása: te, kis csöppség! Szóláshasonlat: Annyi, mint eggy ~. nagyon kicsi.
epesár ~ fn Kihányt, keserű gyomornedv.
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epésláz ~ fn Epeláz. L. még: népi betegségnevek
épít ípít i Méh lépsejtet készít. L.
még: méhészet
építőmester ípítőÝmester fn Igényes(ebb) → kőművesmunkát végző
szakember. Debrecenben a 19. század
elején csupán hárman voltak. Segédeik
télen favágással foglalkoztak, a →
Nagyerdőn a → karámban tanyáztak (és
dolgoztak).
építtet ípíttet i → Méhész a lépek kitördelésével v. kiolvasztásával a méheket a hiányzó részek pótlására serkenti.
építtetőkeret ípíttetőÝkeret fn Olyan
műlép nélküli, hálózatlan keret, keretrész, amelyből a lépet időnként kivagdalják, kiolvasztják. Ennek behelyezése
után észrevehetően megnövekszik a
méztermelés. L. még: méhészet
épkézláb ípkézláb I. mn Ép 〈ember〉.
II. hsz Épségben, baj nélkül. Épkézláb
megúszta a balesetet.
eplény eplíny, eplín, epelíny fn Másik
neve: keresztfa. A → szán két talpát a
szánlábak segítségével egymáshoz kötő
keresztfa.
eplényes szán eplínyes szán: Eplénynyel, azaz keresztfával ellátott → szán.
éppen ippen, ipeg hsz 1. Pontosan
〈annyi〉. A tisztviselőÝk kerestek íppen
kétszáz pengőÝt. 2. Azonosság, pontos
megfelelés nyomósítására: Abba az
időÝbe is ippen úgy, mint most, előÝkerűlt a hajtetű. Ipeg ojan, mint te.
Epreskert ~ tn A mostani repülőtér
város felőli részén terül el. A városi tanács telepítette a 19. század derekán a
selyemhernyó-tenyésztés fellendítésére.

ebédhordó
Más forrás szerint (Mária Terézia, ill.)
II. József rendeletére hozták létre selyemhernyó-tenyésztés céljából. Nem
volt jövedelmező, felhagytak vele. Később itt tartották a ménállományt, itt
idomították a csikókat. A kifutópályák
helyén legelő volt, itt folyt a törzsménes
csikóinak leválasztása, bélyegezése és
tartása. Itt istállózták a város gazdasági
lovait. Hajdan egy része → szőlőskert
volt. Ma lakóterület.
Epreskert utca Epreskert ucca tn A
Mikepércsi útból ágazik ki, és a repülőtérig vezet. Neve az → Epreskert emlékét őrzi.
ér1 ír i − Szóláshasonlat: Annyit ír,
mint döglött lovon a patkóṷ: semmit
sem ~. Szólás: Lassan írünk messzire:
terveinket csak kitartással valósíthatjuk
meg. − Adatolt igekötős alakjai: → elér,
kiér, megér, összeér, ráér.
ér2 ~ fn 1. Természetes vízlevezető
csatorna, szűkebb medrű időszaki patak,
amelyet árvíz v. talajvíz, ill. a mellette
elterülő mocsaras terület, vízállás táplál.
A laza lösztalajba mélyen vágja be magát, ha a felszín lejtése felgyorsítja a víz
útját. Nyáron jobbára kiszárad. A Hortobágyon ismert nagyobb erek: Selypes-ér,
Pap ere, Sáros-ér, Mérges-ér, Szilágyér. 2. Sertés alvadó vérében fonalszerű
képződmény. − Összetételben: aranyér,
életér.
Ér: → Érmellék
erányos: → arányos
érc ~ fn Vasérc. Szóláshasonlat:
Ojan erőÝs, mint az ~: egészséges és
erős.
erdei: → erdeiszőlő
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erdei csikó: → zöldharkály
erdei fülesbagoly erdei fülesbagoj:
Gyakori → bagolyfajta. Kisebb erdőkben, ártereken, elhagyott temetőkben
telepszik meg. Közepes nagyságú madár. Jól látható tollfülei, narancsvörös
szemei vannak. Rágcsálókkal (mezei
pocok) táplálkozik. Éjszaka is vadászik.
Nem vonuló, védett madarunk. L. még:
Hortobágy állatvilága
erdei legelő erdei legelőÝ: Más nevei: erdei szállás, telelőÝ szállás,
telelőÝ. A várostól keletre terültek el.
Fontos szerepük volt, a gazdák állatállománya ugyanis az itteni erdőségekben
levő telelő szállásokon töltötte el a →
beszorulástól/beveréstől a következő évi
→ kiverésig az időt.
erdei pacsirta ~: A → pacsirtafélék
közül a legkisebb. Rovarokkal, magvakkal táplálkozik. Fás dombok, homokpuszták lakója. Védett költöző madár.
erdei szállás: → erdei legelő
erdeiszőlő erdeiszőÝlőÝ fn Röviden:
erdei. Étkezésre is kiváló, kellemes ízű
hazai fehér borszőlő. Rövid csapon terem, aranyszínűre érik. L. még: szőlő
érdekel írdekel i 1. Lovat ostorral üt,
ösztökél. 2. Pl. tüzet piszkál, bökdös. 3.
Ken, keneget vmit. Ilyen jelentésben a
Hortobágy környékén említették.
érdekes írdekes mn 1. Fontos. A píz
vóṷt az írdekes. 2. Különleges. Annak a
bogyóṷja vóṷt nagyon írdekes.
érdemel ~, írdemel i Közmondás:
Aki a kicsit nem becsüli, az a sokat nem
írdemli. Más változatban: Aki a krajcárt
nem becsüli, a forintot nem érdemli:
örülnünk kell a kis haszonnak is.

ebédhordó
erdész ~ fn Az erdők művelésével,
ültetésével, ápolásával, kezelésével, újratelepítésével, az erdei termékek hasznosításával, a fák kitermelésével és az
erdők felügyeletével foglalkozó középv. felsőfokon képesített szakember. L.
még: erdőmester
erdő erdőÝ fn Növénytársulás, a vadon növő v. telepített fáknak, vmint az
alattuk, köztük növő bokroknak és más
növényeknek az együttese. Az Alföldön,
így Debrecen környékén a néhány száz
fából álló ligetet is ~nek mondják (ligetes erdő). Ehhez hasonló a legelőn levő
és a jószág pihenését szolgáló néhány
száz fából álló szárnyékerdő/szárnyék,
legelőerdő (ellentéte a tilos erdő) és a
tanya környéki háztáji erdő. Sűrűn nőtt
fák együttese a sűrű, sűrűs erdő; kifejlett
fákból áll a fennálló erdő. Cserfákból áll
a csereerdő és a csereserdő, makkról
nőtt tölgy~ a makkerdő v. makkos, a
mocsaras területek erdeje a láperdő,
magról v. ültetéssel hozták létre a szálerdőt, tuskóról v. gyökérről újult fel a
sarjerdő, az ~telepítő vákáncsosok munkájának eredménye a vákáncsoserdő/
vákáncs, a modern ~gazdálkodás
~fajtája a jólétierdő ’üdülőerdő’ és a
sétaerdő ’parkerdő’. Az erősen gyérített
~ neve: irtás. Az ~vel rokon fogalom a
gyakor, jelentése: sűrű, bokros ~. Debrecen határában helynévként is előfordul:
Sziki-gyakor. Hasonló jelentésű fogalom
a fiatalos és a sűrű is. − Szólás: Nem
láttya a fátul az erdőÝt: nem veszi észre
az összefüggéseket. L. még: a fogalmak
szócikkeit is!
*erdőbíró: → erdőmester
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erdőcsősz erdőÝcsőÝsz fn Röviden:
csőÝsz. Erdőőr.
*erdőfelügyelő: → erdőmester
*erdőinspektor: → erdőmester
erdőjáró erdőÝjáróṷ fn Erdőben
(gyógyfűveket) gyűjtögető, ebből élő
ember. L. még: gyógynövények
erdőmester erdőÝmester fn Más (régi, kihalt) megnevezései: erdőbíró, erdőfelügyelő, erdőinspektor, erdősáfár. Ma:
→ erdész. A város v. falu tisztségviselője, megbizottja, aki a közbirtokossági és
úrbéri erdők kezelésével, a haszonvételek kiosztásával és ellenőrzésével, a
kitermelés irányításával és a kiirtott erdő
pótlásával foglalkozott. Feladata végrehajtásához nyilvántartást vezetett a lakosság személyenkénti v. családonkénti
erdőjogairól, hogy az évi kiosztás alkalmával mindenki csak a jogának megfelelő mennyiségű erdő-, ill. farészhez jusson. Meghatározta és nyílvánosságra
hozta a kiosztás időpontját, a közös kezelés költségeit és egyéb terheit, irányította a kiosztás műveleteit, eldöntötte az
eközben vitássá váló kérdéseket, fenntartotta a rendet, behajtotta az erdő fenntartásával és pótlásával kapcsolatos kintlevőségeket és a bírságokat, felbecsülte a
károkat.
*erdősáfár: → erdőmester
Erdőspuszta: → Erdőspuszták
Erdőspuszták ErdőÝspuszták tn Nevét ErdőÝspusztának is mondják. A debreceni határ legkeletibb része. A város
ősi erdeje a → Nagyerdő és Apafája (→
Apafa) volt, a Hunyadiak korában már a
városé a → Nagycseréhez tartozó →
Soma, Lukaháza, Szatatelek is, míg a
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halápi, fancsikai, paci, bánki, monostori,
(hajdú)sámsoni, guti erdők nagy része a
fenti falvak pusztásodása után jutott
Debrecen birtokába. A 18. század elejére
Debrecen erdőbirtokai tovább növekedtek. A város gazdasági életében szerepük
több vonatkozásban is fontos volt, így az
állattartás, építkezés, a lakosság tüzelőanyaggal történő ellátása területén. Az
erdők nagy részét kaszálók tarkították,
ezeken téli legeltetés folyt, ez volt a
rideg jószágok telelőhelye. A város mint
kommunitás bérbe adta Gergely napjáig.
Az erdei kaszálók mértéke a → boglyás,
ez olyan nagyságú terület, ahonnan hatökrös szekérrel kellett a szénát elszállítani, területe kb. 11/2−2 hold. A debreceni állattartás egyik jellemzője, hogy a
szénagazdálkodás szoros kapcsolatban
volt az állatok teleltetésével. Az erdőkbe
hajtott jószág után darabszám fizettek.
Az erdőkben a szarvasmarhák és juhok
legeltetése, a tölgyesekben (a Nagyerdőn) a sertések → makkoltatása folyt.
Az erdőkben a földművelést tilalmazták
az erdővédelem, ill. az itteni állattartás
miatt. A fakitermelés, az erdőirtás bizonyos tervszerűséggel történt. A hódoltsági időkben a török is követelte a vágott
fát, gerendákat (pl. a szolnoki hídhoz). A
→ faizást nem kötötték szigorúan a polgárjoghoz, megváltásért adta a város.
Debrecen erdeiben a 20. század elején a
fő fafaj még a tölgy volt. Az akác igazi
elterjedése az első világháború után történt. A → vákáncsosok akáccal újították
fel az irtásterületeket, így 1940-ben a
debreceni erdők fele már akácos volt. Az
akácnak sok jó tulajdonsága van: gyorsan nő, kiválóan sarjad, virágja jó méze-
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lő, fája jó tűzifa. L. még: külterjes állattartás, tanyai iskola
ered ~ i Beoltott fa, szőlő növekedni
kezd. L. még: elered, nekiered
eredj eriggy Felsz. módú igealak. 1.
Menj! 2. Kutyaküldő szó, ezzel utasítja a
pásztor a kutyáját, hogy merre terelje a
nyájat.
eregetőkötél eregetőÝkötél fn → Kötél, amellyel a koporsót a sírgödörbe
leengedik. L. még: temetés
érel írel i Érlel.
eresvérűség eresvírűsíg fn (rég) Egy
betegség neve. L. még: népi betegségnevek
eresz ~ fn A tetőnek a falhoz csatlakozó pereme. Egyik változata: a →
féleresz. − Frazémákban is előfordul.
Akinek elment az esze, hiányzik egy
kereke, arról azt mondják, hogy Az ~be a
kúcs. Ereszbe dugták a kúcsot. Szemléleti alapját tekintve az Elmentek hazulról
rokonértelmű szóláshoz kapcsolódnak.
Régen ugyanis, ha elmentek hazulról, a
kulcsot az ~be dugták. Közmondás: Addig kell dagasztani, míg az ~/ereszajja
nem csorog: (tréf) addig kell a kenyértésztát dagasztani, amíg a homlokról
nem csurog a veríték.
ereszalja ereszajja fn Falnak v. tetőnek az → eresz alatti, keskeny földsávja.
ereszkedik ~ i 〈Idő〉 megenyhül.
ereszt ~ i 1. Állatot szabadon menni,
távozni enged. 2. Gabona vhogyan terem. Ha nem volt jó a szem a kalászban,
akkor nem ~ett a búza. 3. Méhcsaládból
új raj repül ki. 4. Kisgyerek bekakál,
bepisil. 5. Ruhába, ing oldalába betoldást csinál. 6. Fazekas a festéket ráönti a
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mázőrlőkőre. 7. Ereszti a belet/szálat: a)
→ gubacsapó a fonókeréken a bélnek
való megtépett gyapjút megmunkálja,
fonja. A műveletet úgy végzi, hogy egy
kis széken ülve jobb kézzel hajtja a fonókereket, bal kézzel pedig ~ti a belet, a
szálat. b) → disznóöléskor langyos vízzel háromszor kimossa a belet, átereszti,
utána kifordítja. − Adatolt igekötős alakjai: → beereszt, beleereszt, elereszt, felereszt, hátraereszt, kiereszt, összeereszt.
ereszték eresztík fn 1. Ruhában, ing
oldalában levő betoldás. 2. → Kerékgyártóknál: bemélyedés, amelybe a horony illeszkedik.
eresztékgyalu eresztíkgyalu fn Másik
neve: eresztőÝgyalu. Bognárszerszám,
ereszték kialakítására alkalmas → gyalu.
eresztés eresztís fn 1. Méhrajzás. 2.
Az a művelet, amellyel a ruhába, ing
oldalába betoldást csinálnak. 3. → Kárpitosoknál a csomós nyersanyag kártolásának, fellazításának részművelete. 3.
Disznóbélből a bélsár kiengedése, kimosása. A belet ~ után méretre vágják. −
Igekötős összetétel a → beeresztés, feleresztés, kieresztés, visszaeresztés. Birtokos jelzős összetétel a → csordaeresztés.
eresztőgép eresztőÝgép fn → Kárpitosoknál: a csomós nyersanyag fellazítását végző gép.
eresztőgyalu: → eresztékgyalu
eresztő vágás eresztőÝ vágás: →
Szőrmekikészítőknél olyan vágások,
amelyekkel a szőrme formáját tudják
alakítani.
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éretlen kelés íretlen kelís: Kifakadásra, ill. kifakasztásra még alkalmatlan
→ kelés. − Szóláshasonlat: Ojan, mint az
íretlen kelís − mondják az olyan emberre, akinek semmi sem jó.
éretlen méz íretlen míz: Nagyon híg,
még nem kellően sűrű méz. L. még:
méhészet
éretlen szőr íretlen szőÝr: Feldolgozásra még nem alkalmas szőrme. L.
még: szőrmekikészítés
érett disznó írett disznóṷ: Jól meghízott, levágásra megérett → disznó.
érett ganéj írett gané: Alakváltozata:
írt gané. Jól összeért trágya. L. még:
trágya és trágyázás
érett méz írett míz: Fogyasztásra alkalmas, besűrűsödött méz. L. még: méhészet
érett szőr írett szőÝr: → Szőrmekikészítésben olyan szőrme, amelynek koronaszőre eléri a kívánt hosszúságot, és
pehelyszőrzete is megfelelő vastagságú.
érett túró írett túróṷ: 1. → Juhtúró.
2. Tartósított → túró.
erezve tűzés erezve tűzís: → Csipkeverő a sor leverése után a szélső két pár
mögé tűz úgy, hogy nem zárja be a tűt.
érik írik i 1. Káposzta savanyodik. 2.
Szőrmésbőr feldolgozásra alkalmassá
válik. 3. → Fazekasmesterségben: agyag
felhasználásra egyre alkalmasabbá válik.
− Adatolt igekötős alakjai: → átérik,
beérik, elérik, kiérik, leérik, megérik,
összeérik, ráérik, újraérik.
érkezés írkezís fn Ráérő idő. Nincs
írkezísem megcsinálni.
érkezik írkezik i Van ideje, ráér
vmire. Nem írkezett hazajönni a tanyá-
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ról. Ha a pájinka meg írkezik írni, akkor
megsárgul. L. még: elérkezik, kiérkezik
erkölcs ~ fn 1. Makacsság, rossz
természet. Kutya ~ van benne: rossz természetű ember. 2. Férfi és nő vonatkozásában jó magaviselet, viselkedés. Javul mán az ~e: öreg(edő) férfi, aki nem
kötekszik már a nőkkel, nem teszi nekik
a szépet. Ma is mondják a Hogy vagy?
kérdésre válaszként: Öregszem, javul
mán az ~öm. Jóṷ az ~e: olyan nő, aki
nem engedi, hogy a férfiak fogdossák,
tapogassák, nem kacérkodik velük. L.
még: nemi élet
erkölcsös ~ mn 1. Makacs. 2. Szigorú.
érlel írlel i 1. Szőrmésbőrt feldolgozásra alkalmassá, éretté tesz. 2. Fogyasztásra alkalmassá tesz vmit. 3. → Mézeskalácsos tésztát pihentet.
érlelés írlelís fn 1. → Szőrmekikészítésben: a bőr tartóssá, éretté tétele. 2. A
→ hordós káposzta készítésének egyik
(rövid) részművelete. L. még: káposzta
Érmejjék: → Érmellék
Érmellék Érmejjík tn A Partium
egyik térsége. Bihar és Szilágy megye
között fekszik, a Kraszna és Berettyó
között. Nevét a rajta áthaladó Értől kapta. A kistérség északkeleti és északnyugati felében nagyobb dombok húzódnak.
Az ~ híres szőlőtermő hely. A vidéknek
hosszú időn keresztül mocsári táji arculata volt. − A tehetősebb debreceni polgároknak évszázadokon át az ~en voltak
jó minőségű bort termő szőleik.
ernyő ernyőÝ fn 1. → ekhó. 2. Főként E/3. sz. birt. szraggal: ernyőÝje: a
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tyúk hátának a nyak felé eső része a
gerinccel és a bordákkal.
ernyős sárma: → kígyóhagyma
erő erőÝ fn 1. Élőlénynek fizikai és
fiziológiai tevékenységre való ereje;
erőfeszítés;
erőszak.
Szólásokban:
ErőÝnek
erejivel:
erőszakoskodva.
ErőÝt vesz magán: legyőzi önmagát.
Nem nagy erőÝ: ember nem ~s.
Egysígbe az erőÝ: az a közösség ~s, ahol
egyetértés van. ErőÝ, csak ritkán jön
előÝ: annak mondják gúnyosan, aki erejével dicsekedve felsül. 2. A tuskó földben levő, gyökeres része. 3. Vmely
anyag ízének, illatának csípős v. maró
hatása, pl.→ óerő, a régóta érlelt szesz
ereje. 4. Anyagi eszközök, pl. pénz vásárlóereje, vásárlóértéke: → ütőerő.
érő írőÝ fn Érték, vagyon. Szólásokban: Az Isten se vesz tűlle két krajcár
írőÝt: semmije sincs. ÍrőÝt ír vele: sokat
ér vele, sokat tud segíteni.
erős erőÝs mn Pl. vizsga nehéz. –
Közmondás: Aki erőÝsebb, az a hatalmasabb: embertelen társadalomban az
ököljog, a hatalom gyakran győz az
igazság fölött.
Erős: → disznó
erős akaratú erőÝs akaratú: Főleg
gyerekre mondva: makacs.
erős fájú erőÝs fájú: 1. Húszévesnél
idősebb, jó kötésű, erős 〈férfi〉. 2. Erős
szervezetű.
erősít erőÝsít i → Szűrkészítésnél: az
oldal, az aszaj és a pálha összevarrását
közéjük varrt posztódarabbal ellenállóvá
teszi.
erősítés erőÝsítís fn → Szűr készítésénél: az oldal, az aszaj és a pálha össze-
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varrásának ellenállóvá tétele közéjük
varrt posztódarabbal.
*Erőslyuk: → Nagycsere
erősség erőÝssíg fn Erős, nyűhetetlen
holmi.
erős természetű erőÝs termíszetű:
Határozott, célratörő.
erős túró erőÝs túróṷ: → Juhtúró.
erre ~ hsz Ezért. Hogy na, szopott, ~
őÝk besegítettek neki.
erre-amarra ~ hsz Durva szitokszó
helyettesítőjeként: a mindenségit! Erreamarra te, köjök!
erről errűl hsz Ebből az irányból.
errülső errűsőÝ hsz Erről levő, innenső. Az errűsőÝ ökör az apámé.
érsek ~ fn Tudálékos, okoskodó, kötekedő ember.
erszény erszíny fn 1. Zárható kis
(bőr)tárca, zacskó, ércpénz tartanak benne. Szólás: Meg kell nyitni az erszínt:
sok pénzt kell kiadni. Közmondás: Üres
erszínnyel ne menny a vásárra!: ha nincs
pénzed, ne akarj jómódúnak látszani! A
teli erszíny a legjobb útitárs: könnyebb
úgy utazni, ha bőven van nálunk pénz. 2.
Szószerkezettel: kovatartóṷ erszíny. A
pásztor övére akasztott bőrzacskó a tűzcsiholásra való kova és tapló tárolására.
A → pásztorkészség része. Ügyes pásztorok csinálták juhbőrből, gyakran kerek
feneket is készítettek neki, alját ócska
csizmaszárbőrhöz foglalták. Alját és oldalát díszítéssel is elláthatták (→tükrös
erszény).
*erszénygyártók: A források szerint
a bőrfeldolgozással és bőráruk készítésével foglalkozó iparosok mellett kismesterségként folytatták tevékenységü-
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ket. Céhüket 1583-ban említik először,
de még 1657-ben is a kiscéhek közé
tartozott.
érték értík fn Értíket dobol: a hatóság árverést → dobolással folytatják le.
Debrecenben a 19. század végéig volt
ilyen.
ért ganéj: → érett ganéj
értelem ~ fn Értelmét veszi: hasznát
látja vminek.
értesítő értesítőÝ fn Szószerkezettel:
értesítő bizonyítvány, értesítőÝ könyv.
(Elemi) iskolai bizonyítvány. L. még:
cívis iskola
értesítő bizonyítvány: → értesítő
értesítő könyv: → értesítő
értetlen ~ mn Alakváltozata: érthetetlen. Nehéz felfogású. Feddésben: Fene ~ ember vagy, komám! Hogy lehecc
ojan érthetetlen, hogy mégse tudod?!
érthetetlen: → értetlen
érvágó kés érvágóṷ kés: Állatok
gyógyítására használatos eszköz, érvágásra alkalmas → kés. L. még: állatgyógyászat
érvejószilva: → bódiszilva
érzik ~ i Érződik.
érzőinas-hideglelés
érzőÝinas-hideglelís fn (rég) Egy betegségfajta. L.
még: népi betegségnevek
Erzsébet királyné emléke: → mathiászszőlő
Erzsébet utca: → Debrecen gazdasága és társadalma, Miklós utca
es ess fn S hang és betű. Tréfás szólás: Egyenes, akár az ess: görbe.
esdekel ~ i Pl. várandós nő nagyon
kíván vmit, ~ utána.
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esedezik ~ i Esedezik valamire/valamiért: kíván vmit.
esencia: → eszencia
eseget ~ i Eső v. hó lassan, csendesen
esik.
esernyő esernyőÝ fn Eső ellen védő
összecsukható és hordozható ernyő.
Főbb részei az → esernyő koronája,
esernyő nyele, esernyő rózsája.
esernyő koronája esernyőÝ koronája: Az → esernyő felső része.
esernyő nyele ~: Az → esernyő fogantyúja.
esernyő rózsája esernyőÝ róṷzsája:
Az → esernyő nyelén lévő fémrész,
amelybe a síneket befogatják.
esés esís fn → Eső (, ritkábban hó,
havas eső). L. még: időjárás
esett ~ in Döglött, elhullott v. betegség miatt idő előtt levágott 〈állat〉.
esik ~ i 1. Csapadék a földre hull.
Szóláshasonlat: Úgy ~, mintha dézsábúl
öntenék: nagyon ~. Szólás: Esne, vagy
este lenne: a munka befejezését óhajtva
mondják. Esik, fú, horgya, az utas mehet: akinek mennie kell, az nem törődhet
az időjárással. 2. Elosztáskor vkinek
részként jut. Nekem esett a főÝdnek a
rossza. 3. Lehetőség adódik vmire. Itt
jóṷ gyepelís ~ a jóṷszágnak. 4. Emberen
~: emberrel történik. − Szólás: Ahogy ~,
úgy puffan/püffen: minden mindegy.
Közmondás: Aki nagy fára mászik, az
nagyot ~: aki vakmerőn vállalkozik,
nagyot veszíthet. Nem ~ messzi az alma
a fájátúl. Ha messzébb/messzi ~, akkor is
visszagurul: amilyen a szülő, olyan a
gyereke. − Adatolt igekötős alakjai: →
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beleesik, elesik, kiesik, leesik, megesik,
nekiesik, ráesik, túlesik. L. még: eső
esketés: → esküvő
esketési felügyelő esketísi felügyelőÝ: (rég) Az → esküvő szertartásának
rendjére felvigyázó személy.
eskető: → esküvő
esketõ pap esketőÝ pap: Az → esküvői szertartást végzõ pap.
eskór eskóṷr fn (rég) Epilepszia,
nyavalyatörés. L. még: népi betegségnevek
esküdt ~ fn Másik neve: esküdtfelügyelőÝ. A gazdasági ügyekre felügyelő diáktisztségviselő a Kollégiumban. Rangban a második tisztség a →
szénior után.
esküdtfelügyelő: → esküdt
esküdti hivatal ~: Az → esküdtfelügyelő lakószobája a Kollégiumban. Itt
intézte a hivatali ügyeit is.
esküvő esküvőÝ fn Régi neve: esketőÝ, esketís, hit. Az állami hivatalos
szertartást polgári esküvőÝnek, polgári
hitnek is nevezték. Az ~ szűkebben az
egyházi házasságkötés szertartása (egyházi esküvő), amelynek neve utal a →
házasságra lépő felek egymás iránti hűségesküjére. Az (egyházi) ~ a → lakodalom napjának délelőttjén szokott végbemenni, a későbbi időkben ekkor a
polgári ~t bonyolították le, aznap délután
4−5 óra tájban pedig a templomi ~t,
amelyre a régibb szokás szerint a →
menyasszony és → vőlegény → násznépe külön vonult fel, gyakran miután a
vőlegény küldöttsége a menyasszonyt
kikérte (→ kikérés, → mátkakikérés); az
~ után mindkét násznép saját → lako-
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dalmas házához tért vissza. Az újabb,
rövidített lakodalomban a menyasszonyt
az (egyházi) ~ után már a vőlegény házához kísérik. − Régebbi időkben a polgári ~, polgári hit az egyházi ~ (és a
lakodalom) előtti napon (pénteken) volt,
és hivatalos időben. Erre csak a vőlegény és a menyasszony ment a két násznagynak mint ~i tanúnak a kíséretében.
Itt a szokásos ceremónia után megkapták
a házasságkötés tényét igazoló hivatalos
okmányt. Erre az egyházi ~ miatt is
szükség volt, a dokumentumot a vőlegény adta át az egyházi ~ előtt a papnak,
enélkül ugyanis nem adhatta volna össze
őket. A városházáról a lányos házhoz
tértek vissza, ahol szűk családi körben
szerényebb ebéd volt a → vőfély részvételével. Ennek fogásai: tyúkhúsleves (a
főtt húst a híres → lakodalmas mazsolással fogyasztották), utána sült pecsenye és sütemény. Végül egy kevés bor is
került az asztalra. Ebéd közben és után
részletesen megbeszélték a → lakodalom „forgatókönyvét”. − A cívis népi
hiedelem szerint, ha az ~ napján szép az
idő, akkor boldog lesz a házasság, de ha
rossz az idő, akkor a menyasszonynak
siralmas lesz az élete. Ha két pár egyszerre esküszik, egyiküknek nem sikerül
a házassága. Az ifjú házasok közül az
hal meg előbb, aki az ~ utáni éjszakán, a
nászéjszakán hamarabb elalszik. L. még:
válás
eső esőÝ fn – A/ Vízcseppek alakjában lehulló csapadék. Ritkábban hallható
(és más csapadékfajtára is vonatkozó)
neve: esís. A parasztok és pásztorok több
fajtáját tartották/tartják számon. A zá-

438

ebszar

poreső hirtelen keletkező sűrű helyi ~, a
nyári napsütésben hull a melegeső, forró
nyári ~ a növények levelén ragyát okozó
ragyaeső. Különleges ~fajta, nyári zápor
a békaeső, amelyben kis apró békák
tömege van. Más ~fajták: Lehullva sok
és nagy buborékokat kelt a bugyborékoló/bugyborékos eső, lassú ~ a csendes
eső, lassan csepegve esik a csepergő eső,
apró szemekben hull a paráholó eső és a
permet, enyhén csepergő ~ a szitáló eső
és a szemerkélő eső, a pászmás eső/
pásztás eső olyan ~, amely hol megindul, hol megáll, ill. egy adott területnek
nem minden részére terjed ki. Gyors ~ a
sebes eső, hóval vegyes a havas eső,
jéggel vegyes a jeges eső, a hirtelen
lezuduló heves eső neve felhőszakadás
v. szuháré. – B/ Gyakran szerepel frazémákban. Enyhébb szitokban: Verjen meg
a jeges esőÝ! Szóláshasonlatban: Úgy
hull az esőÝ, mintha manna hullna az
égbűl − mondják, ha hasznos ~ bőven
esik. Szakad az esőÝ, mintha cseberbűl
öntenék: nagyon esik, zuhog. Úgy kiőÝtözött, mint a malac az esőÝbe: feltűnően rongyos, piszkos ruhát vett fel.
Szólásokban: Adtál uram esőÝt, de nincs
köszönet benne: alkalmatlan időben jött
v. kárt okozó ~re − felhőszakadásra,
jégesőre − mondják. EsőÝre áll az időÝ:
hamarosan ~ lesz. Más változatokban:
Csüng az esőÝ lába. Nyútogattya a lábát
az esőÝ. Nekisimul az esőÝ: erősen kezd
esni az ~. Ez kell nekünk meg a hetes
esőÝ!: vmilyen kellemetlen dologra vonatkoztatva: semmi szükségünk rá. A
nagyon pisze ember Ojan pisze, hogy az
esőÝ beleesik az óṷrába. Síró kisgyerek
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bosszantására mondják: BőÝg a szamár,
esőÝ lessz, ne fíj szamár nem nagy lessz.
− EsőÝt érez a szalonna − mondják, ha
megolvad rajta a só. Közmondásokban:
Álom esőÝs időÝ: rendszerint akkor vagyunk (nappal is) álmosak, ha esős az
idő. Májusi esőÝ aranyat ír: a májusi ~
nagyon hasznos a növényekre. A márciusi esőÝt ki kén verni a főÝdbűl: a márciusi ~ hideg, ezért káros a növényekre.
Hetes esőÝ: szóṷganyugvóṷ, gazdamorgóṷ, gazdasszonykucorgóṷ: a hosszú
~zés a béresnek pihenést, a gazdának
bosszúságot, feleségének tétlenséget
jelent. Víka esőÝ köböl sár: ősszel a
kevés ~ is nagy sarat csinál. Nyáron
köböl esőÝ víka sár, őÝsszel víka esőÝ
köböl sár: nyáron a sok ~t is beissza a
föld, ősszel a kevésből is nagy sár lesz.
Az őszi és a tavaszi időjárás jellemzése:
ŐÝszi esőÝ vizet áraszt, tavaszi szél utat
száraszt. Elmúlt esőÝnek nem kell köpönyeg: ami megtörtént, azon már nem
lehet segíteni. EsőÝt, gyereket nem kell
kírni, az ugyis megjön magátul: ~t és
gyermekáldást kérés nélkül is ad az Isten. Más változatban: EsőÝír meg gyerekír nem kell imádkozni, mert megaggya az Úr mind a kettőÝt.− C/ Sok
olyan hiedelem kapcsolódik hozzá,
amelyben ~t jósolnak. Ezek egy része
több évszázados népi időjárási megfigyelésen alapul. Ha Medárdkor esik,
negyven napig várhattyuk az esőÝt: ha
június 8-án, Medárd napján esik az ~,
akkor utána sokáig ~s lesz az idő. Felszorult az esthajnal, esőÝ lessz: nyáron
mondják, ha a horizontnál följebb látszik
a nap. Udvara van a hóṷdnak, esőÝ
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lessz, azaz ha az újhóṷdnak a szarva
lefele áll, esőÝ lessz. Ha a macska mosdik, esőÝt jelent. Ha a tyúkok sokáig nem
ülnek be az ülőÝre, esőÝ lessz. Ha a
fecs- kék alacsonyan röpködnek, esőÝ
lessz: ti. követik a fülledt levegő miatt
alacsonyabban röpködő legyeket, bogarakat. Ha a verebek a porba fürödnek,
esőÝ lessz. Ha a bíkák nagyon brekegnek/ kuruttyolnak, esőÝ lessz. Ha a hangyák előÝjönnek, és csapatosan vonulnak, esőÝ lessz. Ha nagyon csípnek a
legyek, esőÝ lessz. Ha a füst leszáll, esőÝ
lessz: a légnyomással van kapcsolatban:
ha a kémény füstje nem fölfelé, hanem
lefelé száll, ~ várható. Ha messzirűl
hallik [hallatszik] a harangszóṷ, esőÝ
lessz: a nagy távolból is hallható harangszó, vagyis a hangnak a szokottnál is
jobb terjedése ~t jelez. Ha valaki hóṷttal
ál- modik, esőÝ lessz: halottal (halott
hozzátartozóval) álmodni ~t jelez. A
régiek úgy tartották: Ha tavasszal
előÝször bugyboríkos esőÝ esik, akkor
abba az év- be sok esőÝ várhatóṷ. Hármas ünnep hetes esőÝ: a hármas ünnepeket gyakran még hosszú ~zés is követi. Ha fáj a derekunk, vagy álmosak,
bíkítelenek, szomorúak vagyunk, esőÝt
jelent. Pászmás esőÝ (Pászmáson esik az
esőÝ), vár- hattyuk utánna a többit. Hétköznap akármennyi esőÝ esik, szombaton jóṷ időÝnek kell lenni, ha níhány
percre is, mert akkor mossák az árváknak a ruháját, és arra gondol a jóṷ Isten, hogy megszárassza. Egy tréfás
mondás szerint Veri az ördög a felesígit,
ha esik az ~, de a nap is süt. Megfigyelé-
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sen alapuló általánosítás: Reggeli vendíg
nem marad sokáig: a reggeli eső nem
tart sokáig. Az esteli vendíg megmarad
reggelig: az esti eső sokáig tart. Debrecenhez (a Hortobágyhoz) szorosan kapcsolódó népi időjárási megfigyelések:
TőÝgyel a Pente-zug, esőÝ akar lenni:
hamarosan ~ lesz, mert délen a Pentezug fölött ~felhők gyülekeznek. A
Pente-zug legelő a Hortobágyon. Ha a
nagyváradi mészkőÝhe- gyek füstölnek,
esőÝ lessz; régen idelátszottak a nagyváradi hegyek is. Kikellik a Mátra, esőÝ
lesz: ha a Hortobágyról látják a Mátrát,
akkor eső jön. – D/ Rigmusokban is
szerepel. Kislányok énekelték: Az én
hajam ojan legyen, mint a csikóṷ farka.
Inkább ojan legyen, mint a Tisza hossza.
Ess, esőÝ ess, bugybo- ríkot vess. A
gyermekeknek azt tanácsolták, hogy
álljanak ki az ~re, hogy nagyra nőjenek,
a (kis)lányoknak azért kellett kiállniuk,
hogy hosszú hajuk legyen. A sok ~ miatt
kesergő gazda verse: Az esőÝ csak esik,
a szóṷga csak eszik. A hús el- kopik, a
leves megmarad. És a dolog nem halad.
Mi lesz velünk szóṷgám? L. még: aranyeső, ellakik, időjárás: a fogalmak szócikkeit is!
esőbeálló-kunyhó esőÝbeállóṷ-kunyhóṷ fn Eső ellen védelmet nyújtó, rendszerint fából készült erdei építmény.
esőlék esőÝlík fn 1. Különféle anyagoknak, terménynek, gyümölcsnek, ételnek stb. a hulladéka. A bunda szabásakor lenyírt bőrdarabkák a → bőresőlék, a
szűcsgyapjú másik neve → szűcsesőlék.
2. → Tímárok nyelvében: kicserzett és
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cserzés után a bőrről levágott homlok- és
lábrészek.
esőzsák esőÝzsák fn Alacsonyan lógó
esőfelhő, amelyből rendszerint nagy eső
esik. L. még: zsák
espékes ~ fn Disznócsülök tojásos,
tejfeles lében. L. még: espékes paszuly
espékes paszuly espékes paszuj: A
régi → cívis konyha egyik étele. Készítése: A → büdöskőpaszulyt puhára főzik,
jó piros rántást sütnek, abba egy fej vereshagymát reszelnek, a rántást hideg
vízzel föleresztik, sót tesznek bele. Se
híg, se öreg levet készítenek, ezt felfőzik, és néhány cikkely fokhagymát, egy
nagy babérlevelet, csipetnyi fahéjat, egy
kevés ecetet tesznek bele. Módosabbaknál még néhány kanál olvasztott mézzel
is ízesítették.
espereskörte espereskörtí fn Közepes nagyságú, éretten sárga színű, hamar
meglocsosodó, édes → körte. Az anekdota szerint az esperes elküldte a kisfiút
körtéért, rákötötte, hogy jó érettet hozzon. A gyerek megjött. Jó érett? − kérdezte a pap. Igen − mondta a fiú −, ojan
puha, mint a szar, íppen az esperes úr
fogára valóṷ.
este ~ I. hsz Abban a napszakban,
amikor már sötétedik, ill. besötétedett.
Az ~´t megelőző rövid időszakra vonatkoznak az estefelé/estére kelve/estenden/
estendet határozó(szó)k. II. fn A sötétedéstől éjszakáig tartó napszak. Két végső
szakasza a kora este és az öreg este/késő
este. Az előbbi az ~ kezdeti óráit, utóbbi
az éjfélhez közelí órákat jelöli. Étkezése:
vacsora/estebéd, ennek ideje: vacsoraidő. Nyáridőben a szokásosnál világo-
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sabb alkonyat neve esthajnal. − A népi
hiedelem szerint ~ nem szabad kivinni a
szemetet a házból, mert kiviszik vele a
szerencsét is. A cívis „illemtan” úgy
tartja, hogy a névnap ~jén csak a közeli
rokonok köszönthetik fel a névnapozót.
Ilyenkor másoknak nem illik vendégségbe menni. − Több frazémában szerepel. A lusta ember Dílig alvóṷ, estig
vakaróṷddzóṷ. Ez is megvan, még sincs
~: végre ez is elkészült, ezzel a munkával is végeztem/végeztünk. A munka
befejezését óhajtva mondják: Esne vagy
~ lenne! A halálos beteg Nem íri meg az
~´t. Közmondás: Este örömmel, reggel
körömmel: a reggelre hagyott piszkos
edényt nehéz elmosogatni, mert rászárad
az ételmaradék. Amit ~ tenyírrel, nem
kell reggel körömmel: az esti piszkos
edényt tenyérrel is ki lehet törölni, meg
lehet tisztítani. A tolvajnak ~ virrad,
reggel alkonyodik: a tolvaj sötétben jár
lopni. Este virágzik a tök, reggel köt −
mondják gúnyosan az olyan nőre, aki
~felé nagyon kicsípi magát, másnap
reggel azonban már nem törődik a megjelenésével. Összetett szó utótagjaként
szerepel a motozóeste és a tanulóeste
szavakban. Az előbbi a baptisták egyik
szertartásával van kapcsolatban, az
utóbbi tánciskolai összejövetel (volt),
ahol a fiatalok beszélgetnek, ismerkednek. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
estebéd: → vacsora
estefelé estefele hsz Régies változatai: estenden, estendet; szószerkezettel:
estére kelve. Amikor már esteledik. L.
még: este
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esteledik ~ i Közeledik az este, alkonyodik, → elesteledik. Népdal részletében: Esteledik, alkonyodik. Fúj a ménes,
takarodik. A számadóṷ káromkodik,
mert a bojtár jóṷ bort iszik.
esteli ~ mn Esti.
estenden: → estefelé
estendet: → estefelé
estére kelve: → estefelé
estézés estézís fn Szomszédban v.
másutt téli esti időtöltés, beszélgetés. A
tanyai lakosság körében divatozó időtöltés volt. Többen összejöttek egy-egy tanyán, olvasgatták a kalendáriumot, a
Bibliát, beszélgettek.
estézik ~ i Szomszédban v. másutt téli estéken beszélgetéssel, olvasással társaságban eltölti az időt.
esthajnal ~ fn A naplementét követő
alkonyati idő, a szokásosnál világosabb
alkonyat. Azt jelenti, hogy észak felé
kissé jobban megvilágosodik az ég, mint
korábban. Erre mondták, hogy Felszorult a hajnal, esőÝ lesz hóṷnap. Az ~
nyáron 9 óra tájban van, amikor a nap
már lenyugodott, de még nem jött el az
éjszaka.
Esthajnalcsillag ~ fn Más nevei:
Hajnalcsillag, Vacsoracsillag, ÖkörkeresőÝ-csillag. A napnyugtakor legkorábban előtűnő → csillag, a Vénusz
bolygó. Népi megfigyelés: Az ~ot a →
Sán- takati ’Szíriusz’ követi.
estighervadó: → délignyitó
estike ~ fn Hesperis. A cívis → virágoskertek nem túlzottan kedvelt, nem
mutatós kórós virágja. A szirmai este
nyitnak ki, reggelre pedig becsukódnak.
estráng: → istráng
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esz ~ i Mar, csíp. Jaj, hogy ~i az ujjamat a mész!
ész ~ fn 1. Értelmi képesség (→
agy); emlékezet; helyes gondolkodás.
Akinek sok van belőle, az → nagyeszű,
akinek kevés, az → tyúkeszű, aki könynyelmű, az → gyerekeszű. Betegségének
régi neve: → észbetegség − Frazémákban gyakori. Figyelmeztetés: Eszeden
járj!: térj ~re! Legyél eszeden!: gondolkozz! Vedd ~be!: el ne felejtsd! Felkiáltás: Vóṷt ~ is!: végre kitalált vmi jót,
eszébe jutott vmi. Elutasítás: Az eszed
tokja!: szó sincs róla, butaságokat beszélsz! Szóláshasonlat: Úgy vág az esze,
mint a beretva: gyors ~járású. Annyi
esze sincs, mint egy tyúknak: nagyon
buta. Neki a kisujjába több ~ van, mint
neked a fejedbe: ő sokkal okosabb, mint
te. Szólások: Eszin jár: ~nél van, vigyáz
magára. Aki feltalálja magát, annak
Hejin van az esze. Esze nékűl: gondolkodás, megfontolás nélkül. Elitta az
eszit: annyira részeges, hogy elbutult.
Feltekeri az eszit: erősen gondolkodik
vmin. Meghibbant az esze: gyengeelméjű. Esze ágába sincs: a) egyáltalán nem
szándékozik megtenni vmit. b) nem is
gondol rá. Leszállt az esze a csizsmaszárba: a) megbolondult. b) elbutult.
Más változatokban: A térgyibe szállt az
esze. A lába szárába szállott az esze.
Már a lábába szárad az esze: idős kora
miatt már a szellemi képességei meggyengültek. Sokra megy az eszivel: okos,
ezért könnyen boldogul. Sok ~ szorult
bele: nagyon okos. Nem sok ~ szorult
bele: nagyon buta. Más változatban:
Hátul állt, amikor az ~t osztogatták.
Nem íri fel ésszel: nem fogja fel. Nem íri
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fel a csontvágóṷ eszivel, hogy mi a jóṷ:
nem érti meg, hogy mi a helyes, mi a jó.
Esze ágába sincs: a) egyáltalán nem
szándékozik megtenni vmit. b) nem is
gondol rá. Amióṷta az eszemet tudom:
egész életemben. Kivertík az eszibűl:
elterelték a gondolatát. Most jutott eszibe, pedig tavaj rúgták seggbe: a sértésre
jó későn reagál. Mindig ott jár az esze,
ahun más embernek a fasza: mindig a
közösülésre gondol. A farka feláll, az
esze megáll: túlzott nemi vágya miatt
nem tud gondolkodni. Közmondások:
Nyugatra ~írt, Keletre pízírt jártunk:
Nyugatra tanulni, Keletre kereskedni járt
a magyar ember. Többet ésszel, mint
erőÝvel: a nyers erőnél, erőszaknál többet ér a megfontolás, ill. a ravaszság.
Tömörebben: Több ~, mint erőÝ. ElőÝbb
járjon az eszed, mint a nyelved!: előbb
gondolkozz, azután beszélj! Hosszú haj,
rövid ~: a nőknek gyengébb az értelmi
képességük. Más változatokban: Hosszú
szoknya, rövid ~. Az asszonynak hosszú
a haja, rövid az esze. Éhes embernek
kenyíren jár az esze: a) mindenki arra
gondol, amire vágyik. b) aki éhezik, az
csak az evésre tud gondolni. Dóṷgos
kéz, okos ~, ojan kincs, mej el nem vész:
a szorgalom és a tudás maradandó érték.
Az ~t nem víkával mírik: az ~nek nem a
mennyisége, hanem a minősége számít.
Nem méterrel/rőÝffel/zsineggel mírik az
~t: a kis termetű ember is lehet okos. Az
öregembernek már a lába szárába szállt
az esze: az öregkor a szellemi képességek csökkenésével jár. 2. Pl. baromfi
agyveleje. Családi étkezéskor a tyúk
eszit ’agyvelejét’ rendszerint a legkisebb
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gyerek kapta. Az izraeliták nem fogyasztották el a tyúk agyvelejét.
észak ~ fn Égtáj. Rokon fogalmai: a)
a → felülről (fejűlrűl, fejűrűl) hsz, jelentése: ~ról, ~i irányból. Fejűrűl fú a szél.
A népi időjárási megfigyelés szerint az
~ról fúvó szél, a → felszél hideg esőt
hoz. Egy másik népi tapasztalat szerint
Ha fejűlrűl fú a szél, nem lessz esőÝ. b)
Település belterületén az ~ra (v. magasabban) fekvő rész neve → felvég.
észbetegség észbetegsíg fn (rég)
Agybaj. L. még: népi betegségnevek
eszcájgos eccájgos fn Étkészlet, eszcájg.
eszem-iszom I. fn Lakmározás, dőzsölés. Szólás: Eszem-iszom, dínomdánom, nembánombúl van a bánom: a pazarló, mulatozó élet megbosszulja magát. II. mn Lakmározó, dőzsölő 〈ember〉.
eszencia esencia fn Jellegzetes aromát, zamatot töményen tartalmazó oldat
v. kivonat.
eszetlen ~ mn Gyenge eszű, ostoba,
buta.
eszik ~ i l. Táplálékul szájába vesz
vmit. 2. Iszik vmit. Sülve-főÝve ettük a
tejet. − Szerepel kifejezésben: Eszi a
főÝdet: ha ég a bele a disznónak. Más
frazémákban is előfordul. A nagy szerelem v. szeretet kedveskedő kifejezéseként: Eszem/Egyem a lelked!: nagyonnagyon szeretlek. Éhenkórász, élősködő
ember csúfolása: Hakapeszik: ti. ha kap,
~. Felháborodott elutasítás: Akinek enni
acc, annak parancsojj! Biztatás: Együnk,
azon legyünk!: akkor mondják, ha még
sok a tennivaló. Tréfás kínálás: Egyen,
úgy sincs otthon!: ui. akit kínálnak, az
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valóban nincs otthon. Egyetek, hadd
nőÝjön a begyetek! Tréfás meghívás
vendégségbe: Ha jöttök, lesztek, ha hoztok, esztek. Kést, kanalat hozzatok, hogy
éhen ne maraggyatok! Szó- láshasonlat:
Úgy ~, mint aki még máma nem evett:
illetlen mohósággal ~, fal. Annyit ~, mint
egy madár: keveset ~. Annyit ~, mint egy
lú: sokat ~. Szólás: Abbúl ugyan nem
eszel, hacsak meg nem betegszel: ne is
számíts rá, hogy megkapod! Azt se
tuggya, hogy eszik-í vagy isszák: tájékozatlan vmiben. Könnyelmű, léha ember
mondása: Eszek, iszok, jóṷl ílek, senkivel
se cserélek: a ma örömeinek élek, nincs
gondom a holnapra. Nem ettem én bolondgombát: nem bolondultam meg,
hogy olyat tegyek. Enni kír a csizsmám:
a feje el van válva a talpától. Ne danojj,
mikor eszel, mert bolond lessz a
felesíged ura!: bolond leszel. Közmondás: Ki mit ~, iszik rá: mindenki viselje
tette következményeit. Ki hogy ~, úgy
dóṷgozik: az evés tempója is elárulja, ki
hogyan dolgozik, ki milyen munkás.
Nem jóṷ nagy urakkal egy tálbúl cseresznyét enni, mert megbök a magjával/magvával: magadnál nagyobb urak
társaságát ne keresd, mert lenéznek,
becsapnak! Aki kicsit ~, szípen jár: a
gyomrunkon lehet takarékoskodni. −
Adatolt igekötős alakjai: → agyonraeszik, eleszik, feleszik, kieszik, megeszik,
összeeszik.
eszkábál ~, eszkábel i Vmit nem
szakszerűen megjavít, befoltoz. Igekötőkkel is szerepel: → beeszkábál, megeszkábál, összeeszkábál.
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eszkábáló eszkábálóṷ mn Edényjavító, foltozó 〈személy〉.
eszkábáltat ~ i Vmit foltozással
megjavíttat.
eszkábel: → eszkábál
eszkontált ~ in Készített, eszkábált.
Rátett egy maga ~ ajtóṷt.
esztena ~ fn 1. T betű alakú, háromoldalú, nádból készült, tető nélküli építmény a Hortobágyon, amely a juhokat
megvédi a széltől. A juhász mindig arra
terelte a juhokat, ahol nem érte őket a
szél. A pásztorok a fejési idényben az
~´ban laktak. 2. A juhok fejési idényében létrehozott fiókgazdaság, amely egy
v. több gazdaság tartozéka, de azoktól
területileg el van különítve. Vezetője az
→ esztenagazda.
esztenagazda ~ fn A közös legeltetésben részt vevő juhtartó gazdák vezetője. L. még: esztena
esztenázás ~ fn A fejési idényben a
juhnyáj őrzése, amikor a pásztor nem tér
vissza minden nap az anyagazdaságba.
L. még: esztena
esztendei ~ mn Évi.
esztendeig ~ hsz 1. Egy évig. Esztendeig színit se láttam. 2. Egy évre.
Esztendeig adtam neki pízt.
esztendő esztendőÝ fn Év. Összetételben: → szökőesztendő, apródesztendő.
Az év összetételei: → fertályév, legényév. − Kifejezésben: KitőÝtt az esztendeje: az egy évre felfogadott cselédnek, az
→ esztendős cselédnek lejárt a szolgálati
ideje. A következő rigmust a béres
mondta újévkor, amikor kitelt az esztendeje: Ellik a Tuni, köj- köddzik a puli,
babázik a Juli, bajba vagy most Gyuri.

444

ebszar

Régi katonanóta részlete: Ne sírj, bundás, ne sírj! Kitelik az időÝ! Nekem is
vóṷt, de már elmúlt a három esztendőÝ.
Szóláshasonlatban: Vmi minőségének a
jellemzésére: Ojan, mint a hét szűk
esztendőÝ. A nagyon las- sú ember,
tárgy Ugrál, mind Döbröndi, aki hét
esztendőÝbe fordul eggyet. Aki nagyon
lassan dolgozik, az Ojan, mint az alsóṷ
malomkű, minden hét esztendőÝbe fordul
eggyet. Szólás: Hét szűk eszten- dőÝ:
nélkülözésekkel teli évek. Kutya vi- lág,
szűk esztendőÝ, de ránk baszott mind a
kettőÝ: nehéz idők járnak ránk. Közmondás, népi bölcsesség: A hét szűk
esztendőÝ után jön a hét bű esztendőÝ: a
nehéz idők után jó évek következnek.
Eccer esik esztendőÝbe karácsony: akkor mondja a szegény ember, amikor
erején felüli kiadásra, lakomára stb.
szánja el magát. Telik az időÝ, múlik az
esztendőÝ: az idő eljár.
esztendőre esztendőÝre hsz Egy év
múlva. Népdalban: EsztendőÝre vagy
kettőÝre nagyjány leszek én.
esztendős esztendőÝs mn 1. Egyéves.
Júliusba múlt esztendőÝs. 2. Éves. Hány
esztendőÝs vagy?
esztendős cseléd esztendőÝs cseléd:
Egy évre felfogadott → cseléd.
*esztendős legény: (rég) Céhes világban: egy évre fogadott legény.
*esztergályosmesterség:
Szoros
kapcsolatban volt a kerékgyártó- és asztalosmesterséggel. A 17. században a
Debrecenben működő (fa)esztergályosok
feltehetőleg külön céhbe tömörültek. A
céhlegények remekként csapló kupát,

ebédhordó
vagyis esztergályozott csappal ellátott,
nagyobb faedényt, fűszerek tartására v.
patikaedénynek való kettős kupácskát,
ill. hétfiú szelencét, azaz rekeszekbe állított tégelyt készítettek. Esztergályosok
csinálták a Debrecenben működő sebgyógyító mestereknek a különféle porok,
kenőcsök, gyógyfűvek tartására szolgáló
tégelyeket, a fűszerek tárolására szolgáló
háztartási edényeket.
eszterhéj ~ fn 1. Nádból v. szalmából készült háztető. 2. Nádból készült
háztető eresze. 3. Zsúptetős házakban
padlásfeljáró.
Eszter-Peszter ~ tn Névcsúfoló rigmus: Eszter-Peszter, lóṷg a pendej, majd
felhajtya egy tóṷt ember. L. még: névcsúfolók−kiéneklők
eszteváta: → esztováta
esztováta ~, eszteváta fn 1. → szövőszék. 2. Bőrkikészítéshez használt fűrészbakszerű állvány.
esztrenga ~ fn Vele rokon fogalom a
→ dranka. 1. Négy- v. több szögletű,
könnyen szétszedhető és összeállítható,
továbbhelyezhető kerítés v. fedett, esetleg félereszes tetejű építmény, amely a
legelőn a juhok egybetartására, ill. fejőkarámjául és a nyáj védelmére szolgál.
Kb. 3−5 m hosszú és 1 m magas, karókból, lécekből v. deszkákból, régebben
vesszőfonadékokból v. nádból összeállított részekből állítják össze oly módon,
hogy a két rész találkozásánál mindkét
oldalon egy-egy karót vernek a földbe,
amelynek a tetejét vesszőből font →
gúzs, újabban drót köti össze. A Hortobágyon gyakran a → szárnyék két ága
közé állítják az egyrekeszes ~´t. Az ~
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egyik sarkánál alakították ki a fejőhelyet, ahol az állatállomány és a pásztorok
számától függően 1−2−3 lyuk van (→
fejőlyuk). A lyukak mellé állított → fejőszéken ülnek a → fejősjuhászok. 2. Juhkarám. 3. A juhkarám elkerített része,
ahol a fejős birkákat megfejik. 4. Szélfogó → esztena.
esztrengahajtó: → cangahajtó
esztrengál ~ i Megver, szigorúan
megfegyelmez.
ét ít fn (rég) 1. Étvágy, evés. 2. Étel,
koszt. − Frazámákban is szerepel. Jókívánság: Jóṷ ítet kívánok! Szólás: Se íte,
se ita: nincs se enni-, se innivalója.
Közmondás: Kinek mijen az íte, ojan
minden títe: ki hogyan eszik, úgy dolgozik. Más változatban: Kinek mijen az íte,
ojan a munkája.
etazser etuzsér, etézser fn 1. Fiókos
szekrény a ráhelyezett beüvegezett, zárt
állvánnyal. 2. A fiókos szekrényre ráhelyezhető beüvegezett, polcos állványszerű bútordarab. − Régen a cívis nagylányok ~ben tartották a fíkötőÝt és a
gyöngyös pártát.
éte-bére íte-bíre fn Munkáért kapott
járandóságként: koszt és fizetés. Az vóṷt
az íte-bíre, a fizeccsíge, hogy ennivalóṷt
és pízt is kapott.
Etel: → disznó
étel ítel fn 1. Sütéssel, főzéssel és
ízesítéssel készült emberi táplálék; élelem, ennivaló. Külön névvel jelölt fajtái
a → szárazétel és a vastagétel. Az előbbi
nem főtt ~, pl. kenyér, szalonna, kolbász,
az utóbbi jelentése: sűrű főzelék, ill.
olyan ~, amelynek nincs leve, pl. slambuc, tésztás kása, paprikás krumpli. A
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→ cívis konyha számon tartja még a →
húsos ételt, ez a neve a krumplilevesnek,
bablevesnek, ha füstölt húst is főznek
bele. − Felszólítás: Góṷrd ’hányd’ az
óṷrod alá az ítelt! Szóláshasonlat: Inkább has pukkaggyon, minthogy ítel
maraggyon: ha van rá lehetőségünk,
együnk minél többet. Más változatban:
Inkább a hasam fájjon, mint ítel maragygyon. Aki komótosan, kényelmesen
eszik, ill. sokat eszik az Nem hánnya az
ítelt a háta megé. Ojan beteg, hogy csak
az ítel, ital tartya: valójában nem is
olyan beteg, mint ahogyan mutatja. Más
változatban: Csak az ítel, ital tartya benne a lelket. Közmondás: A sok szakács
elsóṷzza az ítelt: a) ha nincs egységes
vezetés, nem eredményes a munka. b) ha
többen is beleavatkoznak az olyan munkába, amelyet egyetlen ember is elvégezhet, rendszerint csak bajt okoznak.
Nemzetiségcsúfolóban: Kása nem ítel,
tóṷt nem ember: a kása nem jó ~, a tót
nem becsületes ember. 2. Evés, étkezés.
Eggy ítelre valóṷ: egyszeri étkezésre
való. − Ítelíírt szóṷgál: pl. szegény rokon ennivalóért, szállásért dolgozik.
ételes íteles fn Összetétellel: ítelesbádog. Több liter űrtartalmú, kívül-belül
zománcozott bádogedény. Nagy, széles
szája volt, hogy a hús, a húsos étel beleférjen. Űrtartalmától függően az ~ lehetett 2−3−4 ember számára való. Az ~ben
általában 2 napra elegendő ételt vittek ki
a tanyára, ott beleengedték a kútba, hogy
az étel meg ne romoljék.
ételesbádog: → ételes
ételesbodon ítelesbodon fn Nevének
változata: íteles fabodon. Étel tartására
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való 50–60 cm magas hordószerű faedény. A hortobágyi pásztorok felszereléséhez tartozott.
ételes fabodon: → ételesbodon
ételesfazék ítelesfazik fn Főtt étel
szállítására való cserépedény.
ételesláda: → eleségesláda
ételesszuszék ítelesszuszik fn A tanyán használatos edénytartó faláda.
ételfesték ítelfestík fn → Mézeskalácsos termékek színezésére való festékanyag.
ételsorja ítelsorja fn Figyelmeztetésben hsz-szerűen: Ítelsorjával egyél, fiam!: az étkezés idejének, rendjének
megfelelően.
éten-itán hsz Íten-itán/íte-itán tartya:
vendégül látja, megvendégeli, etetiitatja. A céhesvilágban szokásban volt,
hogy a → vizsgálómestereket a → remekelés alkalmából ~ tartották.
etet ~, ítet i 1. Állatot eleséggel ellát.
A lovakat először hajnali háromkor,
másodszor → früstökkor ’reggelikor’,
harmadszor ebédkor, negyedszer este
~ik. Jászolrúl ítet: szarvasmarhát úgy ~,
hogy a jászolba teszi neki a takarmányt.
Idősebb, foghíjas, de még jól tejelő teheneket volt szokás ilyen módon ~ni. 2.
Anya a kicsinyét a szájában megrágott
cukros kenyérrel táplálja oly módon,
hogy a maga száját a kicsi szájához teszi, nyelvével kinyitja annak a száját, és
az édes pépet átadogatja a szájába, íteti.
3. Pl. méheknél anyabölcsőt a dajkacsaládok élelemmel rendszeresen ellátnak.
4. Gabonakévét az → étető a → cséplőgép dobjába beleeresztget. 5. Azzal szid,
hogy vmi egye meg. A fenével íteti. 6.
Étellel v. itallal babonás módon meg-
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ront. − Igekötővel is szerepel: → feletet,
megetet.
étet: → etet
etetés etetís, ítetís fn 1. Állatok etetése. 2. Méhkirálynő táplálása a dolgozók
által. L. még: méhészet
étetés-itatás ítetís-itatás fn Lónak,
szarvasmarhának ennivalóval és vízzel
való ellátása.
etető etetőÝ, ítetőÝ fn 1. Alakváltozata: ítetőÝs. Cséplésnél az a személy, aki
a gabonakévéket a → cséplőgép dobjába
beleeresztgeti. 2. Pl. méheknél olyan
tárgy, amelyben táplálékot helyeznek el.
3. Szabadban felállított → jászol.
etetőrács etetőÝrács fn Másik neve:
lúrács. Istállóban a lovak számára a →
jászol fölött elhelyezett létraszerű rács,
amelybe a szálas takarmányt teszik,
hogy a ló ne verje ki a földre a jászolból.
étetős: → etető
etetőtálca etetőÝtálca fn Tálca alakú
tárgy a méheknek mézzel, sziruppal való
etetésére. L. még: méhészet
etézser: → etazser
étkes ítkes mn Nyomatékosított változata: jóṷítkes. Főleg (fiú)gyermekre
mondva: jó étvágyú, nem válogatós, falánk.
étkezés: − A/ A magyar paraszttársadalom egészéhez hasonlóan a debreceni
cíviseknél sem volt az ~nek meghatározott „étlapja”, sem szigorú rendje.
Mindkettő a foglalkozástól és életkörülményektől függött. A szegény emberek
étrendje egyszerű és egyhangú, a jobb
módúaké változatosabb és bőségesebb
volt. A pa- raszti sorban élők fő tápláléka a → kenyér, amelyből sokat és min-
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denhez (leveshez is) fogyasztottak. A
paraszt napjában általában kétszer evett
(de: → étkezések napi rendje). Ha megéhezett, akkor kenyerezett. A kenyér
nem volt elzárva senki elől. Kenyeret kapott a családtag, a cseléd, a barát, az
utas, a koldus stb. A régi világban a kenyér volt a szolgálatból való elbocsátás
jele: Kenyeret pirítottak neki, oszt eleresztettík. A kenyér mellett sok tésztát
ettek, elsősorban különböző tésztalevesek formájában (→ cívis konyha, leves).
A kenyér és tészta, ill. a → szalonna
fogyasztása a földműves ember étrendjét
csaknem teljesen kitöltötte. Főzelékek
közül (főként a szegényebbek) hetente
egyszer (pénteken) → paszulyt ettek.
Erre utal a tréfás figyelmeztetés is:
Píntek, paszujos az inged! Hetente kétszer krumplit, télen lencsét főztek. A
módosabbaknál kialakult egy étlap, de
az sem rendszeres, ők általában a levest,
húst vmilyen főzelékkel ették. Néha
tésztát is sütöttek v. főztek, de ez is csak
2 tál ételnek számított, mert ilyenkor
nem volt hús. A 3 tál étel esetleg a →
leszekúrnál, az úrparasztnál, ill. a gazdálkodó úrnál és jobb módú iparosnál
volt meg. – B/ Egészen sajátos volt a
debreceni tanyavilág ~e. A debreceni
kis- és középbirtokos életének csak kisebb részét töltötte a tanyán. Bent élt a
városban, innen gazdálkodott. Tanyája
népét tehát a városból látta el ennivalóval. A városban sütöttek nekik, ott készítették el számukra a tésztát v. más ételt.
A gazdasszony minden vasárnap v. kéthetente egyszer kikíszítette őket, vagyis
sótól, paprikától kezve mindent kiküldött
a tanyára, ahol aztán maguknak főztek,
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v. fölmelegítették a kész ételt, rendszerint a sokáig elálló → kanecetest. Tkp.
rideg módra éltek: egy héten kétszer volt
húsétel, a többi napokon tésztaleves
egyhangú változatban, csak 2−3 alkalommal tarkázták meg hetenként öreggel
v. → szalonnasütéssel. Sokat javult a
tanyai ellátás, ha a gazda hazulról gazdálkodott ugyan, de bentkosztos cselédsége ellátására gazdasszonyt tartott a
tanyán, aki a cselédekre sütött-főzött,
aprómarhát nevelt, tehenet fejt, tejfelt,
túrót csinált. Ez a gazdálkodást erősen
drágította, de a kosztolás jobb volt, és a
feleséget mentesítette a nagy gondtól és
a sok munkától. Legjobb és legrendszeresebb kosztolás ott volt, ahol a gazda a
családjával állandóan kint lakott. Itt a
gazdasszony vezette a háztartást, friss
ételt adott a cselédségnek, napjában háromszor is. Arra törekedett, hogy a háztól minden kiteljen. Bár a cselédek itt
jobban szem előtt voltak, többet is kellett
dolgozniuk, de szívesebben laktak itt,
mert jobb és rendszeresebb volt a koszt.
– C/ A patriarchális nagycsalád egyik
jellemzőjeként a cíviseknél is sokáig élt
az a régi népszokás, hogy a parasztgazda
családja, cselédje és napszámosa együtt,
egy tálból evett. A régi világban → asztal nem volt, alkalmi ülőalkalmatosságokon a középre tett → vasfazekat ülték
körül. (A szokás a debreceni tanyai munkásoknál még a múlt század első felében
is megvolt.) A fejlődés következő „állomása” volt az alacsony → asztalszék
/evőszék, e köré telepedtek gyalogszéken, lócán, tőkén, összehajtogatott gúnyán. Az ~t megtisztelték, kalapjukat a
szabadban is letették maguk mellé a
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földre. A fiatalok maguk elé engedték az
öregebbeket. Mindenki maga vágott magának kenyeret, az elsőbbség itt is az
idősebbeket illette. Az asztalfőn a gazda,
ill. távollétében a legidősebb, legtekintélyesebb férfiszemély ült. Amikor mindenki elhelyezkedett, a gazda fennszóval
mondta: Ámen!, és belemerítette az ételbe a kanalát. Régi evés előtti imádság
maradványa ez az egy szó (→ cívis vallásosság). (Ma már néprajzi érdekességnek számít, hogyan hívták az embereket
az ebédhez. Sík területen a távolban tevékenykedő embereknek a föleresztett
kútgém végén levő ponyvával v. kendőfélével jeleztek. Erdős területen a hosszú
faduda hangja v. a kiabálás tudatta az
ebédidőt.) A parasztember a főtt ételt
hülve ette. A tanyán a tornácon láncon
lógott egy fa- v. vashorog, erre akasztották az ételt a vasfazékban. A kavargatással meghűtött ételt az evőszékre tették.
Először késhegyre szúrt kenyérrel a zsírját kimártogatták, így még hamarabb
hült. Az ~ben rendet tartottak. Egymás
elé nem nyulkáltak, ha ilyen történt az
asztalfőn ülő hosszú kanalával jót húzott
a renitens kezefejére. Keveset beszéltek,
azt tartották, hogy Magyar ember evís
közbe nem beszíl. Nem illet sem → halámolni, nyelebelni, sem nyámmogni, vagyis túl gyorsan, ill. túl lassan enni. Meg
kén kalapálni a fogát – mondták arra,
aki lassan evett. Bolond lessz a felesíged ura − intették meg az evés közben nevetgélőt. A sokat evő a nagy lúbélű (→ lóbélű), a keveset evő és válogatós a → kákabélű minősítést kapta. A
gazda így biztatta asztaltársait: Husára
legínyek, van kutya a levinek! Egyél
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öcsém, ki lehet azt hányni! Egyik barátom, ki lehet azt hányni! Mikor már kevés volt, emígyen: Na garas a fenekin,
emberek! Köszönnyük szípen, elíg vóṷt
− volt a válasz. Az ~ végén odaütötték a
kanalukat az evőszék széléhez, letették,
felálltak. Aki jóllakott, így jelezhette:
Kikenekedtem. Úgy kikenekedtem, hogy
a hasamon meg lehetne kalapálni a kaszát. Ebéd után rövid pihenőt tartottak,
elszívtak egy pipa dohányt. A lassú ~ is
pihenésnek számított, amellett a jól megrágott étel egészségesebb is. (A hajdani
közös ~ek legteljesebb leírását Ecsedi
Istvánnál találjuk: A debreceni és tiszántúli magyar ember táplálkozása 386−
393.)
(az) étkezések napi rendje: − A/ Az
étkezés hagyományos rendje a cívis
paraszttársadalomban is a napi kétszeri
(9−10 óra között a délelőtti, 4−6 óra
között a délutáni) étkezés, de ahol napszámos és bentkosztos cseléd volt, ott
háromszor ettek. A 19−20. század fordulóján a téli kéttagú étkezés a cíviseknél
sem volt kizárólagos, gyakori a nyárihoz
hasonló, és így egész évben a hármas
szerkezet: a reggeli/früstök nyáron 8,
télen 9 óra kö- rül, a középső étkezés, az
ebéd/délebéd 12 óra körül, a vacsora
nyáron este 8, télen 6 óra körül. A hármas szerkezet kissé eltérő téli–nyári
időpontjai a paraszti munkához igazodtak. A 3 tagú étkezés reggelije a cívis
parasztságnál is csak a 20. században
alakult át többségében kenyérből, reggeli
italból (tej, később tejeskávé, tea) álló
étkezéssé. Korábban a reggelin is főként
főtt v. frissen sült ételeket fogyasztottak.
A (cívis) parasztember étkezési alkalma
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volt még a hajnali felkeléskor ivott pár
korty pálinka egy falat üres kenyérrel. A
tízórai és/v. uzsonna gyakran hideg étel
volt, de nem volt elmaradhatatlan nyári
dologidőben sem. Ebben az időszakban
a munkaidőbe beleeső reggelit és ebédet
is kint a mezőn fogyasztották. Az ebédet
más nagyhatárú alföldi települések lakosaihoz hasonlóan a cívis parasztok is
kint a határban főzték, egyébként az
asszonyok otthon (a tanyában) készítették el, és pontos időre kivitték. A cívis
gazdálkodóréteg nyári étkezési rendjéhez természetesen hozzátartoznak a mezei idénymunkások (kapások, aratók,
cséplőmunkások) étkezési szokásainak
jellemzői is (aratóbanda, cséplőbanda).
– B/ A dolgos hétköznapok étkezésben,
étrendben is megmutatkozó egyhangúságát nagyban oldották a vasárnapok, de
még inkább az egyházi és világi ünnepek
(karácsony, húsvét, újév, István király
ünnepe), családi közösségi alkalmak
(kézfogó, keresztelő, lakodalom, névnapozás, disznóölés stb.) étkezési szokásai,
változatos és bőséges ételei. Az év jelentős részében takarékosságra kényszerülő
cívis gazdasszony ilyenkor mutathatta
meg igazán, hogy szakácstudománya közel sem merül ki a pirított v. pirítatlan
tésztaleveseknek, a kásaételeknek, a
slambucnak v. más egytálételnek az elkészítésében. L. még: cívis konyha; a fogalmak szócikkeit is!
étkezőszék étkezőÝszék fn Másik neve: gyerekszék. → Gyerekbútor, magas
szék, amely lehetővé teszi, hogy a kisgyermek a felnőttekkel együtt (az édesanya mellett) étkezhessen a családi asz-
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talnál. Elöl egy rögzítőléc van, ez védi a
kisgyermeket a kieséstől. Modernebb
változatát napjainkban is használják.
ettőlön hsz Ettüllön kezdve: ettől
kezdve.
etuzsér: → etazser
étű ~ mn Étkű.
étvágy ~, ítvágy fn − Szólás: Jóṷ ~a
van, megenné a marokvasat: mindent
megeszik. Közmondás: Evís közbe jön
meg az ítvágy(a): a siker mind többre
ösztökél. L. még: marokvas
etyele-petyele ~ fn Haszontalan fecsegés.
etyepetye ~ mn Büszke, rátarti
〈lány〉.
etyereg-petyereg ~ i Etyereg-petyereg (az esőÝ): csepereg az eső. L. még:
időjárás
ettyem-pettyem ~ I. msz 〈Kiolvasó
mondóka kezdő szavaként.〉 II. fn Kisgyermek becézése, kb. egyetlenem. Te,
kis ~!
év: → esztendő
évelődik ívelőÝdik i 1. Töpreng, tépelődik vmin, aggodalmaskodik. 2. Kötekedik vkivel, vmivel. 3. Tréfálkozik,
viccelődik.
eves ~ mn Gennyes. A seb elfertőÝzött, mert ~ vóṷt.
evés evís fn Étkezés. Közmondás:
Evís közbe jön/jött meg az étvágy(a): a
siker mind többre ösztönöz.
éves gyapjú ~: Egy év alatt nőtt
gyapjú. A birkákat évente egyszer a →
kiverés előtt nyírják, hogy jó minőségű
legyen a gyapjú.
evesedik ~ i Seb gennyesedik.
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evésidő evísidőÝ fn Vmelyik étkezés
ideje, időtartama. A früstökidőÝ héttül
nyóṷcig egy óṷra evísidőÝ.
eves sánta ~: Kisebesedett lábú 〈juh〉.
L. még: eves sántaság
eves sántaság ~: Juhoknál a lesántulás első fokozata, amikor a sántikáló
állat körme köze → megevesedik. Ha a
juhász nem gyógyítja, a köröm megpállik, a juh → pállott sánta lesz. Végül a
köröm megbüdösödik, a juh → büdössánta lesz, ledobja a körmét, és menni
sem tud.
evetke: → mókus
evező öveddzőÝ fn (tréf) Fakanál, kanál. L. még: bárányjegy
*Evezős utca: → utcák−utcanevek
evickél ~ i 1. Csecsemő az anyja ölében ficánkol, hányjaveti magát. 2. Hal a
vízben ficánkol.
evődik evőÝdik i Tépelődik, bizonytalankodik.
evődő mirigylob evőÝdőÝ mirigylob
(rég) Εgy betegségfajta. L. még: népi
betegségnevek
evőeszközök: A debreceni cívisek, a
hortobágyi pásztorok és a napszámosok
(is) nagyon kevés evőeszközt használtak.
Az ~ általában személyi tulajdonban
voltak. A legutóbbi időkig a paraszti
étkezésben a kanálnak és a késnek volt
fontos szerepe. Mindenkinek volt kanala, csak a férfiaknak kése. A villa nem
tartozott szorosan a férfi evőeszközeihez. Villája csak akkor volt, ha kését a
késesmester villával együtt készítette.
Evőeszközeit pl. lakodalmakba mindenki magával vitte, esetleg a csizmaszárba
dugva. A pásztorok, halászok, pákászok
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és a parasztok rögtönzött evőeszközei
voltak pl. a nádvillák, kanalas gém csőréből készített kanál stb. Étkezésnél a →
tányér sokáig nem játszott fontos szerepet. Az ~ elhelyezésére, tárolására a cívis parasztkonyhán (és a tanyavilágban)
elsősorban a tálas, falitálas, kredenc,
kanalas szolgált. − Összetételben: kisevőeszköz. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
evőkanál evőÝkanál fn Folyékony
étel evésére szolgáló, kisebb méretű →
kanál.
evőszék: → asztalszék
évvizsga ~ fn A tanév végén letett
vizsga. L. még: cívis iskola
*expectans: → Református Kollégium
*explorátor: → Református Kollégium
extraruha eksztraruha fn (rég) Másik régi neve: kimenőÝsruha. Katonai kimenőruha az az első világháború idején.
Népdalban: Ídesanyám, ídesanyám, csak
az a kírísem,/Eksztraruhát, eksztraruhát
csináltasson nékem!
ezelõtteni ezelőÝtteni mn Régebbi,
régebben szokásos. EzelőÝtteni időÝbe
jártam ott.
ezenben ezenbe hsz Azonban.
ezerédes ezerídes fn Szaharin.
Ezereszű Kádár: → cívis ragadványnevek
ezeréves-Magyarország ~ fn Hivatalos neve: ezeréves Magyarország emléke. Ritka szemű, édes ízű, fehér csemegeszőlő. Az ezeréves-Magyarországot a millennium (1896) tiszteletére nemesítette, ill. nevezte el Mathiász Já-
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nos. L. még: mathiászszőlő, szőlőtermesztés−szőlőművelés
ezeréves Magyarország emléke: →
ezeréves Magyarország
ezerhetes ~ mn Elmúlt 19 éves. A
cívisek úgy tartották, ha a lány Ezerhetes, mán fírhe mehet, nem hasad le a
nyársrúl.
ezerjó ezerjóṷ fn Sárgászöld bogyójú régi magyar → szőlőfajta, ill. az ebből
készült kiváló pecsenyebor.
ezerjófű ezerjóṷfű fn A tárnicsfélék
családjába tartozó növénynemzetség.
Centaurium. Egyik fajtája 15−35 cm-re
is megnő, virágja élénk rózsaszínű. Júliusban és augusztusban virágzik, a virágzó növény föld feletti része keserűanyagot tartalmaz. Emésztést elősegítő teakeverékek alkotórésze. A → népi gyógyászat is ismerte. Kivonatát a likőripar
hasznosítja. L. még: gyógynövények
ezredes ~ fn (gúny) Nagy hazudozó,
csak minden ezredik szava igaz.
ezrével ezrivel hsz Ezerszámra. Este
ezrivel jönnek a szúnyogok.
ezüstfa ~ fn 1. Szikes területen élő
fafajta. 2. Elaeagnus angustifolia. Ezüstös levelű, erős illatú, sárgás virágú díszfa.
ezüstös haj ~: Ezüstszínű, ezüstös
csillogású, hosszúkás alakú → karácsonyfadísz.
ezüstszőrű bárány ezüstszőÝrű bárány: Mesei szereplő, párja az → aranyszőrű bárány.

F

fa ~ fn 1. − A/ Kemény, vastag törzsű, ágakat fejlesztő növény, ill. e növény törzsének és ágainak (feldolgozott)
anyaga, pl. javafa, hosszúfa, puhafa,
talpfa. A cívis nyelvben igen sok összetétel utótagjaként szerepel. A természeti
környezet vadon növő, ill. ültetett fái az
ákácfa, árvatölgyfa, botfa ’tuskóból kihajtó vastagabb gally’, csörgőfa ’útmenti
díszfa’, ezüstfa, fűzfa, istenfa/istenfája
’ürömfajta’ jávorfa, jegenyefa/jegenyenyárfa, kőrösfa, makkfa ’makkot termő
tölgyfa’, mézesfa ’evodia’ topolyafa/topolya ’fehér nyárfa’, vmint a kertekben
előforduló almafa, barackfa, diófa,
meggyfa és az oltással szaporított gyümölcs~ az anyafa. Bokor, virág jelentésben szerepel a bodzafa/bocfa, börzsönyfa
’brazílfa’, csipkefa ’galagonyafa, galagonyabokor’, fagyalfa ’fagyal’, gálnafa
’kányabangita’, gránátfa ’gránátvirág’,
orgonafa ’nagyobbra nőtt or- gona’, ill.
a csodafa ’ egy gyógynövényfajta’, kutyafa ’kutyabenge’ szavakban. – B/ A
nem élő ~ felhasználásának számtalan
területe van. Tüzelésre való az ágfa, a
lábán kiszáradt dögfa, a kidőlt fekőfa, a
gallyfa, a hasított hasábfa, kuglifa, ölfa,
a vékonyfa. Épület része, alkotóeleme a
szemöldökfa, az ágasfa, a nádkunyhó gerendája a gerincfa, a favágókunyhó része

a koszorúfa, a szarufa egyik fajtája a
horogfa, félszarufa, a bálványfa ’kapufélfa’, a kukoricagóréban a riglifa. Itt
említhető a temetői fejfa/főtől való fa és
ennek régi formájára utaló gombfa. Háztartásban használatos a kovászfa, mángorlófa, nyújtófa/sodrófa, kürtőskalácsfa, ujjafa a ruhaujj vasalásához, piszkafa,
a ruhafa ’ruhafogas’. Idevehető a vegyszeres rovarfogó a fogófa is. Háziipari
eszköznek, a szövőszéknek a része az
előfa és a kötőkeresztfa. Mezőgazdasági
munkaeszköz, ill. annak része a berenafa, a bugaverőfa/bugaverő, kévekötőzőfa, eke része, tartozéka a középfa, csúszófa, a kasza része a csapófa/csapóvessző. Az ökörfogat fontos tartozékának, a járomnak a részei az alfa, bélfa,
nyakfa; a szekér része a csatlófa, felsőfa,
hámfa, keresztfa, kisefa, oldalfa, a száné
a párnafa; idevehető a nyereg része a
nyeregfa is. Gazdasági eszköz az alátétfa/ászokfa, a csapófa nevű emelőrúd, a
dohánybálák összeszorítására használt
bálfa, a véka lesimítására szolgáló csapófa, a talaj tömörítésére használt döngölőfa és a nyeles tömőfa. Idesorolható a
főzőfa/szolgafa/kétágúfa, az udvaron felállított köcsögfa, a háti teherszállítás
eszköze a görbefa, a termés leverésére
használt rövid hajítófa, a tárgyak fel-
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akasztására való szerfa és a fűrész része
a középfa is. Az állattartáshoz kapcsolható az ostorfa ’kútostor’, a látófa,
dörgölődzőfa/dörgölőfa/dörzsölőfa, a bika gombozásánál használatos gombozófa, a közfa, strájfa, a jászol része a
jászolfa/jászolprémfa, a juhászoknál a
rovásfa. A földművelés–növénytermesztés köréből ismert a hegyesfa, a palántázásnál használt lyuggalófa/lyuggatófa, ültetőfa, tömőfa. A szőlőművelésből ismeretes a csömöszölőfa, vmint a
félig kérges szőlővesző félfa és a megmetszett szőlővessző feketefélfa elnevezése. – C/ Kismesterségek munkaeszköze, szerszáma: a gubacsapóknál használatos a kaparófa, és a tömőfa; kádármesterségben a hegyifa, fazekasoknál a
cifrázófa, mintázófa, kosárfonóknál a sarokfa, pipakészítőknél a pipafa, fésűsöknél a pergelőfa, tímároknál a fenékfa,
paszományosoknál a neccfa, pedrőfa,
sodrófa/spanfa, zsinórverőfa, fésűsmesterségben a hernyófa/hernyózófa, posztókészítőknél az ifafa/ilfa, pásztorkalapkészítőknél a fakkfa, csizmadiáknál a
hergelőfa, kaptafa, a csizmafestésre
használt nádfa, szíjgyártóknál a hasítófa,
kármentőfa,
szőrmekikészítőknél
a
stekkolófa, ütőfa, mézeskalácsosoknál a
faragófa, kiverőfa, mintafa, ütőfa, rézműveseknél a bőrösfa (tkp. dörzsölő
bőr), vásározóknál a pudlifa. – D/ Frazémában szerepel az akasztófa, élőfa,
sátorfa, ugorkafa és a fű-fa. − Önálló
szóként igen sok frazémában fordul elő.
Átok: A ~´n száraggy meg!: akasszanak
fel! Kisgyermek tréfás fenyegetése: Te
rossz ~´rúl valóṷ!: te rosszaság! Tréfás
elutasítás: Nincs, ~´bul a kilincs!: nem
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tudunk segíteni, mert mi is szegények
vagyunk. Tréfás válasz annak, aki a hidegre panaszkodik: Ha fázol, fogj ~´t a
kezedbe! Szóláshasonlatok: Ordít/Visít,
mint a ~´ba szorult fíreg: hangosan,
vísítva sír, ordít. Kinlóṷdik, mint a ~´ba
szorult fíreg: nehéz helyzetben van. Mi
~´n termett?: milyen családból származott? A cívis családba benősülni akaró
legény származására kérdezett így rá a
leány apja. Szólások: Aki minden sérelmet, bántást eltűr; annak akár Fát lehet
vágni a hátán, az Azt se bánná, ha ~´t
vágnának a hátán. A jellemes ember
megőrzi a titkot, az Akkor se mongya el,
ha ~´t vágnak a hátán, mert azt Nem
ojan ~´búl faragták. A kötekedő, akadékoskodó, összeférhetetlen ember Az ílőÝ
~´ba is beleköt. Aki nehéz dologba kezdett, az Nagy ~´ba vágta a fejszéjit.
Nagy ~´t mozgat: a) nehéz feladatra
vállalkozik. b) szegény legény gazdag
lányt akar feleségül venni. Férfi Nagy
~´ra mászik, ha társadalmi helyzeténél
előnyösebb házasságot köt. Nagy ~´n
csüng: vmi ritkasága miatt nagyon értékes. Magas ~´n van nála a píz − mondják a zsugori emberre. Az erős, edzett,
kitartó embert Kemíny ~´búl faragták.
Rossz ~´búl kíszült a bőÝcsőÝd, (amibe
ringattak) − mondják a rosszféle, becstelen embernek. A huncut, hitvány embert Hamis ~´ba ringatták. Rossz ~´t tett
a tűzre a gyerek, ha rosszul viselkedett,
csintalankodott. Aki saját érdekei ellen
cselekszik, saját magát keveri bajba, az
Maga alatt vágja a ~´t. Aki elvész a
részletekben, nem látja az összefüggéseket, az Nem láttya a ~´túl az erdőÝt. A
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testnek is meg kell adni a magáét, mert
Nem lehet az ember ~´búl. Tréfás változatban: Nem lehet az ember ~´búl, ki kell
rugni a kocsmábúl. Közmondások: Ne
menny /mássz a ~´ra, nem esel le rulla!:
figyelmeztetés: a) ne keresd a veszedelmet, akkor nem érhet baj! b) ne fogj
erődet meghaladó dologba! Addig hajlísd a ~´t, míg fiatal/vesszőÝ!, azaz fiatal
korában lehet alakítani, nevelni az embert. A ~´k se nőÝnek az égig: a hatalmaskodásnak, a sikereknek is megvannak a korlátai. Fábul vaskarika sose
lessz: nem lehet vkit azzá tenni, amire
nem alkalmas. Aki nagy ~´ra hág, nagyot esik: aki sokat kockáztat, annak
nagyobb a vesztesége, bukása. Nagy
~´nak nagy az árnyíka: a befolyásos
embernek nagy a hatalma. Nehéz a vín
~´t arrébb ültetni: az idős embernek
nehéz új életmódhoz, új szokásokhoz
alkalmazkodnia. Árnyíkáír becsülik a vín
~´t: az időseket tapasztalataik miatt tiszteljük. Jóṷ a vín ~ árnyíkába megpihenni: jó az idősek tapasztalatait, tanácsait
felhasználni. Más változatokban: Jóṷ az
öreg ~´nak az árnyíkába meghúzóṷdni.
Öreg ~´nak jóṷ az árnyíkába megpihenni. Az idős ember még alkalmas a szerelemre: Öreg ~´nak jóṷ a tüze. Nehéz ílőÝ
~´nak a dűlísit/dűttyit várni: sokat kell
várnia annak, aki az élő örökségére pályázik. Más változatban: Nyers/ÍlőÝ ~´nak nehéz a kiszáradását várni. 2. Szőlőhajtás, szőlővessző. L. még: gallyazófa, májusfa; a fogalmak szócikkeit is!
fábabugyborék fábabugyborík fn
(rég) Népi gyógyszerként: Faba pichurim. L. még: népi gyógyászat
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fabatka ~, fabakta fn A → batka
’régi, igen csekély értékű aprópénz’. A
fa- előtag ezt a nyílvánvaló értéktelenséget hangsúlyozza, nyomósítja, a pénz ui.
nem fából készült. Szólás: Nem ír egy
~´t (fabaktát) se: teljesen értéktelen. L.
még: pénznemek−pénzegységek
faberena ~ fn Másik neve: fafogas.
A → berenálás régi eszköze. Rámáját a
kerékgyártó készítette. Trapéz alakú
volt, vagyis az első része keskenyebb,
mint a hátsó. A rámán belül egymással
párhuzamosan voltak a fogaknak való
lécek elhelyezve, ezekbe illesztette be a
kovács a vasfogakat. Húzása a jobb első
sarkon történt. A → vasberena szorította
ki a használatból.
fabödön ~ fn Ejtésváltozata: fabodon. Fából készült dongás, fedeles →
tárolóedény. Kb. 3−4 kg liszt v. kása fért
bele.
fábrika ~, fabrika fn (rég) 1. Gyár.
2. Összetétellel: → dohányfábrika.
fabunkó: → szűrszabó
fácán ~ fn Színes tollazatú tyúkféle
erdei madár. Hazánkban a 17−18. században honosították meg. Gyommagvakat, bogyót, rovart, férget eszik. Debrecen határában is el van terjedve, az →
Erdőspusztákon nagy számban él.
fácánkakas fácánkokas fn A → fácán hímje. Élénk, tarka tollazata van.
Általában sarkantyút visel.
fácános ~ fn Olyan terület, ahol sok
fácán él.
fácános hús ~: Romlásnak induló
hús,amely még alig büdös, de már ragadós.
fácántyúk ~ fn A → fácán tojója.
Egyszerű tollazata van.
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Fácán utca: → Bánk
facsar ~ i Vizes ruhaneműt kicsavar.
facsarás ~ fn Vizes ruhanemű kicsavarása.
facsaró víz facsaróṷ víz: Csuromvíz.
facsaródik facsaróṷdik i Ruhából víz
folyik. Úgy eláztam, hogy facsaróṷ dik a
víz belőÝlem.
facsiga: → öcs
facsikó facsikóṷ fn A → szíjgyártó
ülőkéje. A mester a ~n a lábát kétfelé
téve ült, és egyszerre két tűvel dolgozott.
facsipa: → zsidótakony
fadézsa ~ fn Dongákból összeállított
nyitott, kétfülű nagyobb faedény. A →
csávázást ~´ban v. fakádban végezték
/végzik, mert a → csávázólé/csávalé kikezdené a vashordót.
fadrugán ~ fn Vminek a megtámasztására szolgáló faoszlop, fagerenda, →
drugán.
faedények: Fából készített faragott v.
esztergált tányérok, tálak, kanalak, vmint
dongás és egy darab fából vájt liszt-, sóés zsírtartó ~ek. Régen a cívis paraszti
háztartásban is megtalálhatók voltak. L.
még: cívis konyha
faék faík fn Deszkák összeillesztésére használt faszög.
faeke fn Fából készült → eke. A szegényebb parasztok sokáig ilyennel szántottak. Házi munkában minden ügyesebb
parasztember kifaragta, a vasalást, a
vasalkatrészek összeillesztését, megmunkálását mindig a kovács végezte.
fafaragó fafaragóṷ fn → Mézeskalácsos faformák díszítését végző mester.
fafazék fafazik fn − Fiúgyermekek
egymást bosszantó, tréfás mondókája:
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Fafazik, húsfedőÝ, edd meg, ami benne
főÝ! Szemléleti alapja az → árnyékszék
és a rajta ülő ember.
fafogas: → faberena
faforma ~ fn 1. Kalapkészítőknél a
kalap fejrészét kitöltő tömör fa, amelyet
a formázáshoz használnak, és amelynek
alsó, lapos részén három hüvelyszerű
lyuk van, hogy rá lehessen illeszteni a
kefélőgépre. 2. Paszományostermék formázásához használt fából készített váz.
faformára hányt bojtfej ~: → Paszományosoknál több figurából összeállított, favázon nyugvó bojtfej.
faformafelhányás ~ fn → Paszományosoknál a bojt elkészítésének részművelete.
fafurulya fafuruja fn Népi fúvós
hangszer. Hajdan csaknem minden tanyai fiatalnak volt ~´ja.
fagaras ~ fn − Szólás: Nem ír egy ~t:
semmit sem ér. L. még: fabatka, pénznemek−pénzegységek
fagy1 ~ i − Népi mondóka: Majd ha
~, hóṷ lesz nagy, rípa terem, vastag,
nagy: sohanapján, semmikor. Rímes, ritmusos „dacoló mondóka”. − Igekötővel:
→ elfagy, felfagy, kifagy.
fagy2 ~ fn A természetben 0 C0 alatti
hőmérséklet. Kifejezésekben: májusi ~
ok, felenged a ~. L. még: fagy1
fagyalbokor ~ fn Másik neve: fagyalfa. Fagyal. Az olajfafélékhez tartozik, több faja van. hazánkban gyakori
erdei-erdőszéli cserje. Gyakran sövénynek is ültetik. Fája jó szerszámfa.
fagyalfa: → fagyalbokor
fagyasztó fagyasztóṷ fn Fagyasztószekrény.
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faggyú ~ fn A szarvasmarha v. juh
kövér részeiből kiolvasztott zsiradék.
Ételként nem fogyasztották, → szappant
főztek belőle. → Gyertyaöntéshez ún. →
sült faggyút használtak.
faggyús ~ mn 1. Zsíros, kövéres
〈birka-, ill. marhahús〉. 2. Sok szalonnát
evő 〈várandós asszony〉. A cívisek így
nevezték azt a várandós nőt, aki sok
szalonnát evett, hogy a gyerek könnyebben kicsússzík. L. még: szülés
fagyléc ~ fn A fa törzsén a fagy következtében keletkező benőtt repedés.
fagyos ~ mn 1. Pl. szalonna, zsír fagyott. 2. Fázékony, fázós. De ~ok vagytok!
fagyos szalonna ~: Fagyott → szalonna.
fagyosszentek ~ fn Pongrác, Szervác, Bonifác és Orbán napjai májusban,
amikor erős lehülés tapasztalható. Népi
időjárási megfigyelés: Májusba ha telihóṷld van, nem ússzuk meg fagy nélkül a
~eket.
fagyos zsír ~: Fagyott → zsír.
fagyöngy ~ fn Fehér v. sárga bogyójú, fákon élősködő örökzöld növény.
Ragadós bogyóit a → madarászok csaléteknek a madárfogó kalitkába tették.
fagyrepedés fagyrepedís fn A fa törzsén fagy következtében keletkező repedés.
fagyvágó fagyvágóṷ fn Jégpáncél
szétzúzására, feltörésére szolgáló fanyelű, széles, fémfejű eszköz.
fahaj ~ fn Fakéreg, fahéj.
fahajú tök ~: Kemény, dupla héjú →
sütőtökfajta, fahéjú → tök.
*fahátasok: → gallygyűjtés

456

fácán

fahátpárna ~ fn A → füredi nyereg
része a két ~.
faház ~ fn A debreceni lakóház egyik
típusa, a földházat váltotta fel a 18. században. A ház kerete, talpazata és öszszekötő elemei készültek fából, melyeket
sárral tapasztottak be, esetleg téglával is
béleltek. A házak jelentős része ~ volt,
emiatt voltak olyan gyakoriak akkoriban
a várost pusztító tűzvészek.
*fahíd: → régi vármegyeháza
fahorgú juhászkampó fahorgú juhászkampóṷ: A → juhászkampó egyik
fajtája.
faisztike ~ fn Kétágú fa, amelyet
szántás közben az → ekecsoroszlyára
akadó gaz eltávolítására használnak; faösztöke.
*faizás: A középkorban szokásjog, a
16. század óta pedig az urbáriumok által
előírt módon a jobbágyokat illető azon
jog, hogy a földesúr tulajdonában levő
erdőkben saját szükségletük mértékéig
épületfát és tűzrevalót vághattak. A jobbágyságot megszüntető 1848. évi törvény alapján a földesúr a jobbágyait az
őket megillető ~ért pénzbeli v. természetbeni kártalanításban részesítette.
Ennek helyi „változata” volt, hogy a városi tanács a középkortól lehetővé tette a
polgároknak, ill. a polgárjoggal nem rendelkező szegényeknek Debrecen erdeiben saját céljaikra tűzifa gyűjtését, ill.
épületfa vágását. A ~ sajátos maradványával a 2. világháború utáni inséges
években is találkozhatunk (→ kompetencia, kompetencia fa).
faj ~ fn Rokon(ság). Közmondásban:
Faj ~hoz húz: a rokon a rokont segíti.

fábabugyborék
Faj ~ra üt: a családi (jellem)vonásokat
nem tagadhatja le senki.
fáj ~ i − Szólás: Hej, sokba ~ az nekem!: a szóban forgó dolog sok pénzembe került.
fajd ~ fn A tyúkalakúak rendjébe tartozó madár. Csodálatos egy madár vóṷt,
mert amikor a szerelmes ideje vóṷt, azt
kézzel meg lehetett fogni.
fajdkakas fajdkokas fn A szárnyas
hímje.
fajdtyúk ~ fn A szárnyas nősténye.
fajer fájer fn → Magyar kártyával
játszott kártyajáték. L. még: kártyázás
fájin ~ mn Alakváltozatai: fájint, fájintos. 1. Nagyszerű, kiváló, finom. Fájintos csizsmám van. 2. Derék, segítőkész, kedves. Fájin ember vóṷt, segítőÝkísz. Újévi jókívánságban: Bort, búzát,
bíkessíget, finom, ~ felesíget!
fájint: → fájin
fájintos: → fájin
fájklóbni fájklóṷbni fn Kis méretű,
szárnyas csavarral szorítható kézisatu a
munkadarabok rögzítésére.
fájront ~, fájrund fn Este a munkaidő vége, a munka befejezése, ill. az ezt
követő pihenőidő.
fájrund: → fájront
fajtalan ~ mn 1. Csúnya, illetlen beszédű. 2. A nemi erkölcsöt súlyosan
megsértő 〈nő〉. A ~ nőÝszeméj nem jóṷl
viselkedett, mindegy vóṷt neki akárki,
csak fírfi legyík, nem vóṷt válogatóṷs.
fajtalanság ~ fn Bujaság, kicsapongó
érzékiség.
fajtolás ~ fn → Szőrmekikészítésnél:
puhítás, nedvesítés, tisztítás. A ~ a →
lajterhordóban történik.
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fajzik ~ i Korcsosodik, elfajul.
fakad fokad i 1. Sarjad, kihajt, kizöldül; növény megered. 2. Fában megindul
a nedvkeringés. 3. Kása fövés közben
dagadni, puhulni kezd. 4. Fokad az időÝ:
a fagy kienged, az időjárás tavasziasra
fordul. − Igekötővel: → elfakad, felfakad, kifakad, megfakad.
fakadás fokadás fn 1. Sarjadás, a növény megeredése. 2. Ültetés után megfogant → fa. Meg is tapodták a fa tövét,
hogy még biztosabb legyen a fa ~a. 3.
Rügy~. 4. → földfakadás.
fakadás kapa fokadás kapa: Szőlőben az első kapálás. L. még. szőlőtermesztés−szőlőművelés
fakadoztat fokadoztat i Kását, köleskását főként → disznóöléskor, mielőtt a
hurkába tenné addig főz, amíg a szemek
megdagadnak és megpuhulnak. Igekötővel: → kifokadoztat.
fakanál ~ fn Fából faragott (főző)
kanál. A célnak megfelelően méretük
különböző. L. még: cívis konyha
fakanalas: → kanalas
fakanálpróba fakanálpróṷba fn A
→ lekvár sűrűségének fakanál beletételével történő megállapítása. A lekvár
akkor jó, ha megáll benne a kanál. Ezt
követően a lekvárt ízlés szerint becukrozzák és felforgatják. L. még: lekvárfőzés
fakanapé: → kanapé
fakápás nyereg ~: Olyan → nyereg,
amelynek fából készült → kápája van.
fakar ~ fn → Gubaszövőszék első lábaira erősített faragott fadarab, amely
biztosítja, hogy a felső dorong ne essék
ki a vájatából.
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fakarika: → dorongkarika
fakaszt fokaszt i Növényt vízbe téve
kihajtat. − Igekötővel: → kifakaszt.
fakasztott rízs fokasztott rizs: Főtt
→ rizs.
fakereszt ~ fn Ráhagyás kifejezése:
Isten neki, ~!: legyen hát!
fakengyel ~ fn Kezdetleges → kengyelfajta. A hortobágyi pásztorok még a
múlt század elején is használták.
fakép fakíp fn − Szólás: Otthagyta a
fakípnél: a) búcsú nélkül távozott. b)
legény a leányt, ill. leány a legényt hűtlenül elhagyta, cserben hagyta. A frazéma eredetileg a szentek tiszteletének
és ábrázolásának hagyományához kapcsolódik. De a ~ az emberformájúra faragott kapubálványt is jelentette. Ha a
látogató az őt kikísérő személytől szabadulni akart, nem állt meg beszélgetni a
kapuban, hanem búcsú nélkül elsietett.
fakés ~ fn 1. → Fazekasoknál: a korongoláshoz használt háromszögletű,
közepén kilyukasztott lapos fa. 2. →
Kőműveseknél finom homlokzati vakolásokhoz használt kéziszerszám, amely
rendszerint bodzafából készül, és meghajlítottan kifaragott két vége hegyes, ill.
lapos kenőkésben végződik.
fakilincs ~ fn Ajtón, kapun fából készült, madzaggal felemelhető retesz; →
kallantyú. Szólás: Sejemruha, ~, odahaza kenyír sincs: olyan háztartás kigúnyolása, ahol mindent a cicomás öltözködésre költenek.
fakín fakin fn A fa ágai között növekvő és a fa vízkészletéből táplálkozó
sárga bogyójú növény.
fakk ~ fn Fiók, rekesz.
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fakkba eresztés fakkba eresztís: →
Pásztorkalap készítésekor a gyapjúszálak lazítása → fakkfa segítségével. A
művelet során a mosott, de még tömör
gyapjúszálak fellazulnak, szellőssé válnak.
fakkfa ~ fn Másik neve: fakkpóṷna.
→ Pásztorkalap-készítőknél a gyapjú
fellazítására, finomítására szolgáló 180−
210 cm-es farúd, amelynek átmérője a
markolatánál 5−6 cm, a többi része vékonyabb.
fakkolás ~ fn → Pásztorkalap-készítőknél: a gyapjúszálak lazítása fakpóna
segítségével; fakkba eresztés.
fakkos tepsi ~: → Mézeskalácsosok
rekeszekre osztott tepsije. Többféle mézeskalács-készítmény sütésére alkalmas.
fakkpóna: → fakkfa
fakkszita ~ fn Másik neve: nyomóṷszita. → Pásztorkalap-készítők háncsból, vesszőből font kb. 80 cm átmérőjű,
15 cm magas → szitája, amely a fellazított gyapjú tömörítésére szolgál.
fáklya fákja fn → Pap. − Szóláshasonlat: Úgy íg, mint a fákja: erősen, lobogva ég.
fakó fakóṷ I. mn Fénytelen, szürkés
színezetű, jellegtelen. A cívis gazdák és
a hortobágyi pásztorok a ló színének
megnevezésében a ~nak több árnyalatát
különítik el: fehérfakó, hamvasfakó,
mocskosfakó, rozsdásfakó, ill. fakóderes,
fakómogyorós, fakópej, fakósárga, fakósforma, fakótarka, és itt említhető a
medvefakós is. − Szólásban: Ismerem a
fakóṷt/Fakóṷt, hogy mijen jóṷ hámos:
ismerem, hogy kiféle, miféle. II. tn Ló-
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név. L. még: lótenyésztés; a fogalmak
szócikkeit is!
fakóderes fakóṷderes mn Lószínnév,
a → deres árnyalata. L. még: lótenyésztés
fakómogyorós szőrű fakóṷmogyoróṷs szőÝrű: Lószínnév, a → fakó egyik
árnyalata. L. még: lótenyésztés
fakó munka fakóṷ munka: → Szíjgyártómesterségben: világos bőrből készült termék.
fakopács: → fakopáncs
fakopáncs ~ fn Alakváltozata: fakopács. A → harkályok családjába tartozó
tarka tollú madár, tarkaharkály. Feketefehér színűek, a test különböző részein
piros tollakkal.
fakópej fakóṷpej mn A → fakósárgához hasonló → pej. L. még: lótenyésztés
fakorcsolya fakorcsoja fn → Korcsolyaként használt fatalp, amelynek az
aljára csúszó élként vastag drótot erősítenek. L. még: gyermekjátékok
fák orvosa : → harkály
fakórothadás fakóṷrothadás fn A →
szőlő egyik gombabetegsége. Megfertőzheti a leveleket is, de leggyakrabban a
hajtásokat, fürtöket, bogyókat, kocsányokat. A beteg növényi részek fehéres,
fakó színűek, rothadóak, a bogyók töppedtek. A fertőzött rész később világosbarnára színeződik. A 20. század elején
az egyik leggyakoribb, legveszélyesebb
betegség volt, az 1960-as évektől szinte
megszűnt, újabban megint terjed. Permetezéssel és ellenálló szőlőfajtákkal védekeznek ellene. L. még: szőlőtermesztés
–szőlőművelés
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fakósárga fakóṷsárga mn 1.. Lószínnév: a fehérnél egy árnyalattal sárgább; világos sárgásbarna. 2. 〈Juh pofája
színének megjelölésére.〉 L. még: fakópej, lótenyésztés
fakósforma fakóṷsforma mn Ló
egyik színe. L. még: lótenyésztés
fakóspej fakóṷspej mn Lószínnév, a
→ pej egyik árnyalata. L. még: lótenyésztés
fakóspirók fakóṷspiróṷk mn A →
pirók egyik árnyalata. L. még: szarvasmarha
fakószekér fakóṷszekér fn Olyan →
szekér, amelynek nincs v. csak nagyon
kevés vasalása van. Kis teherbírású, bizonytalan eszköznek tartották. Szerkezetileg azonos a közönséges szekérrel,
csak kisebb annál (4−5, ill. 6−9 → sukkos). Ilyen szekeret azokban az időkben
használtak, amikor a vas még nagy fán
csüngött. Hogy jó állapotban maradjon,
különféle csapolásokat, gúzzsal való kötéseket, de főleg vizet használtak, ui.
használat előtt mindig jól meg kellett
locsolgatni, hogy alkatrészei megdagadjanak. Olcsósága miatt közelről történő
szállításra a szegényeknek megfelelt, nehéz terepre pedig azért, mert ha tört, akkor sem esett nagy kár. Az 1940-es
években Debrecenben már csak a neve
élt. Silányságára utal a cívisek körében
is ismert közmondás: Fakóṷszekér, kenderhám, mind a kettőÝ rossz/rút szerszám: rossz eszközökkel nehéz dolgozni.
Másik változata a bocskoros nemesek
szegénységének, büszkeségének kigúnyolása: Fakóṷszekér, kenderhám, ne-
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mesember, szűrdolmány: megvan a cím,
rang, de nincs meg hozzá a (jó)mód.
fakótarka fakóṷtarka mn Lószínnév.
L. még: lótenyésztés
fakova ~ fn Az összetett szóban a faelőtag a → kova ’kovakő’ értéktelenségének nyomósítására szolgál. Szólás:
Nem ír [ér] egy ~´t se: főként léha,
semmirekellő emberre vonatkoztatva:
semmit sem ér. L. még: fabatka, fagaras
faktum foktom fn Cselekedet, tett.
Foktomra kerűl: megvalósul vmi.
fakukac ~ fn Másik neve: farágóṷ. A
fákra kártékony lepkék hernyója. Berágták magukat a fába, ahonnan meggörbített dróttal húzgálták ki, v. benzines vattát dugtak a járatokba, így elpusztultak a
benzingőztől. A köszmétebokornak is
veszedelmes kártevője, mert befúr egíszen a tövíig.
fakupa ~ fn Fából készült egyfülű
edény, amellyel a → mustot töltik a hordóba. L. még: kupa
fakút~ fn 1. Fával v. deszkával kibélelt → kút. 2. → ládás kút.
fakutya ~ fn 1. Másik neve: csizsmahuzóṷ. A → csizma lehúzását megkönynyítő ferdelapú, kétlábú, alsó végével a
földre támaszkodó székecske, amelynek
felső széle félkör alakban van kivágva,
hogy a csizma sarkát bele lehessen
akasztani. Szóláshasonlat: Röhög, mint a
~: ok nélkül, bután nevet. 2. → ekeló. 3.
→ gólya. 4. → Kalaposmesterségben:
10 cm-es fahenger, amelyet a kalap fejet
borító részének a vasalásakor segédeszközként használnak.
fal ∼ fn 1. – A/ Építőanyagból függőleges síkban emelt, teret határoló és ta-

460

fácán

goló, teherhordó épületszerkezet. A cívis
nyelv több fajtáját ismeri. Főként gazdasági épületek (kamra, istálló, ól stb.)
építésénél emelték a sárral és törekkel
kevert, döngölt sárfalat, más néven rakott sárfalat, rakott falat, a favázas sárfalat, vagyis a karófalat, a szalmával kevert sárból, fecskerakással épített fecskefalat. Tanyai lakóház építésénél vályogfalat, városi háznak (gazdasági épületnek) többek között élére állított téglából
kantfalat, a nyeregtető lezárására pedig
háromszög alakú oromfalat húztak. Természetesen ismerték a kőfalat és a belső
tér tagolására szolgáló közfalat is. – B/
Frazémákban is gyakori, pl. fenyegetés:
Ugy pofon váglak, hogy a másik óṷdaladat a ~ támasztya meg! Ugy a ~hoz
váglak, hogy odaragacc!. Szóláshasonlatban: A beteg v. ijedt arc Sápadt, mint
a meszelt ~, ill. Fehír, mint a ~. Aki
rosszul néz ki, rossz színben van, az
Bágyadt, mint a ~hoz vert lúfasz. Úgy
níz ki, mint a ~hoz vert lúfasz. Szólásokban: A ~nak is van füle, a vaknak is van
szeme: a titkot nem szabad kiadni. A
~nak is füle van: ne beszéljünk hangosan, mert illetéktelen is meghallhatja.
Falra hánt borsóṷ: nincs foganatja a
szavának. Ha az ajándék értéktelen,
édeskevés, azt mondják: Ettűl se megyünk a ~nak. A rossz, ihatatlan bortól
Az ember nekimegy a ~nak. Akar a ~nak
beszíjj, akar űneki: nem hallgat a jó szóra. Nem verem írte a ~ba a fejem: nem
esem kétségbe miatta. Verheti a ~ba a
fejit: van oka rá, hogy elkeseredjék ostoba tette miatt. Ha rászednek, becsapnak
vkit, akkor Falhoz/Falnak állítják Be-
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szílhecc neki, akár a ~nak: nem hallgat a
jó szóra, a jó tanácsra. Közmondásban
is: Falra, borsóṷ, ~ra, nem ragad az arra: a) nincs foganatja a szavának. b)
nem fogad szót, nem hallgat a szóra. A
hüje fejjel megy a ~nak: akinek nincs
esze, az nem mérlegeli tettének következményeit. Nem kell az ördögöt a ~ra
festeni, megjön az úgyis: nem kell a képzelt bajt sokat emlegetni, mert valósággá
válik. 2. Az edény belső terét határoló
felület, → edényfal. 3. Az → asztag
oldala. 4. → Aratáskor a még lábon álló
gabona oldala. Falnak/Falra /Falhoz vág
/állít: aratáskor oly módon kaszál, hogy
a levágott gabona a még állóra dől.
faláb ~ fn A → szekér aljdeszkáján
álló, az → ekhó tartására szolgáló fából
készült rönk.
Falábú Sarkadi István: → cívis ragadványnevek
falamia: → família
falámol: → halámol
falapát ~ fn Fából készült nagyobb
→ lapát, leginkább télen a hó takarításához használják.
falas pajta ~: Olyan → pajta, amelynek az oldalai vályogból készültek.
falás ~ fn Falat. Jelzőként: egy falatnyi. Egy ~ kenyír.
Falas-hodály: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
falatka ~ fn Kisgyerek becézéseként:
aranyos csöppség.
falaz ~ i Az → asztag oldalát alkotó
kévesorokat lerakja.
falazás ~ fn Az → asztag oldalát alkotó kévesorok lerakása.
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falazómalter falazóṷmalter fn Sűrű
→ malter.
falc ~ fn 1. A bútor faanyagába maratott v. esztergáltatott mélyedés, bevésés;
horony. 2. → Tímárok faragókése. Falcra tart/fog: a faragókés élét nem fekteti
munka közben egészen a bőrre, hanem
úgy tartja, hogy a bőrről csak a húsrészeket szedi le vele.
falcang: → ráncfogó
falcol ~ i Ekevasat, kaszát egyenetlenre, redős élűre kalapál.
falcos ~ mn Egyenetlen, rosszul kalapált, redős élű 〈ekevas, kasza〉.
faldos ~ i → Kutya mérgesen ugatva
támad, kapkod vki, vmi után.
falegyen ~ fn A készülő épület falának vízszintes vonala.
falevél ~ fn − Közmondás: Nem zörög a ~, ha nem fú a szél: a pletykának,
szóbeszédnek is szokott vmi alapja lenni. L. még: haraszt
falióra: → inköves óra
falitálas ~ fn A régi → cívis konyhában az étkezésre nem használt, virágmintákkal, alakokkal, feliratokkal díszített mázas cseréptányérokat a falra
akasztották fel. Különösen a → szabad
konyha végénél levő falrészt díszítették
velük. Ezt nevezték ~nak. Jómódú gazdáknál 30−50 db is fel volt akasztva a
tányérok fenekének a peremén levő
lyukba fűzött madzagra. Évente néhányszor leszedték, és megmosták őket. A ~
kiegészítése volt a fedőtartó. Egy széles
deszkára keskeny léc volt szögezve, a
közöttük levő hézagba rakták sorban a
cserépfedőket.
falitükör: → tükör
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falka ~ fn 1. Egy gazdának 100−200
db-ot v. ennél jóval több állatot számláló
juhállománya. Falkába verőÝdik: bizonyos számú juh ~´t alkot. − Az állomány
jellegétől függően van: bárányfalka bárányokból álló nyáj, csak anyajuhokból
áll az anyafalka, az egyéves ivarérett
juhok nyája a toklyófalka, herélt kosokból áll az ürüfalka. 2. Másik neve: disznóṷfalka. Disznók 40−50 db-ot számláló
csoportja, disznónyáj. 3. A lovaknak a
ménesnél kisebb csoportja: ménesfalka.
L. még: a fogalmak szócikkeit is!
falkajelzés falkajelzís fn A → juhnyájban a tulajdonjog megállapítását
elősegítő megkülönböztető jelzés, amelyet minden birkára rányomtak v. ráfestettek, esetleg a fülébe tetováltak.
falkásít ~ i Anyajuhokat bizonyos
szempontok szerint szétválogat. Általában aszerint csoportosítják őket, hogy
melyik fog elleni, melyik ellett, ill. melyik szoptat. L. még: juhtartás
falkásítás ~ fn A Hortobágyon az
anyajuhoknak bizonyos szempontok
szerinti szétválogatása, csoportosítása.
L. még: juhtartás
falkoszorú ~ fn A → csűr falán végigfektetett gerendázat, amelyre az alsó
gerendák támaszkodnak.
falóger falóṷger fn Az erdőben kitermelt és részben feldolgozott fa tárolására kijelölt hely, ill. fatelep az erdő
szélén v. a vasútállomás közelében. −
Debrecen erdeiből az ott kitermelt, legallyazott fát az 1882-ben épült kisvasúton (→ Zsuzsi-vonat) szállították a
kisvasút állomásához. A faanyag jelentős részét helyben dolgozták fel, és az itt
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kialakított városi faraktár, népi nevén
Falóṷger területén tárolták. Az ide beszállított famennyiség fedezte a debreceni polgárok tüzelőszükségletének nagyobbik részét is (→ kompetencia fa). L.
még: lóger
Falóger Falóṷger tn Városi faraktár,
fatelep volt a → Zsuzsi-vonat végállomásánál. Régebben alkalmi piacként is
„üzemelt”.
falós falóṷs mn Olyan 〈ételféle〉,
amelybe jókat lehet harapni, mert jóṷ
sűrű, és gazdagon van benne a belevalóṷ.
fals ~ fars, farcs mn Kellemetlen,
rossz hangú 〈éneklés〉. Farcsot fog: hamisan kezdi az éneket/dalt, hamis hangot
fog vmilyen hangszeren.
falsleves ~ fn Hús nélkül készített →
leves, hamisleves.
falszarufa ~ fn A → csűr alsó szarufái közül egy, amely a falra támaszkodik.
falu ~ fn Egyszerű szerkezetű, többnyire mezőgazdasági jellegű kis település. Jelzőként: falunyi, pl. egy ~ gyerek.
Összetételi előtag a → falufarka, falurongya, faluszája, faluszépe jelölt birtokos jelzős összetételekben. − Szóláshasonlat. Koslat, mint a ~ kutyája: a) állandóan kóborol, kószál. b) férfi nő után
jár. Szólás: Falu bolongya: a ~ tréfáinak
céltáblája. Nyelvire/Szájára vette a ~:
sokfelé pletykálkodnak róla. Akkor még
Debrecen is ~ vóṷt: nagyon régen lehetett az. Arra van, amire a ~: nincs önálló
véleménye, megy a többiek után. Nem
megyek én messzire, csak a ~ vígire:
csak ide megyek a közelbe. Gőgös cívis
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legényeknek tulajdonított durva mondás:
Mír mennyünk ~ra fosír, ha a Basahalmán belül is kapunk szart?: miért házasodjunk ~ról, ha itt Debrecenben is kaphatunk értéktelen nőt. Közmondás: Senki
se próṷféta a maga ~jába: gyakran a
saját környezetünk nem becsül bennünket érdemeink szerint. Segíccs, ~, dűl a
város!: utalás arra, hogy a vidék jobban
megőrizte magyarságát, mint a nagyváros.
falufarka ~ fn Folyton a településen
járó-kelő, pletykálkodó nő, pletykafíszek.
falúg ~ fn A fahamu leforrázásakor
keletkező, síkos tapintású, mosásra használt oldat. A szegény családoknál pernyéből volt a ~, a mosószer. Az eltüzelt
fa hamuját felöntötték vízzel, a levét
leöntötték, avval mostak.
faluhely faluhej fn 〈-n raggal:〉 Falun,
nem városon.
falurongya ~ fn Viselkedése miatt a
település legmegvetettebb férfi- v. nőlakosa.
falusi guba ~: a) Falun készült, egyszerűbb → guba. b) Nem szakember
által, hanem házilag csinált, kevésbé
szépen kidolgozott guba.
falusi öltözet falusi őÝtözet: Α modernnek tekintett városi viselettel szemben a falun divatozó női és férfi viseletek összessége.
faluszája ~ fn A falu pletykáit széthordó öregasszony.
faluszépe faluszípe fn A falu legszebb lánya v. asszonya.
Faluvég-halmi-erdő: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
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Faluvég-halmi-hodály: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
Faluvég-halmi-járás: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
Faluvégi-erdő: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
Faluvégi-hodály: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
Faluvégi-járás: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
Faluvégi-kút: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
falvédő falvídőÝ fn Falra függesztett
lepel a → fal védelmére a gyakori dörzsölésnek kitett részeken, ill. az ágynemű megóvására. A ~ az 1960-as évekig a
cíviseknél is népszerű volt. Igényes(ebb)
helyeken a szobában nem, csak a konyhában volt ~. A konyhai, többnyire a
falhoz tolt asztal mögé kerülő ~ a konyhák füsttelenítése, a → szabad konyhák
felszámolása után a múlt század legelején jelent meg. Ez eleinte bolti előrajzolású volt, amit gyolcs alapra száröltéssel
hímeztek, majd az első világháború körüli időkben társul mellé a színes nyomású papír ~. Mindkettőre jellemző a
felület nagy részét kitöltő többnyire szerelmespárt v. szorgos háziasszonyt mutató jelenet, dalidézettel, verses felirattal
kísérve. A leggyakoribb szöveg szépen
kihímezve: Az én uram csak a vizet iszsza. Nem is sírom a lányságom vissza.
Vagy: Emberé a munka, Istené az áldás.
Sütni, főzni nem nehéz, ha van hozzá
elég pénz.− Szólásban: Én se most jöttem le a falvídőÝrűl: nekem is vannak
tapasztalataim, én sem vagyok kezdő.

fábabugyborék
família ~, famillia, falamia fn →
Család a közeli rokonsággal.
*famulus: → Református Kollégium
fancsali feszület ~: − Szóláshasonlatban: Ojan, mint a ~: (gúny) szomorú,
sovány ábrázatú ember. A ~ jelzős szerkezet talán a Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei Fancsal községhez kapcsolódó
falucsúfoló. A községben állítólag öszszeverték az útszéli keresztet, amiért
megengedte, hogy a határt elverje a jég.
Egy másik vélemény a szószerkezetet a
szentek tiszteletének és (sokszor nem
elég színvonalas) ábrázolásának hagyományával kapcsolja össze.
Fancsika ~ tn – A/ A várostól keletre, a régebbi boldogfalvai határ mellett
fekszik, a nagycserei, halápi, bánki és
paci erdőségektől körülvéve (→ Erdőspuszták). Ma laza tanyahálózat, soktanyás település, a város felőli oldalát
szántók övezik. Az ősi településmag a
12. század végén alakult ki, a debreceniek az első részt 1576-ban szerezték meg
belőle. Fancsika a város számadásaiban
a 17. század folyamán évi 10−20 Ft jövedelemmel szerepel. Kiterjedése: a 18.
század végén: 3446 hold, ebből 1972
hold erdő a környéken legáltalánosabb
tőről sarjadzott tölgyállománnyal. Területén ma több horgászásra, kirándulásra
alkalmas tó található, ezeket az 1970-es
évek elején az itteni vízfolyások vizeinek felduzzasztásával hozták létre. Az
Árpád-kori település templomának romjai ma is láthatók. Régi vízerei a Gencsifolyás, Balaton-folyás, Szerencsi-folyás.
– B/ A középkori faluba olvadt be →
Újlak. Neve puszta személynévből keletkezett magyar névadással. Az alapjául
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szolgáló személynév a magyar Foncs,
Fancs származéka. L. még: tanyai iskola
fándli ~ fn Alakváltozata: fángli. Fanyelű, egykezes könnyűfém merítőkanál,
a → kőművesek serpenyője.
fanémű fanímű fn Fanemű, faanyag.
fángli: → fándli
fánk ~ fn Zsiradékban sütött tészta.
A kelt tésztából készült, kerekre szaggatott ~ a múlt században a cívis parasztságnál is a farsangi ünnepnapok elmaradhatatlan tartozéka (kelt fánk). Hozzávalók: 1 kg liszt, 3 dkg élesztő, 4 tojás és
porcukor. Készítése: A gazdasszony az
összekavart tésztát megkeleszti, elnyújtja, ~szaggatóval kiszaggatja, zsírban
megsüti. A ~ a forró zsírban szép magasra nő. Annál jobb, minél szélesebb pántlika van rajta (pántlikás fánk/szalagos
fánk). A cívis konyhán több fajtája készült, így a gömb alakú almafánk, a gyűszűvel kiszaggatott és zsírban/olajban
kisütött, gyúrt levestészta a gyűszűfánk,
a kürtőskalács maradék tésztájából font
kürtősfánk, a leggyakrabban a négyzet
alakúra vágott, középen egy lyukon át
kifordított csöröge ’forgácsfánk’, ritkább
változata a kereszt alakú sulyomtészta. A
marcafánk az őrölt mandulából, cukorból összegyúrt édességnek, a marcipánnak a népetimológiás neve; a kukolikafánk népi gyógyszernév. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
fanosfűzfa ~ fn Egy → fűzfaféle.
fán sült kalács ~: Κb. 40 cm hosszú,
7 cm átmérőjű keményfa hengerre, kalácsfára csavart, parázson sütött → kalácsféle. A cívis gazdasszony hajdan így
készítette: A → szabad konyhán nagy

fábabugyborék
tüzet rakott. Amikor a tűz parázzsá égett,
rátette a → tüzikutyát, a kalácstésztát
szalagszerűen elnyújtva rátekerte a zsírral bekent kalácsfára. A fát a tüzikutya
vasfogójába tette, és a tűz fölött a kb. 12
cm hosszú, kunkorgós vasforgatóval lassan forgatta. A vékony tészta hamar sült
és pirult.
fantázia hullámcakk ~: → Szőrmekikészítésnél a bőrök mintázatához alkalmazkodó összeállítások.
fantáziás ~ mn Nagy fantáziájú 〈ember〉.
fánton-fán: → fánton-fánt
fánton-fánt ~, fánton-fán, fántumfánt hsz Erős nyomatékosítás: mindenáron, törik-szakad.
fántonfántumoz fántumfántumoz i
Mellébeszél, köntörfalaz.
fántum-fánt: → fánton-fánt
fanyalodik ~ i Bizonytalankodik,
akarja is, nem is.
fanyereg ~ fn Birkabőrrel leterített,
fából készített → nyereg, amelyből szántáskor a lovakat irányítják. A cívis gazdák akkor használták a fanyerget, ha 5
lóval szántottak, a → nyerges lóra tették.
fanyüvő fanyüvőÝ fn 1. Mesebeli
alak. 2. (tréf) Nagyon sovány diák. L.
még: emberi test
faösztöke: → faisztike
fapapucs ~ fn − Szólás: Azt se mondta, hogy ~: egy árva szót sem szólt.
fapecek ~ fn Α → lószerszám részeként a kantáron a zablát tartó fapálcika.
fapénz fapíz fn Játékpénz, kisgyerekek játszottak vele.
fapiac ~ fn Vásártér, ahol faárut árusítanak. – Korábbi időkben a → vákán-
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csos a Kisállomás melletti ~ra fuvarozta
be, és itt adta el a szegény embereknek
az általa kitermelt friss tucskóṷját.
fapityke ~ fn Fából készült gomb.
Szólásokban: Nem ír egy ~´t se. Más változaban: Nem adnék írte egy ~´t se:
semmit sem ér.
fapocok ~ fn Faék.
far ~ fn 1. Ember (és némely állat)
testrésze. Rokon értelmű elnevezései:
segg, valag, nőknél még picsa. – Kifejezésekben: Fart löknek egymásnak: lovak egymásnak ~ral fordulva rugdalják
egymást. Fart lök neki: birka, jószág a
legelőn a nagy szélnek ~ral áll. Farát
löki (feléje): hátat fordít vkinek, mert
haragszik rá. Rázza a ~át: himbálózva,
magát kelletve megy. Fra- zémákban:
Ha úgy tudnál szitálni, mint a ~od riszálni, akkor sokat írnél − mondják gúnyosan a magát kellető, de rest nőnek.
Tetszőleges névvel: Nem tud Ma- ri
szitálni, csak a ~át riszálni. Farral kelt
fel: rosszkedvű, bal lábbal kelt fel. Farral forog rá: haragszik rá. Háj a ~án!:
kövér nőre vonatkoztatott tréfás szójáték
a háj és a hálj szóval. Közmondás: Aki
~át emelíti, száját ízesíti: aki dolgozik,
az meg tud élni. Aki bírbe adta a ~át, az
szóṷgájon!: magad vagy oka a bajodnak,
hát türjél! 2. → Tímárok szóhasználatában: a bőr legsűrűbb része, a csípőt körülvevő bőrrész. 3. Épületnek (→ kanfar), gépnek (dobfara), járműnek, jármű
tartozékának (kasfar) a hátulja. 4. Fara:
a kenyér vége, sarka; farakenyér. 5. A →
varsa halfogó része. L. még: emberi test
fáradt só fáradt sóṷ: Szalonnáról lekapart v. lepergett só, ill. a → sózón

fábabugyborék
összegyűlt és összesöpört só. Általában
→ bödönben tárolták. Abrakot, moslékot
ízesítettek vele, kenyérsütésre már nem
használták.
fáradságos fáraccságos mn Sok fáradsággal járó, fárasztó 〈munka〉.
fárafoglalás: → cvikkolás
farag ∼ i 1. → Mézeskalácsos faformába motívumokat vés. 2. Szőrmésbőrt
hústól megfoszt. − Igekötővel: → megfarag.
faragás ~ fn 1. → Szőrmekikészítőknél: a szőrmésbőr hústól való megfosztása. 2. → Tímároknál: meszezett bőrhulladék.
faragatlan pipa ~: Sima, henger alakú pipa. L. még: debreceni pipa
faragó faragóṷ fn 1. → Mézeskalácsos faformák díszítését végző mester;
fafaragó. 2. Szerszámnyelet faragó és
árusító személy. 3. → faragószekerce. L.
még: fafaragó, vadbőrfaragó
farágó: → fakukac
faragóbak faragóṷbak fn → Tímároknál: A alakú lábra támasztott faalkotmány.
faragóbárd faragóṷbárd fn Ácsfejsze.
faragófa faragóṷfa fn Munkaasztal a
mézesbábok sütőmintáinak faragásához.
faragógép faragóṷgép fn → Szőrmekikészítőknél a bőrök lehúsolására használt gép.
faragókés faragóṷkés fn 1. Kétnyelű,
egyetlen élű kés; → vonókés. 2. → Tímármesterségben a bőr vékonyítására
használt, kb. 40−50 cm hosszú, keretbe
erősített kétélű kés. 3. Kosárfonók vágókése.
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faragószekerce faragóṷszekerce fn
Röviden: faragóṷ. Rövid nyelű, széles
lapú ácsszerszám, ácsbárd.
faragott pipa ~: Félszáraz állapotban
késsel négy- v. nyolcszögletesre faragott
pipa. L. még: debreceni pipa
farakenyér farakenyír fn A → kenyér domború vége, → fara.
faraktár: → falóger
faraktár-felvigyázó faraktár-felvigyázóṷ fn (rég) Tűzifa, épületfa stb.
tárolására való hely felügyelője.
Faraktár utca: → Dobozi lakótelep,
utcák−utcanevek
farapecsenye ~ fn Levágott baromfi
farának a húsa.
farariszáló farariszálóṷ mn Billegő,
riszáló járású 〈nő〉.
faráspoly faráspoj fn Asztalosszerszámként: fareszelő. L. még: reszelő
farba ~ fn Kártyajátékban: szín, különösen adu. Szólás: Ki a ~val!: a) vallj
színt. b) beszélj a lényegről!
farbőr farbűr fn A → nyereg két kápáját összekötő, bőrből készült ülés.
farcs: → fals
farcsík ~ fn A hátgerinc vége a farnyílás fölött. L. még: emberi test
farda ~ fn Emberre, tárgyra vonatkoztatva: szabálytalan alakú, görbe. Pl. a
dinnye, tök, ha nem egyenletesen nő
meg.
faré ~ I. mn Változata: faréjas. Parázs, száraz, íztelen, könnyen morzsálódó 〈étel v. éretlen gyümölcs〉. A ~ morzsálóṷs, nem jóṷ ízű, húzóṷs, húzza a
szánkat. II. fn Kemény, sovány, ehetetlen hús. Ez a hús nagyon ~.

fábabugyborék
fáré ~ fn Bolondság, bolondosság;
baj, viszontagság. Szólás: Járja a ~t: járja a bolondját. Iskolás gyermekeket csúfoló vers: Iskoláré ~, kell egy darab málé?
faréjas: → faré
farekesz ~ fn Üvegek szállítására alkalmas fából készült rekesz.
farhám ~ fn Szószerkezettel: farmatringos hám. Igásló szerszámának, a →
hámnak a törzset övező, az istrángot
tartó része, amely megakadályozza a
hám előrecsúszását. Fékezéskor ez állítja
meg a lovat. A ~ot egylovas fogatnál
használják.
faricskál ~ i Pl. botot faragással díszít.
fark: → farok
farkabúbja ~ fn → Szarvasmarha
(→ ökör) farkának a vége. Az volt a
szép, ha az állat ~, → farkacsíkja takaroson felállott.
farkacsíkja ~ fn → Szarvasmarha,
→ ló farkának az a része, amelyen szőr
nő. A ló farkát a ~´ig levágták.
farka járása ~: A → vezérürü kiválasztásának fontos szempontja, hogy az
állat farkának tetszetős legyen a lengése,
iránya és nagysága. Az a jó, ha a ~ az
állat egyik sarkától a másikig terjed.
farkal ~ i 1. Anyajuh farkát lecsonkolja. Mivel a juhot hátulról fejik, hogy
fejéskor a farka bele ne érjen a tejbe,
lecsonkolják. A juhász a levágott farokdarabból pörkölt készített. 2. → meghasfarkol.
farkalló farkallóṷ fn Rugós ló farkába kötött kisebb karika. A nagyobbik karikába az → istrángot húzták bele.
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farkallós ló farkallóṷs lú: → Farkallóval ellátott ló. A ~nál az istrángot vetették a hámfára, akkor nem tudott rúgni,
mert nem tudta felemelni a farát.
farkapénz farkapíz fn Jószágeladáskor az állat gondozásáért, a megvásárolt
állat hazahajtásáért v. más apró szolgálatért adott pénz.
farkaró farkaróṷ fn Rekesztőhalászatban a → varsa halfogó részét, a →
fart vízben rögzítő karó.
farkas ~ fn A → kutyával rokon
szürkés szőrű vadállat. Hajdan kemény
teleken különösen a pásztoroknak és a
fuvaros embereknek okoztak nagy gondot (→ farkasos idők, farkasverem). −
Tréfás csipkelődés: Bárányfelleges az
ég, nem szarik a ~ a főÝdre. [Hát mire?]
A te fejedre! Szóláshasonlat: Éhes, mint
a ~: nagyon éhes. Szólás: Farkast emlegetnek, a kert alatt jár − akkor mondják,
ha véletlenül éppen az toppan be, akit
emlegetnek. Közmondás: Nem eszi meg
a ~ a telet: a tél nem szokott kemény
hideg nélkül elmúlni. Lágy pásztor
előÝtt gyapjat szarik a ~: az erélytelen
kormányzás alatt az erősek elnyomják a
gyengéket. Farkasra ne bízd a kecskét!:
ne bíz arra vmit, akire a legkevésbé tanácsos rábízni. Ha ~ok közt vagy, neked
is ordítani kell: aki érdekből a becstelenek közé áll, annak át kell vennie azok
gondolkodását. Kivert bikának ~ gyomra
a temetőÝje: az idős apaállatra, ill. az
idős férfira már nincs szükség. Ember
embernek a ~a: az emberek ott ártanak
egymásnak, ahol tudnak. L. még: szekereskutya

fábabugyborék
farkasalma ~ fn Aristolochia clematitis. Száraz állapotban és megfőzve főként seb gyógyítására, de más betegségek ellen is használt növény. Pl. a fekélyes lábat a ~ szárából, leveléből, gyümölcséből kifőzött lével kell mosogatni.
Használták lovaknál a nyeregtörés sebének gyógyítására is. L. még: gyógynövény, népi gyógyászat
farkasalmalevél ~ fn A → népi gyógyászatban a → farkasalma gyógyszerként hasznosítható levele.
farkasbélű ~ mn Nagybélű, nagyevő.
L. még: bél
farkasfog ~ fn 1. Embernek v. állatnak szabálytalanul nőtt (számfeletti)
foga. 2. Kismalac kiálló, a többinél hoszszabb, fekete színű foga. Csípőfogóval
kihúzták v. kitörték, mert szopáskor felsértette volna vele a csecset. 3. → Szűrhímzésben egymást keresztező öltésekből álló sor; cakkozott vonalú öltés, a
szűrön többnyire különálló levelek hímzésére, almalevél erezésére szolgál. 4. →
Gubacsapók áthurkolt öltése, amellyel a
guba mellrészét varrták. A guba két ujját
→ agyonöltéssel varrták meg, a mellét
pedig ~öltéssel. Öltéskor nem vették
keresztül a tűn, így lett belőle ~. 5. Épület homlokzati díszítéseként: az álló
nyerstéglasornak a homlokzat síkjától
450-kal elfordítva történő elhelyezése,
amely által egy fűrészfogszerű képződmény keletkezik.
farkasfogas ~ mn Bőrmunkán, mellényen alkalmazott díszítőelem megnevezésére: egymáshoz kapcsolódó fordított V betűkből, ill. egymás végéhez
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ragasztott fekvő nyolcasokból álló
〈motívum〉.
farkasfogazó farkasfogazóṷ fn →
Szíjgyártók vasból készült, különböző
méretű és formájú eszköze, amellyel a
mintát fakalapáccsal ütik be a bőrbe.
farkasfogú disznó farkasfogú disznóṷ: Olyan → disznó, amelynek rossz
helyen nőtt foga, kiálló foga van.
farkasköröm ~ fn A → kutya első
lábának hátulján levő csökevényes csont.
farkaskutya ~ fn Farkashoz hasonló
→ kutyafajta.
farkasnyak ~ fn Farkasnyakot ránt:
kisborjú, kiscsikó a nyakába tett kötéltől
fejét erősen hátrahúzva szabadulni akar,
emiatt megfullad.
farkasordító farkasordítóṷ fn Igen
hideg, fűtetlen helyiség. Szóláshasonlat:
Ojan hideg, mint a farkasordítóṷ: házra,
helyiségre vonatkoztatva: nagyon hideg.
Farkasordító: → Hortobágy állatvilága
farkasordító hideg farkasordítóṷ hideg: Alakváltozata: ordítóṷ hideg:
Rendkívüli hideg.
farkasos idők farkasos időÝk: Téli
idő, amikor sok → farkas jár. A múlt
század elején gyakran voltak kemény
hideg telek. Ilyenkor a hegyekből csapatostul lemerészkedtek a farkasok. (A 19.
század végén a város körüli erdőkben is
sok farkas élt.) A fuvaros emberek többek között úgy védekeztek a farkasfalka
támadása ellen, hogy nagy utakra a szekérhez kötve magukkal vittek egy öreg,
sovány lovat. Ha támadtak a farkasok,
prédának hátrahagyták a lovat. Puskával
és nagy fejszével is felszerelték magu-
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kat, éjszakára pedig tábort ütve nagy
tüzet raktak. A pásztorok a nyájat a nagy
testű, bátor → komondorkutyákkal védték meg a farkasoktól. L. még: szekereskutya
farkasöltés farkasőÝtís fn 1. → Szíjgyártóknál és → gubacsapóknál: a munkadarab visszáján alkalmazott öltésfajta,
amely annak színén egyáltalán nem látható. 2. Gubacsapóknál: → farkasfog.
farkassetétség: → farkassötétség
farkassötétség farkassetíccsíg, farkassötíccsíg fn Köznyelvi elnevezése:
farkasvakság. A → szem egyik fogyatékossága. Az ilyen ember szürkületben
rosszul lát. Lehet vele született rendellenesség, ezt nem lehet gyógyítani. Okozhatja az A-vitamin hiánya is, ez gyógyítható. Az idős cívisek szerint csalánlevelet kellett enni, csalánlevélből főzött teát
kellett inni, attól elmúlt a ~. L. még:
népi gyógyászat
Farkas-sziget: → Hortobágy állatvilága
Farkas utca: → Pac
farkasvakság: → farkassötétség
farkasverem ~ fn A hortobágyi nádifarkas elejtésére ásott, lefelé szűkülő
nagyobb gödör. Aljára esetleg kihegyezett karókat állítottak, amelyek felnyársalták a beleesett vadat. Tetejét gallyakkal, avarral terítették be, erre csaléteknek
döghúst raktak.
farkinca ~ fn Vessző vékony, hegyes
vége.
farkperec ~ fn A → farmatringnak a
ló farkát körülvevő része.
farmatring ~ fn Másik neve: farszíj
A → hámnak v. nyeregnek a ló farka
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tövébe akasztott gömbölyű, kitömött,
hurok alakú, rögzítő szíja. Hámoknál a
marszíjhoz, nyergeknél a nyeregdeszka
két hátsó szárnyához csatlakozik, hurokján v. bujtatóján a ló farkát húzzák át.
Szerepe, hogy a → sallangokat reá
akaszthassák, másrészt hogy megakadályozza a hám és a nyereg előre csúszását.
farmatringos hám: → farhám
farmatringplatni ~ fn A → farmatringnak bújtatókkal ellátott része.
farmetszés farmeccís fn → Tímároknál: az állat farrészéből vágott bőrdarab, a bőr legértékesebb része.
farok ~, fark fn 1. Állat testének a
törzsből hátul kinyúló, elvékonyodó
része. Összetételben több állatnév után
névátvitellel szerepel: a disznófarok kévekötélen, gúzson kötött csomó vége, a
rókafark keret nélküli kézifűrész, a cicafarka a paszományosok ruhára tűzött
dísze, sötét esőfelhő farokhoz hasonló
nyúlványa a sárkányfarka. Idesorolható
a kenderfarok is, jelentése: a lónak előbb
összesodort és úgy felkötött farka. Jelzői
szerepű a nyúlfarknyi és a hódfarkú (cserép). 2. Hímvessző, → fasz. A pásztorhiedelem szerint a juhásznak puha a
marka, kemény a farka a jó zsíros tejtől,
amit fej. 3. Vmilyen eszköz, szerszám
elkeskenyedő része, nyúlványa, pl. a
varsa csúcsos vége, amelybe a hal belemegy; a kútfarka a kútgémnek a vége. 4.
Időszaknak a vége jelentésben van a
farsang farka szószerkezetben. − A fenti
jelentésekkel több frazémában szerepel.
Kifejezés: Farkához rúg: birkanyáj futásnak ered. Enyhe szitok: Üjj a gereben
farkára! Szóláshasonlat: Ojan rövid a
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nap, mint a nyúl farka − mondják a téli
nappalra. Aki keveset aludt, azt mondja:
Csak annyit aludtam, mint a nyúl farka.
Aki lemarad a többiektől, az Hátul jár,
mint az ökör farka. Szólás: A farkához
rúgott: a) hámba fo- gott csikó makrancoskodik. b) jószág, ember jókedvű. Ne
a ~ csóṷvájja a kutyát!: ne nálunk jelentéktelenebb szabja meg, hogy mit tegyünk! Falu farka: szomszédoló, pletykálkodó személy. A letört, bágyadt ember Elereszti fülit-farkát. Se füle, se farka: semmi értelme, badarság. Aki nem
akar vmit elhinni, azt így biztatják: Ha
nem hiszed, űj fel a hiszem farkára. ill.
Ha nem hiszed, űjj a hiszem farkára,
akkor majd elhiszed. Aki elbízta magát,
az Elmírte a farkát. Aki meghunyászkodik, az Behúzza a farkát. Kikérdezte
fülirűl-farkárúl: töviről hegyire, alaposan kifaggatta. Az erős nemi vágytól
hajtott férfi A farka után megy. A farka
feláll, az esze megáll az olyan férfinak,
akit tetteiben a nemiség irányít. Közmondásokban: Idegen kutyának lába
közt a farka: a) az idegen ember meghunyászkodik. b) az asszony családjához
költöző férjre mondják, mert nincs szava
a háznál. Aki nagy dologba fog, de nincs
hozzá tehetsége v. módja, arra azt mondják: Sokat akar a szarka, de nem bírja a
farka. Aki dílelőÝtt kurta, annak dílután
se nőÝ ki a farka: aki eddig rossz erkölcsű volt, ezután sem fog megváltozni. A
más farkával csak a csilánt [csalánt] jóṷ
ütögetni: ha nem akarsz bosszankodni,
akkor a számodra fontos dolgokat ne
bízd másra! Ember hiba nélkül, kutya
farka nélkül nincs: az emberhez úgy
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hozzátartozik a hibája, mint a kutyához a
farka. L. még: férfi nemi szerv; a fogalmak szócikkeit is!
faros ~ mn Nagy fenekű 〈nő〉. Mellérendelő összetételben → csecses-faros:
nagy mellű és nagy fenekű nő. L. még:
kanfaros
faros fésű faros fűsű: Csak az egyik
oldalán fogazott, nagyon sűrű → fésű.
faros pipa ~: Széles, öblös pipa,
amelynek a dereka a nyakával farban jön
össze. L. még: debreceni pipa
farrész farrísz fn Az állat faráról lehúzott szőrmésbőr.
fars: → fals
farsang ~ fn → Vízkereszt napjától
(január 6.) → hamvazószerdáig tartó
időszak. A szokások és hiedelmek többségének szempontjából azonban többnyire farsangvasárnap, farsanghétfő és
húshagyókedd alkotja. A ~hoz a → karácsonyi ünnepkör után a leggazdagabb
hagyomány kapcsolódik. Legismertebb
az álarcos alakoskodás és a → farsangi
bál.− Közmondás: Minden ~nak van
bűttye: jó világ után rossz szokott következni. L. még: február
farsang farka ~: 1. A → farsang vége, rendszerint a három utolsó napja. 2.
Az utolsó farsangi mulatság.
farsangi bál ~: A naptári év jeles
napjaihoz fűződő → táncalkalmak közül
a legjelentősebb, amelyet a → farsang
három utolsó napján rendeznek meg. A
~oknak Debrecenben is volt hagyománya. L. még: bál, bálszezon
farszeg ~ fn Az → eke hátsó részén
levő csavar, amely az eketalpat a gerendelyhez erősíti.
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farszél farszíl fn → Tímároknál: a
bőr farrészének széle.
farszíj: → farmatring
farta ~ msz Ló, szarvasmarha térítésére: farolj! menj oldalra! Más alakjai:
Farta, ne! Farta, te!
fartol ~ i Szarvasmarha, ló, jármű farol, farával odébb húzódik.
fartoltat ~ i Állatot, járművet faroltat.
fartő fartű fn → Szarvasmarhának a
csípőtől a farig terjedő húsa. Névvel is
jelölt fajtái a → hosszúfartő és a keresztfartő.
farvillás bicska: → farvillás kés
farvillás kés ~: Másik neve: farvillás
bicska. Behajtható pengéjű kés, rövid
nyelének a hátsó részéből kihúzható
kétágú villával. Nyelét fekete szarulemezzel borították, rugóját reszelővel
cifrázták ki. Debreceni késesmesterek
készítették, különösen a hortobágyi
pásztorok kedvelték.
fás ~ mn 1. Összetételi utótagként
szerepel az → ágasfás, aprófás, fűzfás,
kaptafás és szarufás szavakban. 2. Vásári alkudozással kapcsolatban olyan
emberre mondják, aki konok, makacs,
nem enged az általa kimondott árból. Ne
legyen ojan ~, engeggyen az árbúl! L.
még: fa
fasarok ~ fn Fából készített cipősarok. Főként női → cipőkhöz csinálták.
fás dió fás dióṷ: Vastag héjú, nehezen törő → dió.
fásdugvány ~ fn A faág elfásodott
részéből készített szaporítást szolgáló
ágrész.

471

fácán

fasimító fasimítóṷ fn → Kőművesek
általában vörösfenyőből készült simítója,
amelynek a fogója és simító felülete
egyetlen darab.
fasina ~ fn (rég) A gidres-gödrös út,
utca feltöltésére használt rőzse, venyige,
szal- ma(köteg). A szilárd burkolat elterjedése előtt a sáros debreceni utcák,
utak járhatóvá tételéhez alkalmazták. A
mellékutcákban még a múlt század elején is használatos volt. A művelet neve:
fasi- názás.
fasináz ~ i (rég) Gidres-gödrös utat,
utcát rőzsével, venyigével, szalmával
feltölt.
fasinázás: → fasina
fáskamara fáskamora fn A cívis
gazdaporta egyik jellegzetes deszkaépülete. Ha több család élt egy portán, mindegyiknek külön ~´ja volt. Tanyán is
volt ~. L. még: kamara
faskatulya fakatuja fn Fából faragott
doboz, → skatulya, amelyben a jószág
gyógyítására használt eszközöket, szereket tartják. A ~t a pásztorok maguk vájták ki egy alkalmas fadarabból.
fásláda ∼ fn Tűzifa tárolására szolgáló → láda.
fásli ~ fn Széles szalag, beteg testrész
bekötésére. Egyik fajtája az újszülött
csecsemő köldökének bekötésére való,
hosszú, széles vászoncsík, a → pupfásli/köldökfásli/köldökkötő fásli.
fásszín ~ fn Oldalt nyított épület, →
szín, amelyben a még felvágatlan tüzifát
tartják.
fasz ~ fn 1. Más szóval: farok. Hímvessző, pénisz. Fiúgyermek nemi szerve
bögyörő, mony; fiatal (katona) férfié
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ferslussz. Játszi szóképzés eredménye a
faszi, faszika. Szólásban szerepel körülírással: fingon/finggal füstölt kolbász.
Utótagként fordul elő a balfasz ’ügyetlen
ember’, lófasz, nyúlfasz ’sovány férfi’
szavakban. Összetételek előtagjaként is
szerepel. A nemi szerv orvosi vizsgálata
a katonaságnál faszvizsga, a nemi élvezetekben telhetetlen nő metaforával fasztarisznya, a fösvény, zsugori ember faszari/faszarági.− Szóláshasonlatban: Áll,
mint a nagy ~ a lakadalomba: esetlenül,
bambán áll. Szólásban: Egeret kéne kötni a ~ára: már nem áll fel a hímvesszője. Ez a ~a a dolognak: ez a bökkenő. A
~a feláll, az esze megáll: a szenvedélyes
ember elveszti a fejét, és ostoba dolgokat
cselekszik. Kecskerágóṷ, makktörőÝ,
kell-í kisjány bögyörőÝ: suhancok kántálják a (kis)lányoknak: akarsz-e szeretkezni? Se keze, se lába, mégis feláll magába (tréf, durva). 〈Mi az? kérdéssel:〉 ~.
Közmondásban: A gyerek monyábúl
lessz a katona ferslussza: a kisfiú megnövésével a nemi szerve is megnő. 2.
Emlős állat (ló, bika, kutya stb.) nemi
szerve. L. még: emberi test, férfi nemi
szerv; a fogalmak szócikkeit is!
faszarági: → faszari
faszari ~ Másik neve: faszarági. I.
mn Fösvény, zsugori. II. fn Fösvény,
zsugori ember. Az ilyenről a cívisek azt
mondták, hogy Megenné a maga szarát
is, ha büdös nem vóṷna. A szó a faszarági x facsari szóvegyülés eredménye.
faszatartója faszatartóṷja fn A →
bika nemzőszervének a tokja.
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faszeg ~ fn Fából készített szög a talp
és a felsőrész összefogására. L. még: cipészmesterség
faszeges cipő faszeges cipőÝ: → Faszeg felhasználásával készített → cipő.
faszent ~ fn Szentet ábrázoló faszobor. Szóláshasonlatban: Csak áll, mint
egy ~: tétlenül, hallgatva áll.
faszi ~ fn 1. Serdülő fiúk v. férfiak
tréfás, pajtáskodó → megszólítása 2.
Néhány éves fiúgyerek tréfás megszólítása az apa részéről. L. még: fasz
faszika ~ fn (tréf) E/1. sz. birt.
szraggal serdülő fiúk v. férfiak → megszólítására: Gyere csak ~m! L. még: fasz
faszita ~ fn Fából készült, dob alakú,
fenekén apró lyukú hálóval borított háztartási eszköz, amelyen keresztül a lisztet a teknőbe rázzák. L. még: szita
faszol ~ i (rég) Katona felszerelést,
élelmet, zsoldot kap, vételez.
fasztarisznya ~ fn (durva) Nemi élvezetben telhetetlen nő, → kurva. L.
még: fasz
faszvizsga ~ fn (durva) Katonaságnál: a nemi szerv orvosi vizsgálata. L.
még: fasz
fatábla ~ fn → Szőrmekikészítőknél:
rámázótábla.
fatál ~ fn Fából készült → tál.
Vmikor a cívisek (is) ~ból ettek hosszú
nyelű fakanállal. Az asztal v.→ asztalszék/evőszék közepére helyezték a ~at, és
a házastársak egymással szemben ülve
kanalaztak belőle. Szólásban: Ne törd el
a ~at! Mibűl eszel vasárnap? − mondja
tréfásan az (a nő), akinek a fenekére
ütnek.
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fatalyiga fatajiga fn Fából (és vasból) készült → eketalyiga.
fata morgana: → délibáb
fatapló: → tapló
fatarisznya ~ fn − Szóláshasonlat:
Zörög, mint a ~: zörgő, kopogó hangot
ad. A ~ talán a megázott, megfagyott,
jeges vászontarisznyára utaló elnevezés.
fatelep: → falóger
fatengely fatengej fn 1. Fából készült
szekértengely. 2. → Faeke fából készült
tengelye.
fatengelyes szekér fatengejes szekér: Olyan → szekér, amelynek fából
készült tengelye van. Ilyen szekeret a
szegényebb gazdák használtak.
fatipli ~ fn Dongák és fenék összeerősítésére szolgáló facsavar.
fatőásó fatűásóṷ fn Fatövek földből
való kiemelésére, kiásására szolgáló
eszköz. L. még: ásó
fatőke fatőÝke fn → Rézműveseknél:
keményfából készült zömök eszköz,
amelynek a közepe öblös, hogy a réz- v.
vaslemezt kidomboríthassák rajta.
fatönkő fatönkőÝ fn → Szűrhímzőknél használt fatörzs vastag, hengeres
darabja, amelyre a minta kiütésekor az
anyagot ráhelyezik.
fátyol fn 1. Selyemből (pamutból)
szőtt lenge, áttetsző, hálószerű szövet,
→ menyasszonyfátyol, özvegyi fátyol. 2.
Másik neve: méhészfátyol. → Méhészetben: áttetsző, könnyű, hálószerű anyag,
amelyet az arc védelmére, a méhszúrás
megelőzésére használnak. 3. → fátyolháj.
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fátyolháj ~ fn Mondják fátyolnak is.
A sertés vastagbelén lévő nem tömör →
háj. L. még: csepleszháj
fátyolka ~ fn Zöld színű, karcsú, puha testű, a levéltetveket irtó hasznos
rovar. A vegyszeres permetezés miatt
kipusztulóban van.
fátyolszita ~ fn Más nevei: sejem szita, sűrűszita. Finomliszt szitálására való,
sűrű szövésű → szita.
fatty ~ fn 1. Fiúgyermek. 2. Törvénytelen gyerek. Fattyat szül: törvénytelen
gyereket szül. 3. Kukorica v. szőlő fatytyúhajtása.
fattyú fattyu fn 1.. Fiúgyerek; másik
neve: kisfattyu. 2. Serdülő fiú, siheder. 3.
Legény; másik neve: betyárfattyu. Népdalban: Fejír leszek, mint a hattyú, nem
ölel meg minden fattyu. 4. Összetétellel:
fattyugyerek. Törvénytelen gyerek. 5.
Segédbojtár; másik neve: kisfattyu. 6.
Kukorica v. szőlő ~hajtása. 7. Gyengén
fejlődő, termést nem hozó virág.
fattyúféle fattyuféle mn Serdülő korú.
fattyúgyerek: → fattyú
fattyúhajtás fattyuhajtás fn Növényen haszontalan, fölösleges hajtás.
fattyúhimlő fattyuhimlőÝ fn Hólyagos → himlő. L. még: népi betegségnevek
fattyúviola fattyuviola fn Szimpla virágú → viola.
fattyúvirág fattyuvirág fn Kevés
szirmú, szimpla virág.
fattyúz fattyuz i Szőlőt v. kukoricát
→ fattyúhajtásoktól megtisztít.
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fattyúzás fattyuzás fn Az a munkafolyamat, amelynek során a szőlőt v. kukoricát a → fattyúhajtásoktól megtisztítják.
favágító favágitóṷ. fn 1. → favágító
hely. 2. Favágó tőke.
favágító hely favágítóṷ hej: Röviden: favágítóṷ. Favágó hely az udvarban; deszkabódé. Ebben vágták fel és itt
tárolták a tüzifát, itt csinálták a gyútóṷs
szilánkot.
favágni ~ in Fát vágni. A szekeresfejszível nem mentünk ~.
favágókarám favágóṷkarám fn Más
nevei: karám, favágóṷkunyhó. A favágók által téli szállásul készített, kúp alakú, tetején nyitott → kunyhó.
favágókunyhó: → favágókarám
favég favíg fn Fadarab vége. A tréfás
népi magyarázat szerint a kiskutya is azt
kiabálja, ha ráhúznak a bottal: Favíg,
favíg!
favégel favígel i Kiskutya vonításkor
favíg, favíg hangot hallat.
favirág: → akácvirág
fazék fazik fn 1. − A/ Tűzálló anyagból készült, hasas formájú, átmerőjénél
magasabb főzőedény, ritkábban élelmiszertartó, cserép~. Szája széles, nyaka
nincs. Egy v. két függőlegesen elhelyezett füle van. Az egyik legváltozatosabb
alakú edényfajta. A cserépedények között a legfontosabb, erről kapta nevét a
mesterség is (fazekasmesterség). A ~
belül mindig mázas: sárga, barna, zöld
színű, kívül ritkán. Külső felületét vízszintesen v. ferdén barázdálják, a nagyobbakat a vállon ujjbenyomásos abroncsszalaggal v. vörös és barna földfestékes zsinórozással díszítik. Szájnyílásá-
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ra ugyancsak cserépből égetett közepén
gomba alakú fogóval ellátott, jól illeszkedő cserépfedőt helyeztek. A cserépfazekat a cívis paraszti háztartásban is
elsősorban főzésre használták (főzőfazék). Főztek benne a konyhai szabad tűzhelyen v. bent a kemencében. Olyan ételek főzésére volt a legalkalmasabb, amelyeknek egyenletes, lassú tűz kellett. –
B/ A ~nak a cívis nyelv több változatát
ismeri. Legáltalánosabb elnevezése a
cserépfazék, ill. vászonfazék, ez agyagból égetett kívül mázatlan edény, a gazdasszonyok családi ünnepekre, lakodalomra ebben főzték a kemencében a
finom töltött káposztát, bablevest, húslevest, kását. A határban dolgozó munkásoknak kasornyába tett ételesfazékban
vitték a nagyobb gyerekek v. gazdaszszonyok a napi ebédet. Az egykor híres
debreceni pipakészítés fontos eszköze
volt a nyers agyagpipák kiégetésére
szolgáló karcsú, felfelé magasodó v.
hasas cserépedény, a pipafazék. A néphumor megnyilvánulása az árnyékszék
’udvari vécé’ alkalmi elnevezése, a fafazék. – C/ Több frazémának a tárgya.
Tréfás szitkozódás: Disznóṷ te- rem a
kápostás fazikba! Szóláshasonlat: Tempóṷzik, mint a hasadt fazik: nagyon lassan csinál vmit, szerfölött kényelmesen
végzi a munkáját. Akinek kellemetlen
beszédhangja van, az Kong, mint a repedt fazik, azaz Ojan a hangja, mint a
repedt faziké. Sürít [nyüzsög], mint a ritka paszuj a fazikba: sürög-forog, igyekszik nélkülözhetetlennek feltüntetni magát. Szólásban: FedőÝ szóṷjja fazikát:
neki is az a hibája, amit másnál kifogá-
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sol. Az a főÝ, ami a fazikba főÝ: az a
legfontosabb, hogy ennivalónk legyen.
Közmondás: A fedőÝ megtanájja fazikát:
mindenki megtalálja a hozzáillő (élet)
társat. 2. Öntött vasból, bádoglemezből,
alumíniumból stb. készített (főző)edény.
A múlt század első évtizedeitől a háztartásokban is elterjedt a tartósabb vasáru,
így pl. az öntött vasból való kásásfazék,
pásztoremberek, határban dolgozó parasztok főzőedénye a bográcshoz hasonló vasfazék. Vasból, bádoglemezből is
készülhetett a konyhai mérőedény (mérőfazék). L. még: cserépedény; a fogalmak szócikkeit is!
fazekas fazikas fn Ritkábban hallható
neve: cserépmester. Cserépedényeket
készítő kézműves. Vásározó „típusa” a
→ szekerező fazekas. − Szóláshasonlatban: Örül, mint fazikas a szerencséjinek:
ti. annak, hogy nem borult fel a szekere.
L. még: fazekasmesterség
fazekasagyag: → fazékföld
fazekasáru fazikasáru fn A fazekasagyagból → fazekasok által készített →
cserépedények. L. még: fazekasmesterség
*fazekascéh: A debreceni ~ 1574ben jött létre. Debrecen közvetlen környékén nem találtak jó agyagot, ezért
vásárokon és piacon szerezték be a szükséges mennyiséget, ill. a Hortobágyon
bányászták. A céh tagjai a város kívánságára cserépedényeken, kályhákon kívül téglát is égettek. Ez utóbbi különösen fontos volt, hiszen tartós épületek
csak téglából készülhettek, ezért kontárok is foglalkozhattak vele. A fazekasok
a 17. század második felében pipát is
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készítettek. A debreceni fazekasság jelentőségét bizonyítja, hogy a közép-tiszai kerámiastílus központja Debrecen
volt. Magas művészi színvonal jellemezte. L. még: fazekasmesterség
fazekasdeszka fazikasdeszka fn A →
cserépedények szárítására alkalmas
többrétegű polc; szikkajtódeszka. L.
még: fazekasmesterség
fazekasinas fazikasinas fn A → fazekasmester mellett dolgozó, a mesterség
fogásait tanuló gyerek.
fazekaskemence: → égetőkemence
fazekaskorong fazikaskorong fn
Lábbal hajtott, vízszintes síkban forgó
korong, amelyen a fazekas az agyagot
formálja. L. még: fazekasmesterség
fazekaslegény fazikaslegíny fn Fazekassegéd. L. még: fazekasmesterség
fazekasmesterség: Népi mesterség,
Debrecenben és körzetében főleg céhekbe (fazekascéh) tömörülő mesterek, fazekasok űzték. A fazekasság legfontosabb nyersanyaga az agyag, mesterségbeli nevén fazékföld/fazekasagyag, amelyet a lakóhely közelében bányásznak, v.
messziről hoznak. Az agyagot többszöri
tisztítás után vízzel összekeverik, majd
ládákban tárolva a vizet elpárologtatják
belőle. Az ily módon megszikkadt agyagot a szelőkéssel kockákra vágva a műhelybe viszik, ahol ismét tisztítják, majd
gyúrják, tapossák, hogy minél rugalmasabbá váljék. Végül akkora darabokra
vágják, amekkora darabokat a készítendő edény nagysága megkíván (fazékrög).
Ezután következik az edény formálása, a
korongolás, amit a fazekas a korongpadon ülve végez, régebben lábbal hajtott
fazekaskorongon, kézikorongon, újabban
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már gépkorongon (korongtányér). Nedves kézzel végzik, v. nedves bőrt szorít a
fazekas az ujjai és az edény közé. Amikor kész az edény, egy vékony dróttal
levágja a korongról, és szikkadni hagyja.
Szikkadás után kapja az edény az alapszínét, az engobot (engobozás) és az
esetleges díszítményeket: írókával (írókás, írókázás), ecsettel, más eszközzel v.
eszköz nélkül, ill. a felület pozitív v.
negatív alakításával. A megszáradt edényeket a fazékkocsira rakva először
gyengén kiégetik a katlanszínben található égetőkemencében (katlan, katlankemence), majd a második, erősebb égetés előtt rakják rá a mázat, amely megfüstölődik. A céhes világban a mester
munkáját a fazekaslegény és a fazekasinas segítette. − Termékei, készítményei: a) fazékfélék: cserépfazék, cserépcsupor, ételesfazék, főzőfazék, lakodalmas fazék, vászonfazék, vászoncsupor.
Idesorolható a cserépedény, vászonedény, cserépszilke, komaszilke, ill. a
pipafazék is. b) korsófélék: butella,
butykos/butykoskorsó,
csecseskorsó,
cserépbögre, cserépkanta, cserépkorsó,
miskakancsó, vászonkancsó, vászonkorsó, vászonköcsög. c) laposedények v.
tálesedények: cseréptál, cseréptányér,
kalácscserép/kalácssütő. d) egyéb termékek: cserépbili, cserépfedő, cserépfigura, csigacsináló tábla, csibeitató
/csirkeitató, kacsaitató, dohánytartó,
fésűtartó, tintatartó. (Vidékünkön a
nádudvari fazekasság napjainkban is
kiemelkedő jelentőséggel bír.) L. még:
edény, mustravas; a fogalmak szócikkeit
is!
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fazékföld fazikfőÝd fn Másik neve:
fazikasagyag. Α főző- és sütőedények
előállítására alkalmas agyag; a fazekasáruk alapanyaga. L. még: fazekasmesterség
fazékkocsi fazikkocsi fn Más nevei:
faziktolóṷ, faziktologatóṷ, faziktolóṷ
tajiga. Fazekaknak a kemencében való
elhelyezésére, ill. mozgatására használt,
villás végű vassal és két kis kerékkel
ellátott farúd. L. még: fazekasmesterség
fazékrög fazikrög fn Olyan nagyságú
agyagdarab, amelyből egy fazekat el
lehet készíteni. L. még. fazekasmesterség
fazéktoló: → fazékkocsi
fazéktologató: → fazékkocsi
fazéktoló talyiga: → fazékkocsi
fazik: → fazék
fázlódik fázlóṷdik i Alakváltozata:
fázóṷskodik. Fagyoskodik, fázik. − Igekötővel: → elfázlódik.
fázóskodik: → fázlódik
február februvár, ~ fn Régi latinos
neve: februárius. Az év második hónapja, szabályos években 28 napos, szökőévben 29 napos. A népi kalendáriumban
böjtelő hava. Hagyományosan ~ra esik a
→ farsang, ennek időszakában van a
legtöbb bál, mulatság, lakoma. Jeles
napja ~ 14: → Bálint-nap a szerelmesek
napja. Februári népszokások: ~ 2: gyertyaszentelő Boldogasszony. Ha a barna
medve e napon kijön a barlangjából, és
meglátja az árnyékát, visszabújik, mert
hosszú tél lesz. Ha borús az idő, akkor
kint marad. Farsangi bálok: falun álarcos, jelmezes felvonulások, farsangi lakodalom, rönkhúzás, a farsang fontos
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szerepe a párválasztásban. Jellegzetes
süteménye a farsangi fánk, rétes. Február
24: → jégtörő Mátyás. Szólás: Január,
~, itt a nyár: az év első két hónapjának
eltelte után hamarosan nyár lesz. Népi
időjárási megfigyelés: Hogyha a szúnyogok ~ba táncolnak, abrak után nízzél
hóṷnap!: a ~i jó időt még kemény tél
fogja követni. Idős cívisek ~ban hangoztatott „életbölcsessége”, amellyel a ~i
hidegre utaltak: Ha februárius elibe nem
mászik a márciusnak, most március lenne.
februári morzsolt ~: Februárban
még csak annyi → tengerit morzsoltak
le (kézi morzsolással) egyszerre, amenynyire a gazdaságnak egy hétre szüksége
volt. A szemek nedvességtartalma miatt
a ~ megpenészedhetett, ha sokáig zsákban tárolták. L. még: májusi morzsolt,
márciusi morzsolt, morzsolt
februárius: → február
februvár: → február
fecser ~ i Alakváltozata: fecserékel.
Kacsa, liba csőrét vízbe dúgva szörcsög,
bugyborékol.
fecserékel: → fecser
fecserészik ~ i Fecsegve beszélget.
fecske ~ fn 1. Nevének ritkán említett
változata: fecskemadár, népi megnevezése: istenmadárkája. Villás farkú, gyors
röptű, rovarokkal táplálkozó madár, a
magyar paraszt Isten madarának tekintette. (Hangadásának igéje: csicsereg, →
ficserékel.) A ~ a tanyán gazdálkodó
cíviseknek is kedvelt madárkája volt.
Kicsinye a → fecskefiók. Nálunk 3 fajtája él: az emberi lakóhelyek közelében
(eresz alatt, istállóban, főleg lóistállóban) élő kékesfekete hátú, rozsdabarna
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torkú → füsti fecske, a → molnárfecske
és a meredek part üregében, dombos
helyeken fészkelő → parti fecske. A hiedelem szerint a → fecskefészek szerencsét hoz a házra; leverése pedig szerencsétlenséget, ilyenkor véres tejet ad a
tehén. A cívis gazdák is deszkát szögeltek az istállóban levő ~fészek alá, hogy a
kicsik ne piszkítsák le az állatokat. Debrecenben is szokás volt, hogy a kislányok, amikor tavasszal először ~´t láttak,
felvettek vmit (pl. egy kevés homokot) a
földről, és úgy tettek, mintha az arcukat
mosnák vele. Közben ezt mondták:
Fecskét látok, szeplőÝt mosok/hányok.
Abban az évben nem lett szeplős az arcuk. A ~ a fiókáinak etetéskor állítólag
ezt csicsergi: Kicsinek kicsit, nagynak
nagyot, mert hogyha a kicsi nagyot kír,
pofon kell hajítani! − Közmondásban:
Egy ~ nem csinál nyarat: egy ember kevés vmilyen lényeges változás véghezviteléhez. Népi időjárási megfigyelés: Ha
a ~´k alacsonyan repülnek, esőÝ lessz:
ti. követik a fülledt levegő miatt alacsonyabban röpködő legyeket, bogarakat.
Népi találós mesében: Vászon a hasa,
/Bársony a nyaka,/Muzsika a szája,/Villa
a farka. (Oláh Gábor gyűjtése) 2. (tréf)
Kőműves.
fecskefal ~ fn Szalmával kevert sárból fecskerakással épített fal.
fecskefarkas fecskefarkos mn Fecskefarkszerűen kivágott 〈→ füljegy a ló,
szarvasmarha fülén〉. L. még: bilyog
fecskefarkú kapa ~: A 8 kapával
felszerelt → ekekapa része.
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fecskefészek fecskefíszek fn A →
fecske tapasztott fészke. Tilos volt leverni, sőt ápolták, gondozták.
fecskefiók fecskefióṷk fn Kisfecske.
L. még: fecske
Fecske-fok: → fok
fecskehasú ~ mn Hátán sötét, hasán
fehér v. világos szőrű 〈állat〉. L. még: lótenyésztés
fecskehasú disznó fecskehasú disznóṷ: A → mangalica egyik fajtája.
fecskelocska ~ mn Fecsegő 〈kislány〉.
fecskemadár: → fecske
fecskerakás ~ fn Az a falrakási mód,
amelynek során rendszerint deszkák v.
karók közé rakják, döngölik a törekkel v.
pelyvával kevert sarat.
fecskerakású fal ~: → Fecskerakással készült fal. Hajdan kedvelt falazási
mód volt, mert nyáron hűvös, télen meleg volt. Főként tanyai épületek (ház,
istálló, ól) készültek így.
fecskés orrú fecskés óṷrú: Ló orrára
(orra színére) vonatkozó minősítés. L.
még: lótenyésztés
fecskeszőrű fecskeszőÝrű mn Kékesfekete szőrű 〈ló〉. L. még: lótenyésztés
fecstej ~ fn Tehénnek az ellés utáni
néhány napon adott sűrű teje. Olyan
sűrű, hogy fejéskor szinte fröcsög a →
rocskába.
fed ∼ i 1. Kapával földet húz a szőlőtőkére, betakarja földdel a szőlőtőkét. 2.
A méhek a hordás után megtelt lépeket
egy sajátos anyaggal borítják be.
fedél fedel fn 1. Kiveszőben lévő régies alakváltozata: fedőÝlík. Épület, építmény tetőzete. A lakóházon levő mindenféle tető neve házfedél. A régi idők-
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ben általában nádból készült (nádfedél,
régiesen nádfedőlék), a módos(abb) gazdák házait zsindelyfedél, később cserépfedél v. palafedél borította. A szegények
putrilakásain, ill. domboldalba vájt ólak,
istállók tetején csépelt szalmából, mogyoróvesszőből, sárgaföld és homok keverékéből készített habánfedél volt. Hajdan ~ nyújtott védelmet a kiskapuban
beszélgetőknek (fedeles kapu). − Szólásban: Jóṷ ~ tartya a házat: a) ahol jó a
családfenntartó, ott nem szenvednek
szükséget a családtagok. b) a jól gondozott fedelű ház tovább tart. 2. Vminek
felnyitható v. leemelhető teteje. Pl.
üvegből készült légyfogó része a harangfedél; doboz teteje a skatulyafedél;
mézeskalácsosoknál a dagasztó- és a
brehológép csészéjének teteje. Fedél volt
a nagy gabonatároló ládán (fedeles szuszék), az apróbb tárgyak elrejtésére is
alkalmas bútordarabon (fedeles szék), a
nagy füles poháron (fedeles pohár) is. 3.
A méhek által készített lépsejteket borító
anyag. L. még: tető; a fogalmak szócikkeit is!
fedélbőr fedélbűr fn → Szíjgyártóknál a munkadarabok külső bevonására
való, finom, hajlékony bőr.
fedeles kapu ~: Tetővel fedett, személyi közlekedést szolgáló kiskapu. L.
még: kapu
fedeles pohár ~: Fedéllel ellátott,
nagy füles → pohár.
fedeles szék ~: Felhajtható ülőkéjű
→ szék, amelynek a mélyedésébe apróbb
tárgyakat lehet tenni.
fedeles szuszék fedeles szuszik: Fedéllel ellátott nagy gabonatartó láda.
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fedelez ~ i → Méhész a lépsejteket
borító viaszlapot eltávolítja. − Igekötővel: → lefedelez.
fedelezés fedelezís fn → Méhészetben a lépsejteket borító viaszlapok eltávolítása.
fedelező: → fedelezőkés
fedelezőállvány fedelezőÝllvány fn
Másik neve: sejtnyitóṷállvány. → Méhészetben olyan állvány, amelynek a két
oldalán ferdén elhelyezkedő deszkalapokra a lépet fektetik és rögzítik.
fedelezőkés fedelezőÝkés fn Más nevei: lípfedelezőÝ, fedelezőÝ, sejtnyitóṷkés. → Méhészetben a sejteket fedő viaszlapocskák eltávolítására szolgáló vékony pengéjű acélkés, amelynek nyele a
tövénél derékszögben meg van hajlítva.
fedelezőtálca fedelezőÝtálca fn →
Méhészetben olyan tálca, amelynek a
tetején levő rácsra → fedelezés közben
ráállítják a lépet, hogy a belőle kifolyó
méz a tálcában gyűljön össze.
fedelezővilla fedelezőÝvilla: Másik
neve: sejtnyitóṷvilla. → Méhészek olyan
villaszerű eszköze, mellyel a sejteket
borító anyagot eltávolítják.
fedélkunyhó fedélkunyhóṷ fn A →
halászkunyhó egyik típusa.
fedélszék ~ fn Épületet fedő, a tetőfedő anyagot tartó fedélszerkezet.
féder ~ fn 1. A kocsi v. kocsiülés rugózata. 2. → Gubacsapóknál az előkészítő munka eredményeként létrejött
rugalmas gyapjúcsomócska.
féderes bricska: → féderes talyiga
féderes kocsi ~: Rugóval ellátott kocsi.
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féderes talyiga féderes tajiga: Más
nevei: féderes bricska, bricska. Egyesek
ezt is mondták → atyafitagadónak. Kétkerekű, általában 2 személy szállítására
alkalmas jármű. A beépített rugózás
miatt kényelmesebb, mint a teherszállító
→ talyiga.
fédervájsz ~ fn Síkpor, a → csizma
felhúzásához használták.
fedés fedís fn 1. Háztető. 2. Kazal teteje. 3. A szőlőművelés utolsó, szüret
utáni munkafázisa. Két fajtája a → szálvesszős fedés és a sima fedés.
fedez ~ i 1. Úgy áll vki, vmi elé,
hogy eltakarja. 2. Mén kancát meghág,
megtermékenyít. 3. Hím háziállat nőstényt (pl. kan kocát) megtermékenyít,
vele párosodik.
fedezék fedezík fn Az időjárás ellen
védő, oldalt nyitott ideiglenes szállás a
legelőn, → szárnyék.
fedeztet: → hágat
fedeztetés: → hágatás
fedő fedőÝ fn Edény befedésére való
kerek lap. Hajdan a cívis háztartások is
főként cserépedényeket, pl. cserépfazekakat használtak, ezekre gombos fogóval
ellátott → cserépfedőt tettek. − Szólás:
FedőÝ szóṷjja fazikát: a) neki is az a hibája, amit másnál kifogásol. b) a hozzátartozójára mond rosszat. Közmondás: A
fedőÝ megtanája a fazikját: mindenki
megtalálja a hozzá illő (élet)társat. L.
még: fazék, fazekasmesterség, tökfedő
fedőbőr fedőÝbűr fn → Szőrmekikészítők nyelvében: a kötésekben a legalsó
és legfelső, bőroldalával kifelé elhelyezkedő szőrmésbőr.
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fedőgombszedő fedőÝgombszedőÝ fn
→ Fazekasoknál villás faág két ága közé
kifeszített drót, amellyel a korongról a
fedők gombját levágják.
fedőlék: → fedél
fedőmáz fedőÝmáz fn → Fazekasoknál olyan nem átlátszó máz, amely alatt
sem az agyag színe, sem a színes díszítések nem látszanak.
fedőszőr fedőÝszőÝr fn Másik neve:
koronaszőÝr. Az állat piheszőrét borító
hosszabb, erősebb szőrzet.
fedőtartó: → falitálas
fegyvertánc ~ fn Fegyverszerűen
használt eszközzel (bot, balta, fokos stb.)
járt férfitánc. Idetartozik a → hajdútánc
és az ennek emlékeit őrző eszközös →
pásztortáncok.
fehér fejír, fehír I. mn. A tiszta hóhoz hasonló színű. Szóláshasonlat: Ojan
fejír a kípe, mint a meszelt fal: sápadt.
Szólás: Ha akarom, fejír, ha akarom,
fekete: így is lehet, úgy is lehet. Meg van
írva fejíren, feketín: félreérthetetlenül.
II. fn Fehér színű menyasszonyi ruha. L.
még: sárfehér.
fehér agyag fejír/fehír agyag: → Fazekasoknál fehéres színű, nyirkos tapintású, jó minőségű agyag. A pipakészítéshez használt ~ot Miskolc környékéről
szállították. L. még: debreceni pipa
fehéralma fejíralma, fehíralma fn
Édesalmának tartott, de inkább seízű
’íztelen’ nyári → almafajta.
fehér alsó fejír/fehír alsóṷ: Jó minőségű vászonból készített, kézimunkával
díszített, fehér színű alsószoknya, ing,
bugyogó együttes neve. L. még: cívis női
viselet
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fehérarany fejírarany, fehírarany fn
→ Paszományosoknál: kevésbé oxidálódó finom ezüstfonál.
fehérbélű dinnye fejírbélű/fehírbélű
dinnye: A görögdinnye egyik fajtája.
Különlegessége, hogy a magvai fekete
színűek. A ~´t ősszel bemeszelték, letették a pincébe, és karácsonykor fogyasztották el. L. még: bél, dinnye
fehér bors fejír/fehír bors: Déli fűszer, megtörve hozták és árusították. L.
még: cívis konyha
fehércseléd fejírcseléd, fehírcseléd
fn 1. Nő. 2. A nők összessége, a női
nem. L. még: vászoncseléd
fehércsorda fejírcsorda, fehírcsorda
fn Szürke magyar marhákból álló csorda.
fehérdaganat fejírdaganat, fehírdaganat fn (rég) Egy betegségféle. L. még:
népi betegségnevek
fehér delavár fejír/fehír delavár: Fehér színű, direkt termő → szőlőfajta.
fehér ecetes fejír/fehír ecetes: A →
cívis konyha egyik → levesféléje (volt).
Füstölt disznóhússal készített, liszttel,
tojással habart, ecettel ízesített étel, nevét fehér színéről kapta. A savanyú létől
abban különbözik, hogy nincs benne
rántás és vereshagyma. Emberenként
egy-egy tojást ütöttek a lisztbe, amelyet
hígra felkavartak. A füstölt disznóhúst
megfőzték, levét megszűrték, visszatöltötték, és megkíszítettík, úgy hogy a forró léhez ezt a tojásos lisztet hozzáöntötték, babérlevelet tettek bele, és jól felfőzték. Ecetet öntöttek bele. Minden
emberre egy-egy jó ökölnyi húst is tettek
a lébe. → Ételesbodonban v. → vászonfazékban vitték a tanyára. Az ecet miatt
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5−6 napig is elállt. Evés előtt felmelegítették, kenyérrel ették. Már nem főzik.
fehér egér: → egér
fehér eper: → eper
fehérfakó fejírfakóṷ, fehírfakóṷ mn
Lószínnév, a → fakó egyik árnyalata. L.
még: lótenyésztés
fehérféreg fejírfíreg, fehírfíreg fn A
→ szőlő egyik kártevője. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
fehérfolyás fejírfojás, fehírfojás fn
Női (nemi) betegség. L. még: nemi élet,
népi betegségnevek
fehérföld fejírfőÝd, fehírfőÝd fn 1.
Világos színű, szikes talaj. 2. Meszeléshez használt alapozó anyag.
fehér gohér fejír/fehír gohér: fn Korán érő szőlőfajta, borszőlő. L. még:
gohér
fehér guba fejír/fehír guba: Fehér
gyapjúból szőtt festetlen → guba.
fehérgyökér: → petrezselyem
fehérhagyma fejírhagyma, fehírhagyma fn Fehér héjú, enyhén csípős
csemegehagyma, gyöngyhagyma. A fejírhagymának vóṷt egy kis csípőÝje.
fehér harisnya fejír/fehír harisnya:
Fehér színű fonalból kötött vastagabb →
harisnya.
fehér hurka fejír/fehír hurka: Tüdővel, májjal, kásával töltött → hurka, nem
véres hurka:
fehérít fejírít, fehírít i 1. A kimosott
asszonyszűtte vásznat bemártották a
vízbe, és a napra tették száradni. Ezt
addig ismételték, amíg a vászon szép
fehér nem lett. 2. Megsárgult ruhaneműt,
vásznat savóba téve kifehérít.
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fehérítés fejírítís, fehírítís fn 1. Kimosott vászonnak napon való szárítása.
2. Megsárgult ruhaneműnek, vászonnak
savóban történő áztatása.
fehérkas fejírkas, fehírkas fn Hántolt
vesszőből készített → szekérkas. Ünnepi alkalomkor használták.
fehérke: → fényeske
*fehérkenyérsütő: → perecsütő
fehér lapály fejír/fehír lapáj: Nagy,
lelógó fülű hússertés. L. még: disznó
Fehér Ló: → gazdabál
fehér lúg fejír/fehír lúg: → Szappanfőzéskor a harmadik, negyedik lúg, az
edények fertőtlenítésére használták.
fehérmája fejírmája, fehírmája fn A
disznó (szarvasmarha) hasnyálmirigye, a
bélkövér közt található. A tüdős hurkába
szokták tenni, de jól meg kell főzni, mert
különben édessé teszi a tölteléket.
fehérmájú fejírmájú, fehírmájú mn
Érzéki, buja természetű 〈nő〉. L. még:
nemi élet
fehérmályva fejírmájva, fehírmájva
fn Egy dísznövényfajta. L. még: virágoskert
fehérmarha: → magyar szürke marha
fehérmeleg fejírmeleg, fehírmeleg
mn → Kovácsok nyelvében: kb. 1200
C°-os hőmérsékletű 〈anyag〉.
fehérmunka fejírmunka, fehírmunka
fn A → kalap, → pásztorkalap készítőinek nyelvében: a → nyersmunkát követő
munkafázisok összefoglaló megnevezése.
Fehérnád-fok: → Hortobágy növényvilága, nád
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Fehérnád-foki-kút: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
Fehérnád-fok-telek: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
Fehérnád-kút: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
fehérnép fejírníp, fehírníp fn Asszonyok, nagyobb lányok összessége v.
kisebb-nagyobb csoportja.
fehérpálinka fejírpájinka, fehírpájinka fn Frissen főzött kisüsti pálinka.
fehérparéj fejírparé, fehírparé fn
Chenopodium album. Fehér libatop.
fehérpaszuly fejírpaszuj, fehírpaszuj
fn Kisebb és nagyobb szemű babfajta.
Az utóbbiból főzték a → tört paszulyt.
fehérpecsenye fejírpecsenye, fehírpecsenye fn 1. Köznyelvi jellegű neve:
szűzpecsenye. Disznónak a rövidkarajról
lefejtett, fehéres színű, hosszúkás finom
húsa. 2. A szarvasmarhának a fartő és a
comb közötti részéből metszett finom
hús és a belőle készült étel. L. még: vargaleves
fehér pipa fejír/fehír pipa: Fehér
agyagból készített világos színű pipa.
fehér-pogácsaalma fejír-/fehír-pogácsaalma fn A → pogácsalma sárgászöld,
fehér színű fajtája. Jó ízű, lapos alakú →
almafajta. Az 1960-as években Svájcba
irányuló exportcikk volt. Többen a londoni pepin (népnyelvi alakja: → londonpepin/londonpepi) néven (is) említett
almával azonosnak tartják..
fehérrépa fejírrípa, fehírrípa fn Tarlórépa.
fehér ringló fejír/fehír ringlóṷ: A →
ringlószilva egyik fajtája. Sárgabarackkal összefőzve jó minőségű lekvár készíthető belőle.
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fehér róka fejír/fehír róṷka: Fehér
színű róka prémje.
fehérruha fejírruha, fehírruha fn 1.
Fehérnemű, alsóruha, váltóruha. 2. Szószerkezettel: váltóṷ fehírruha. Férfiak,
főként elszegődött cselédek, pásztorok
vi- seletében vászonból készült ing és
hosszú, bő gatya együtt. Az elszegődött
cselédek a tanyán éltek, hét végén hazavitték v. hazaküldték a gazdához a
szennyest, ott a mosónő átadta nekik a
zacskóba tett tiszta ruhát.
fehérruhaáruló fejírruhaárulóṷ, fehírruhaárulóṷ fn Gyolcsból, fehér vászonból varrt ruhanemű eladásával foglalkozó nő. A ~k a → kékruhaárulókkal
együtt egész évben a Nagytemplomtól a
Csapó utcáig terjedő részen kínálták
portékáikat. Nagy hidegben gyékénykerítéssel vették körül magukat, szoknyájuk alatt parazsas edény melegítette őket.
fehérsaszla: → saszla
fehér szalonna fejír/fehír szalonna:
Sózott, füstöletlen → szalonna.
fehérszemély fejírszeméj, fehírszeméj fn Nő, asszony.
fehérszepe fejírszepe, fehírszepe mn
Sötétebb foltokkal tarkázott 〈ló〉. L. még:
lótenyésztés
fehérszepe-szürke fejírszepe-/fehírszepe-szürke mn Lószínnév, a → szürke
egyik árnyalata. L. még: lótenyésztés
fehér szoknya fejír/fehír szoknya:
Fehér vászonból varrt alsószoknya.
fehérszurok fejírszurok, fehírszurok
fn → Szíjgyártóknál a varrócérna tartósítására használatos anyag.

fábabugyborék
fehértengeri fejírtengeri, fehírtengeri
fn Másik neve: cukortengeri. Fehér szemű csemegetengeri. L. még: tengeri
fehértészta fejírtíszta, fehírtíszta fn
→ Mézeskalácsosoknál: cukros, szalalkális, lisztes tészta.
fehértippan fejírtippan, fehírtippan:
A → tippan egyik fajtája. Szikes területek, mocsári rétek, nedves kaszálók dús
levelű, dús virágú növénye. Az állatok
szívesen fogyasztják zölden és szénaként
is. Nemesített fajtái is vannak. L. még:
Hortobágy növényvilága
fehérüröm fejírüröm, fehírüröm:
Másik neve: bárányüröm. Artemisia salina monogyna. Pusztai legelők, szikes,
köves talajok kellemes illatú, keserű
fűszer- és → gyógynövénye. A bárányok
kedvelik, de a jószág nem szereti. A nép
uborka eltevéséhez használta. Étvágygerjesztő, vérnyomásemelő, bélféregűző,
epehajtó hatása van. Teáját szívbaj gyógyítására használták. L. még: Hortobágy
növényvilága, népi gyógyászat
fehérvászon: → pikírvászon
fehér víz fejír/fehír víz: (rég) Népi
orvosságnév: borogatásra használt Goulard-víz. L. még: népi gyógyászat
fej1 ~ i 〈Tejelő állatot〉 → teje leadására késztet úgy, hogy a tőgyből a tejet
kézzel kinyomkodja, ill. fejőgéppel szívatja. Kifejezésben: tehenet ~. L. még:
fejés
fej2 ~ fn 1. − A/ Ember, állat testének
az agyvelőt, a szájnyílást és a legfőbb
érzékszerveket magában foglaló legfelső, ill. elülső része. Ehhez kapcsolódó
jelentései: ~tető a hajjal; agy, ész, értelem; az egész ember jelképe; az egyén

483

fácán

életének jelképe. Rokon értelmű megnevezései: fő, kobak, tök. A koponyacsontok találkozásának porcos helye kisgyermekkorban a feje lágya, a magzatvíz
népi neve fejvíz. A nagy, kerek fejű ember hólyagfejű, a hosszúkás ~ű: ugorkafejű/ugorka- peti.− Tapasztalaton alapul,
hogy a gyereket nem szabad egyéves
koron túl szoptatni, mert a ~ibe megy a
té, buta lesz tőÝle. − B/ A szó különböző
jelentései gyakran szerepelnek frazémákban, Így kötött kifejezésekben: Hátra köti a ~it: ~kendőt hátul, a tarkó fölött köt meg. Hánnya a ~it: gabonának
kezd kalásza fejlődni. Átok: Az Isten
lűjön fűbe!: halj meg! Gúnyos figyelmeztetésben: Vigyázz, mert elsül a ~ed!:
ne okoskodj már annyit! Tréfás biztatásban: A ~it üsd, hogy meg ne sántujjon!:
üsd, ne sajnáld! Megrovásban: Bárcsak
a ~edet vesztenéd már el! Megdöbbenés
kifejezése: Mire adtad a ~!: milyen veszedelmes dologba fogtál! Ironikus
rosszkívánságban: Szegíny ~e nyakastúl,
maraggyon el egymástúl!: vágják le a
~ét! Ironikus tényközlés: Szegíny ~ nyakastúl, majd elmarad egymástúl: levágják a ~ét. Szóláshasonlatban: Ojan nagy
a ~e, mint egy fuka: aránytalanul nagy a
~e. A fésületlen, borzos hajú gyereknek
Ojan a ~e, mint a szarkafíszek, ill. Ojan
a ~e, mint egy szekér szína. Úgy elaludtam, mint akit ~be kollintottak: mély
álomba merültem. Neki a kisujjába több
ész van, mint neked a ~edbe: ő sokkal
okosabb nálad. Ojan, mint a ~etlen láb:
együgyű, ostoba. Szólásokban: Az okoskodó, de ostoba ember Ojan okos, hogy
a ~it meg kéne abroncsolni. v. Be kéne
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zsindejez- tetni a ~it. Azír fáj a ~ed, mert
nyers: azért fáj a ~ed, mert élsz. Meglátnád, ha be vóṷn kötve a ~e: mondják
tréfásan a legénynek, ha nehezen talál
meg vmit: biztosan meglátnád, ha egy
csinos nő volna ott. A nagylánynak
mondják, ha vmit keres, de nem találja:
Meglátnád, ha kalap vóṷn a ~ibe: meglátnád, ha legény volna. Aki teljesen ősz,
annak A ~ihez vertík a liszteszsákot.
Lehajtya a ~it: lepihen. Annyit csak szereztem, ahon a ~em lehajcsam: van anynyim, ahol vénségemre meghúzzam
magam. Nincs ojan hej, ahová le tudná
hajtani a ~it: nincsen otthona. Lehúzták
a ~e felőÝl a kuny- hóṷt: kilakoltatták. A
részeg embernek Nehéz a ~. Az ostoba,
buta embert Fejre ejtette a bába, mikor
megszületett. Bekötötte a ~it: nőt feleségül vett. Még annak is lesz baja, aki
evvel köti be a ~it: rossz lesz az élete
annak a nőnek, akit ő vesz feleségül.
Bekötöttík a ~it: a) férjhez ment. b) pl.
szántáskor befejezték a munkát, elvégezték az utómunkálatot is. Be van kötve a
~e: pl. szántáskor befejezték a munkát, az utómunkálatot is elvégezték. Jóṷ
remínysíg ~ibe: remény- kedve, viszonzást várva. Megmosom a ~ed: megdorgállak. Abba fáj az én ~em: nem törődöm vele Fejire nőÝ: nagyon elbizakodik, amaz már parancsolni sem tud neki.
FőÝ a ~e: nagy gondban van. FőÝzi a
~it valamiben: töri a ~ét vmiben. Töri a
~it: erősen gondolkodik. Szígyent hoz a
~ire: szégyent hoz rá. Tömi a ~ét: sokat
eszik. Lesüti a ~it: szégyenében lehajtja.
Fejit csóṷvája: ~ének ingatásával roszszallását fejezi ki. Szeget ütött a ~embe a

484

fácán

mondása: el kell gondolkodnom azon,
amit mondott. A ~ihez vág valakinek
valamit: durván megmondja neki. Fejjel
megy a falnak: meggondolatlanul, saját
kárára cselekszik. Hiába húzom/húzzák a
~it az asztalra, ű meg az asztal alá mindenáron: hiába akarnak neki, jót, nem
lehet rajta segíteni. Kihúzták a ~ibűl a
kötőÝfíket: elbocsátották a szolgálatból.
Megmossa a ~it szappan nékűl: nagyon
összeszidja. Majd ~em füstye megy: sok
a gondom, sok a kiadásom. Annyi a baja, hogy füstöl tűlle a ~e: rengeteg gondja van. Másként: Azt se tuggya, hun áll a
~e. A ~it üsd, hogy meg ne sántújon!:
üsd, ne sajnáld! Elveszti a ~it: meggondolatlanul cselekszik. Fejemet teszem rá:
teljesen bizonyos vagyok benne. Fejin
tanálta a szeget: a lényegre tapintott.
Fejjel megy a falnak: meggondolatlanul
cselekszik. A rosszul táplált borjúnak
Fejihe vertík a rocskát: keveset hagyták
szopni. Adok én neked, csak győÝzzed a
~et kapkodni: kapsz tőlem, de verést,
ütést. Annyi dóṷgom van, hogy a ~em
alá is tehetnék belőÝle: nagyon sok dolgom van. Az én ~em nem kalendárium,
hogy mindent tuggyík: én sem tudhatok
mindent. A büszke, kevély ember Magasan horgya a ~it. Beszíl a ~ivel. lelkére
beszél, észre téríti. Aki jól házasodott, az
Jóṷ hejre tette a ~ ajját, annak már Meg
van vetve a ~ ajja. Aki rosszul nősült,
annak Nem jóṷl áll a ~e ajja: rosszul áll
a dolga. Neki/Ennek mindig jóṷl van a
~e ajja: gazdagszik, mindig gyarapodik.
Száll az áldás csűstűl a ~re: nagyon
átkozzák. Bogár van a ~ibe: félbolond,
eszelős. Annyi a dóṷgom, hogy a ~em

fábabugyborék
alá is tehetnék belőÝle: millió dolgom
van. Annyi a gondom, hogy a ~em alá is
jut belőÝle: olyan sok a gondja, hogy
éjszaka is azzal foglalkozik. A részeg
embernek GőÝz szállott a ~ibe. Közmondásokban: A ~ihez menny, ne a lábához!: ne a beosztottal, hanem a vezetővel intézd a dolgodat! Az ember ~e
nem kalandá- rium, nem tudhat mindent:
az ember tudása véges. Ne szóṷj szám,
nem fáj ~em: jobb, ha nem beszél az
ember a mások hibáiról, mulasztásairól,
mert csak magának okoz gondot vele.
Más változatban: Hallgass, nyelvem,
nem fáj ~em. Szóṷjj igazat, betörik a
~ed!: az igazmondásra ráfizetünk. Fejitűl/Fejirűl büdösödik a hal: egy közösség romlottságának a vezetők romlottsága a fő oka. Nagy a ~e, busújon a lú!:
legyünk vidámak, a búslakodást hagyjuk
másokra! A hüje ~jel megy a falnak:
akinek nincs esze, az nem mérlegeli tette
következményeit. Akinek vaj van a ~in,
ne mennyík a napra!: aki vétkes vmiben,
húzza meg magát! − C/ A ~ a cívis
nyelvben több összetétel utótagjaként
szerepel. Köznyelvi eredetű testrésznév
a kezefeje és a lábfej. A kismesterségek
körében pl. munkaeszköz tartozéka:
csikófej ’gubacsapóknál a tépőszék része’, kaszafej ’szőrmekikészítőknél késes fej’, kösüfej ’szíjgyártóknál a varrószék része’, ekefej ’eke része’. Szerszám
tartozéka is lehet, pl. a kantár része a
fékfej/fékfeje, kantárfej, a lőcs része a
lőcsfej, az ostornyél felső része a nyélfej.
Néhány szóban termék része, pl. a mézeskalácsosoknál a babafej és a huszárfej, a paszományosoknál: a pipabojt ré-
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sze a bojtfej, az elszakadt fonál egyik
összekötési módja a verébfej. Népi
gyógyszernév a nyúlfej. Képzett alakjával (-fejű) is több összetételben van jelen. Az emberi ~ formájára, méretére,
egyéb jellemző külső jegyére utaló elnevezések a holdvilágfejű, hólyagfejű,
kókuszfejű, kobakfejű, lófejű, pukkancsfejű. Haszonállat (szarvasmarha) ~ére
vonatkoznak a buckófejű, butujfejű,
oláhfejű szavak. Néhány összetételben
használati tárgyak, termékek jellemzőinek jelölésére szolgál: kerekfejű slingli,
kerekfejű bot, kerekfejű kanál, somfejű
szeg. A fejes képzett szó egyetlen mellérendelő összetétel tagja: agyas-fejes. 2.
Szőlőtőkének a föld felett kiszélesedő
része (tőkefej). 3. Kalász (búzafej, zabfej). 4. Különböző eszközök, tárgyak
részeként, pl. pipa~, csizma~. 5. Rekesztőhalászatban a vejszének, ill. a varsának az a legbelső része, amelyben a
hal fogva marad. 7. Kerítőhalászatban a
nagy húzóháló farára erősített úszók közül a legnagyobb. 8. Tímároknál: a szarvasmarha ~éről lenyúzott, a szarv és fül
helyén lyukas bőrrész. L. még: emberi
test; a fogalmak szócikkeit is!
fejalj fejajj fn Fekvőhelyen a fej alá
tett párna v. más támaszték.
feje alja feje ajja: E/1., 2., 3. sz. birt.
szraggal: párna és kispárna együtt, →
fejalj.
fejátmérő fejátmírőÝ fn → Kádármesterségben: az edény fenékrészénél
mérhető átmérő.
fejből fejbűl hsz Könyv nélkül.
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fejében fejibe hsz Vmiért, vmilyen
célból. Odamentem, Uramisten jóṷremínysíg fejibe.
fejel ~ i Régi, elnyűtt lábbelit új felsőrésszel lát el.
feje lágya feje lággya: A koponyacsontok találkozásának kisgyermekkorban porcos helye. Frazémákban is szerepel: Feje lággyára esett/ejtettík: ügyefogyott, élhetetlen. Nem ejtettík a feje
lággyára: van magához való esze. Feje
lággyára tapint: elevenére tapintott
vkinek. BenőÝhetett vóṷn már a feje
lággya: már nem gyerek, több esze is
lehetne, megkomolyodhatott volna. BenőÝtt mán a feje lággya: van magához
való esze. L. még: fej2
fejelés fejelís fn Lábbeli új felsőrészszel való ellátása.
fejelő fejelőÝ fn A → bocskornak a
lábfejet védő része. 2 db pár cm széles
bőr, amely a lábfej közepén kis csattal
van összecsatolva.
fejér: → fehér
Fejérnád foka: → fok
fejés fejís fn A kézi ~nek állatfajták
és a fejő testhelyzete szerint elkülöníthető módozatai vannak. − 1. A tehén ~ének
több változata ismeretes. – A/ Régibb
időkben a szállásokon tartott teheneket
nem kötötték → jászolhoz, szabadon
voltak az → akolban, a karámban. A ~
általában férfimunka volt. A férfiak a
jószág mellé állva (oldalt) és meghajolva, fejüket a tehén hasának nyomva fél
kézzel fejték a félszilaj szürke magyar
teheneket, miközben másik kezükben a
→ fejőedényt tartották. Egyszerre két
csecset tudtak fejni, külön az első párat
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és külön a hátsó kettőt. Mikor a jószág
továbblépett, a → fejő is lépett utána. A
kifejt tejet → vászonköcsögbe v. kisebb
faedénybe fogták fel. A megfogott, lekötözött tehén ~e lábujjhegyre guggolva v.
ülve történik. A fejő mindig a tehén jobb
oldalán helyezkedik el. A fejőedényt bal
kezében tartja, és másik kezével fej,
gyakrabban a földre helyezi v. a térdei
közé szorítja, és két kézzel fej. – B/ A
19. század második felétől a szürke magyar szarvasmarhát a cívis gazdaságokban is felváltották jól tejelő tarka fajtákkal, ezzel a tartásmód is belterjessé vált
(→ fejőscsorda). Az istállós tartás terjedésével különösen ahol csupán néhány
tehén volt, a ~ nagyobb részt női munka
lett, de a tanyai gazdaságokban, ahol
több tehenet tartottak, a ~ továbbra is
férfimunkának számított. Az istállós
tartásban ugyanakkor a fejőedények (→
sajtár, fejőrocska, fejővedér) mérete is
növekedett. A ~ első lépéseként a fejő a
tehén tőgyét langyos vízzel tisztára mosta, és konyharuhával megtörölgette.
Majd ráült a tehén jobb oldalához helyezett 4 lábú kisszékre (→ fejőszék), kissé
távolabb maga mellé helyezte a nagy
fejőedényt, a két térde közé szorította a
fejőbádogot, megsimogatta a tehén tőgyét, és két kézzel fejni kezdte. Tehenes
gazdák bevett fogása volt, hogy a ~
megkezdése előtt a borjút rövid időre
aláengedték az anyjának, megmártották,
hagyták, hogy megszíja a tejet, így utána
sokkal gyorsabban és könnyebben lehetett fejni. A tapasztalt gazda így tett akkor is, ha tehene nem akart adni több
tejet, ha nyilvánvalóan kisborjának tartogatta a többit. – C/ A cívis gazdák,
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gazdasszonyok különböző ~i módokat
ismertek. A → bütyökfejés lényege,
hogy a fejő a két kéz nagyujjait nyomja
a csecshez, és úgy fej. A → húzogató
fejésnél két kézzel egymás után ritmikusan húzzák a tehén soron levő két csecsét. Legalkalmasabb fejési mód a → marokfejés, itt a mutató-, középső-, gyűrűsés kisujj dolgozik.Volt, aki a körmével is
fejt, oly módon, hogy befelé fordította a
4 ujját és a körmeivel szorította a csecset, de ezt a tehén nehezen tűrte, előfordult, hogy kirúgta az edényt a fejő
kezéből. A művelet végén enyhe húzásokkal kicsepegtették az utolját. A jó
fejőnek sokkal több tejet adott le a tehén,
mint annak, aki meggyötörte. Egy viszszaemlékezés szerint, amikor az idegen
tehenet durva, esetlen kezű gazdája helyett egy könnyű kezű asszony fejte
meg, az nemcsak sokkal több tejet adott,
mint más alkalommal, hanem hálából
meg is nyalogatta annak a kezét. A
nyugtalan természetű tehénnek a farkát,
hogy ne csapkodjon vele, a lábához kötötték. A rugós tehén lábát pedig →
gúzsba tették. − 2. A juhot (→ fejősbirka) mindig hátulról fejik. Rendszerint
tuskón v. fejőszéken ülve, két kézzel
végzik ezt az igen fárasztó munkát,
amely nagyobb nyáj esetén több óráig
tart. Az állatot nem kötik meg, hanem
egy szűk nyíláson át egyenként engedik
a → fejősjuhász elé. A juh ~e kifejezetten férfimunka, de esetenként a feleségek is értenek hozzá. Az asszonyok,
gyermekek feladata azonban inkább a
juhok terelése a fejőnyíláshoz (→
esztrenga). A juhok ~éhez kapcsolódó
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gúnyoló rigmus: Ujuju, a cserpákba
szart a ju.
fejesedik ~ i Fejesedik a káposzta: a
káposzta levelei kezdenek → összeborulni.
fejes káposzta ~: Összeborult levelű,
kifejlett → káposzta.
fejes lénia ~: Fejes vonalzó. L. még:
lénia
feje vize: → fejvíz
fejfa ~ fn Más nevei: fűtűl/fűti valóṷ
fa, gombfa, kopjafa. A református temetők sírjele. Temetéskor a → sír fej felőli
végéhez tűzik le. Anyaga tölgy v. akác,
esetleg cser, hossza 80−150 cm, néha
200−300 cm. A földbe kb. 1/3 része kerül, ezt kátránnyal kenik be v. megszenesítik, hogy tartósabb legyen. Egyes
helyeken a ~ részeit el is nevezik: a felső
vég a homloka, feje, alatta a nyaka, válla, a középső rész a törzse v. dereka,
földbe kerülő első vége a lába v. talpa. A
~´t általában a bognár készítette ácsmunkával egy darab fából. Többnyire
belevésték a halott nevét, ill. kezdőbetűit, és vésett felirattal (→ sírfelirat) látták
el. Ezt egyes vidékeken külön fejfaíró
végezte el. A ~´t a legtöbb esetben díszítették: szomorúfűz karcolatával és az
A.B.F.R.A., azaz a boldog feltámadás
reménye alatt vésettel. Gyakran korommal v. szurokkal kenték be, ritkábban
barnára, kékre, zöldre festették. Újabban
általános a fekete szín. A ~ színének
életkorjelző szerepe is lehetett. A barna
középkorú, a fekete öreg halottakat jelölt. A fehér és kék újabban sokfelé a
fiatal halottakat jelölte/jelöli.
fejfedők: → fejviselet
fejhús ~ fn Állat fejrészének húsa.
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fejjárom: → járom
fejkendő fejkendőÝ fn Ritkábban:
fűkendőÝ; szószerkezettel: fejre valóṷ
kendőÝ, fejre valóṷ keszkenőÝ. A nők
fe- jét borító, különböző méretű, ritkán
hosszúkás, általában négyzet alakú lepel,
amelyet átlósan összehajtva v. hajtás
nélkül rögzítettek a kontyra. A 16−17.
századi úri viselethez hasonlóan a paraszti női fejviseletben csaknem a múlt
század közepéig viselték a kivarrott és
csipkével díszített fehér patyolat, majd
batiszt és tüll ~t is. A korábban csak
hétköznapokra felkötött színes, tarka
(kékfestő) ~k mellett, a 19. század végén
ünnepeken országszerte közkedveltek
lettek a finomabb selyem, kasmír, rojtos
szélű ~k és téli változataik, amelyeket
posztóból, gyapjúból készítettek. − Az
átlósan háromszögűre hajtott ~t a →
főkötő felett a tarkón hátrakötötték. − A
hosszú kendő általában az új asszonyt
illette meg, akár az → újmenyasszonyfőkötő. Ilyen jelleggel a 19. század közepétől a fátyol vette át a szerepét. −
Kifejezésben: Hátra köti a fejit: a ~t
hátul, a tarkó fölött köti meg. Tésztacsináláskor, főzéskor, a csomó is hátul volt,
a gazdasszony nem az álla alatt kötötte
meg.
fejkötő: → főkötő
fejő fejőÝ fn 1. Az a személy, aki a
→ fejést végzi. 2. Anyajuh.
fejőágas fejőÝágas fn A hortobágyi
pusztai gulyásszállásokon a pásztorkunyhó közelében leásott oszlop, ezekhez kötötték ki fejés idejére a teheneket.
A gulyások saját szükségletükre rendszeresen fejtek néhány tehenet. Egy-egy

488

fácán

pásztortanyán 3−4 ~ is állt. A Hortobágyon a ~ helyett → koplalót is készítettek.
fejőakol fejőÝakol fn A hortobágyi
→ juhtartás egyik építménye.
fejőedény fejőÝedíny fn Az az edény,
amelybe fejnek. Két alapformája a fölfelé szélesedő vödörforma (→rocska, sajtár) és a fölfelé szűkülő alacsonyabb
forma (→ juhfejő sajtár). Az előbbi a
tehenek, az utóbbi a juhok fejésére használatos. A juhok ~e gyakran kiegészül
egy fejőbögrével (→ cserpák). Közvetlenül ebbe fejnek, így a tej kevésbé habzik. A ~ek általában fából készültek
dongával, abronccsal; a felfelé bővülő,
ill. szűkülő formát később a gyárilag előállított zománcos, ill. zománc nélküli bádog ~ek is megőrizték.
fejőkarám fejőÝkarám fn Az anyajuhok fejésének egyik építménye a Hortobágyon. L. még: juhtartás
fejőlyuk fejőÝjuk fn A → fejőkarám,
→ fejőakol egyik sarkában van. Jellegzetesen kiképzett, gyakran fedéllel is
ellátott építmény(rész). Itt ülnek a →
fejőszéken a → fejősjuhászok, és a mellettük kifelé igyekvő juhokat egyenként
fejik meg. 2. → esztrenga.
fejőre fejőÝre hsz Fejésre. Olyan tehénről mondták, amely a gazdáé maradt,
a teje azonban azé volt, aki gondozta.
fejőrocska: → rocska
fejős fejőÝs mn/fn Olyan tejelő állat,
amelyet fejnek. L. még: frissfejős
fejősbirka fejőÝsbirka fn Nevének
változatai: fejősjuh, cangabirka. Tejet
adó anyajuh. Szóláshasonlat: Annyi esze
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sincs, mint a fejőÝsbirkának: együgyű,
ostoba.
fejőscsorda fejőÝscsorda fn Fejőstehenekből álló csorda.
fejősgulyás fejőÝsgujás fn A kora tavasztól késő őszig a legelőn tartózkodó
teheneknek a fejését végző → gulyás.
fejősjuhász fejőÝsjuhász fn A nyári
időszakra felfogadott, a juhok fejését is
végző → juhász. Fejéskor a karámból a
juhok egyenként kerültek a keze alá. L.
még: esztrenga, fejőlyuk
fejősjuhok nyája fejőÝsjuhok nyája:
Tejet adó anyajuhok → nyája.
fejőstehén fejőÝstehén fn Rendszeresen tejet adó → tehén. Egy-egy ilyen
tehenet a gazda 8−10 évig is tartott. A
fejőstehenet általában egész nyáron legeltették.
fejőszék fejőÝszék fn 1. Főként fejéshez használt támla nélküli, alacsony
faszék. Istállóban tehénfejéshez általában négylábú, négyszögletes fedőlapú →
gyalogszéket használtak. Juhfejéshez is
gyakori (volt) a gyalogszék. A Hortobágyon a 19. század végén, 20. század
elején kialakították a lécekből összeállított ülőkét. 2. Csipkeverő állvány. Nevét
onnan kapta, hogy hasonlít a ~hez.
fejőveder fejőÝveder, fejőÝvedér fn
1. Vödör formájú, félig zárt edény,
amelybe a kifejt tejet a bögréből átöntik.
2. Fejéshez használt lapos alakú, két oldalt füllel ellátott alumíniumedény.
fejrész fejrísz fn 1. A hordó oldalának fenék körüli és azon kívül eső része.
2. Az állat fejéről lehúzott szőrmésbőr.
fejrevaló fejrevalóṷ fn Fejfedő.
fejre való kendő: → fejkendő
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fejre való keszkenő: → fejkendő
fejsajt: → disznósajt
fejsze ~ fn Fa vágására használt,
hosszú nyelű, ék alakú éles vasszerszám.
Részei: foka, köpülye, feje, lapja, éle.
Mérete szerint van: → nagyfejsze, balta/kisfejsze. Más ~típusok: → pofás fejsze, szilánkoló fejsze, szekeresfejsze;
hasonló eszközök: → bárd, tagló. −
Szóláshasonlat: Úgy úszik, mint a nyeletlen ~: nem tud úszni. Szólás: Ojan setít
van, hogy megáll benne a ~: koromsötét
van. Veszett ~´nek a nyele: vmi megtérül
a kárból. Kialudná a ~´t a nyélbűl:
álomszuszék. Közmondás: Veszett ~´nek
nyele fordul: a kár egy része megtérül.
Rossz ~ nem vész el: az értéktelen holmi
hamar megkerül.
fejszetartó fejszetartóṷ fn A szekér
bal oldalán levő karika, amelybe a →
szekeresfejszét nyelénél fogva akasztják.
fejszíj ~ fn 1. → tarkószíj. 2. → Kötőféken az a szíj (v. kötélrész), amely a
ló sörényén megy keresztül.
fejtámasz ~ fn Fejtámla.
fejteget ~ i Varrás, kötés fölfejtését
végzi.
fejtés fejtís fn A bőr lenyúzása a levágott állatról.
fejtő fejtű fn A birka feje és nyaka
közötti rész.
fejűl: → felül2
fejvánkos fejvánkus fn Favágók téli
szállásán a fekvőhelyeket egymástól elválasztó gerendák közül egy.
fejvászon ~ fn A → cipő belsejében
az orr alatt elhelyezett vászonbetét.
fejvég: → ágyfő
fejviselet: Férfiak és nők, ill. a gyermekek fejét védő, reá illeszkedő ruha-
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darabok összefoglaló megnevezése.
Csoportjai: − A/ Férfi ~: kalap: cívis
kalap, csikóskalap, egyenkalap, gulyáskalap, juhászkalap, karimás kalap, kondáskalap, Kossuth-kalap, pásztorkalap,
parasztkalap, pörge szélű kalap/pörge
ka- lap, szalmakalap; sipka/sapka: asztrakánsipka, báránybőr sipka, barett sapka, deáksapka, sinkó, egyensipka, jambó/jambósipka, micisipka/micisapka, útisapka; kucsma/kucsmasipka; egyéb: kalpag, süveg, tökfedő. − B/ Női ~: fejkendő
/főkendő/fejre való kendő/fejre való
keszkenő; főkötő: hálófőkötő, kisaszszonyfőkötő, újmenyaszony-főkötő; (női)
kalap: tokkalap, gombakalap, egyenkalap, szalmakalap; kapizson: szőrkapizson; kendő: berlinerkendő, delénkendő, gyászkendő, halottaskendő, hárászkendő, jegykendő, menyecskekendő, pargetkendő, templomoskendő, vállkendő;
kaskétli/kaskétli fejkötő; keszkenő: hárászkeszkenő, jegykeszkenő, kasmírkeszkenő, kiskeszkenő, nagykeszkenő; egyéb:
fátyol: menyasszonyfátyol, párta: gyöngyös párta, gyöngyös fejkötő, koszorú:
gyöngykoszorú; fejdíszek, fejékek. −
Gyermekek ~e: kapizson, kissipka. − C/
Néhány viselettörténeti megjegyzés a
szakirodalom alapján: A férfiak ~ében a
divatok egymásutánja, a nők ~ében több
helyütt ezek egymásra rétegződése figyelhető meg. Ennek következtében
nemcsak az egymást követő korosztályok, hanem a családi állapot megkülönböztetésére is mód nyílt az eltérő
leány- és asszony~ segítségével. Nemcsak egy-egy személy váltott élete során
többféle ~et, de maguk a ~ek is gyakran
változtatták formájukat. A széles peremű
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férfikalap 2−3 nemzedéken belül pörgére cserélődhet, a nőiek pedig nemegyszer nemzedékenként váltják egymást.
Van olyan ~, amelyet csak egyetlen
nemzedék életében hordtak. A paraszti
~nek a 19. századra kialakult rendszerét
a polgárosodás bolygatta meg, előbb a
férfi-, majd az állapot- és rangjelző
szerepe miatt nehezebben változó női
~et a városi divathoz közelítve. A férfifejviseletben a téli báránybőr sipka
mellett az évszázadok folyamán különböző nemez fejfedők váltogatták egymást. Legkorábbi típusuk a süveg, amelyet csak a 19. században szorítottak ki
teljesen a kalapok. Ezek első formái a
széles karimájú, később a pörgekalapok,
a századforduló végén csak idős parasztemberek és pásztorok ~ében maradtak meg. A különböző divatok hatására kialakult fejfedők formája viselőjük korára, finomabb v. gyengébb
minőségű anyaga vagyoni állapotára,
viselési módja életkorbeli és társadalmi
hovatartozására is utalt. Pl.: A tollal,
bokrétával szalaggal díszített kalap csak
legényt és fiatal házast illetett meg. A
kalapot csak házas ember hordta otthon
is (legény nem), csupán étkezés előtt,
alváshoz és templomban tette le. Miként
az asszonyt főkötője, a férfit kalapja
kísérte el a koporsóba is. − A női ~ben a
paraszti leány- és asszonyfejviseletet a
nemesi ~ mellett, amelyből az alapformák, pl. a párta és a kontyfőkötő
öröklődtek, a polgárosodás nyugati divatformákkal bővítette, mint a német főkötő és a pintli. A leányok ~ének egyik
jellemzője, hogy a kislány haját főkötőbe, kis sapkába, gyöngyös sapkába
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szorították, mihelyt azonban a haja fonhatóra megnőtt, hajadonfőtt járatták, a
nagylányok, hajadonok ~ét azonban csak
bizonyos kortól, pl. az iskola befejezésétől követhette. A magyar leány~ jellemző ünnepi darabja volt a párta, de a
19. században bevezették a homlokbársony viselését, a menyasszonyi fejék
pedig a koszorú lett. A lányoknak templomba hidegben, melegben egyaránt
hajadonfőtt illett járni. A hajadonfőt járó
lányok az erős nap és hideg ellen kendőbe bugyolálták a fejüket. A megesett
lányok fejét országszerte asszony módra
bekötötték. Az asszonyok ~ének fő jellemzője, hogy a lakodalom éjszakájától,
a kontyolástól az asszonyt megillető és
számára kötelező ~ alkatrészei a főkötő
és a fejre való ruha voltak. Attól függően, hogy helyi szokás szerint az előhajat v. hátihajat hangsúlyozták, a ~
alkalmazkodott a hajviselethez. Az új
asszonyt korábban fátyol, újabban az újmenyasszony-főkötő különböztette meg
korosabb társaitól. Egy-egy viseletcsoporton belül a főkötők és fejrevaló kendők szinte jelrendszert alkottak, színükkel, díszítettségükkel utalva viselőjük korára, állapotára, a viselés alkalmára. − Az egyes fogalmak jelentését l.
a szócikkükben!
fejvíz ∼ fn Szószerkezettel: feje vize.
Magzatvíz.
fék fík fn 1. Ló fejére tett kötőfék. 2.
→ Kantár. Egyik fajtája a → szekeresfék/szekereskantár. 3. A ló orrcimpáit
összeszorító hurok; pipa.
fékel ~ i Lovat felkantároz. Népdalrészlet: Mikor kezdi Angyal Bandi a lo-
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vát nyergelni, Cifra csüngőÝs kantárjával ~ni, ~ni.
fekély fekéj, feki fn 1. Burgonyán beteg, fekete, szürke folt. 2. → kéregfekély.
3. Indulatos beszédben: fene. Szidalom,
átok: A fekéj egyen meg!
fekélyes krumpli fekíjes krumpli:
Beteg, fekete, szürke foltos burgonya.
Ilyenné válik tavasszal a megcsírásodott
→ krumpli.
fekélyfű fekéjfű fn Knautia arvensis.
Löszös helyeken, félszáraz gyepeken,
útszéleken, kaszálókon, réteken, többnyire meszes talajon növő, lágy szárú
évelő növény nagy levelekkel. Májustól
októberig virágzik. Kivonatával régen
(fekélyes) bőrbetegségeket (ekcéma,
csalánkiütés, rühesség) gyógyítottak, de
köhögésre, torokgyulladásra, hólyaghurutra is használták. → Pákászok gyűjtötték és árulták. L. még: gyógynövények,
népi gyógyászat
fekete ~ mn Színnév, a cívis nyelv
több összetett szó utótagjaként ismeri.
Ló színére vonatkozik az almásfekete,
sötétforma fekete, emberi szem, ill. szövetanyag színe a bogárfekete, fonal és
szövetanyag színe a gubafekete. A jakabfekete az oportói szőlő másik neve. −
Frazémákban is szerepel. Szitkozódás: A
~ fene egyen/enne meg! Szóláshasonlat:
Ha vmi korom~, az Ojan ~, mint a setít
íccaka, v. Ojan ~, mint a füstös kímíny.
Jobb itthon a ~ kenyír, mint máshon a
fejír: az idegenben szerzett jólét nem ér
annyit, mint az itthoni szegényes megélhetés. Fekete szína, fejír kenyír: szénakaszálás idején ha sok eső esik, a széna
megfeketedik, a búzavetés megerősödik,
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bő termés lesz. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
feketebárány ~ fn A családból kitagadott, rossz útra tért személy.
feketecirkás ~ mn Vágóállatok mirigyének megváltozott, kóros megbetegedésre utaló színe: feketén csíkozott. Az
ilyen húst a hatósági állatorvos nem
engedte ki töltelékárunak.
feketecsalánfű ~ fn A → népi gyógyászat a → gugát ’golyva’ gyógyította
vele. → Pákászok gyűjtötték és árulták.
L. még: gyógynövények
feketecseresznye ~ fn Nagy szemű,
éretten sötétvörös színű, jóízű, ropogós
→ cseresznye. Leghíresebb fajtája az →
egri feketecseresznye. Ezt Egerből, Eger
környékéről hozták.
feketecsucsor: → ebszőlő
feketederes ~ mn Lószínnév, a →
deres szín egyik árnyalata. L. még: lótenyésztés
feketedió feketedióṷ fn Juglans nigra. Olajtartalmú termése ehető, de belső
része kisebb, héja keményebb, mint a
közönséges diójé. Faanyaga igen értékes
bútoranyag (→ furnér). Leveleiből, a
termés burkából főzött teája vértisztító,
emésztést javító hatású. L. még: gyógynövények
feketeeper: → eper
feketefélfa ~ fn Megmetszett szőlővessző, szálvessző. Feketefélfára mecc:
szőlővesszőt kirügyezés előtt metsz. L.
még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
feketefenyő feketefenyőÝ fn Pinus
nigra. Hazánkban nem őshonos, sötét
tűlevelű szárazságtűrő, örökzöld növény.
A futóhomok megkötésére is alkalmas
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magasra megnövő fája a bútorkészítésben is használható, de nagy gyantatartalma van. Több alfaja van.
feketeföld feketefőÝd fn Zsíros, humuszos, igen jó → búzatermő → föld.
feketeföldi marha: → marha
fekete gohér ~: Télre eltehető, sokáig
elálló csemegeszőlő. L. még: gohér, szőlő
fekete gólya fekete góṷja: A → gólya egyik fajtája.
fekete guba ~: Olyan → guba, amelyet kész állapotában befestettek feketére.
feketegyűrű ~ fn Acer tataricum. Feketegyűrű-juhar.
fekete harkály: → harkály
feketehunyor ~ fn Helleborus niger.
Nagy méretű, kb. 8 cm átmérőjű fehér
virágokat hoz. A legszebb télen virágzó
(szobai, ill. kerti évelő növény. A ~t (v.
egyik alfaját?) pusztai → gyógynövényként is ismerik. Már Méliusz Juhász
Péter is említi, hogy a juhászok a juhok
dögét orvosolták vele. L. még: állatgyógyászat
Fekete István utca: → Pallag
fekete karácsony ~: Hó nélküli →
karácsony.
fekete kenyér fekete kenyír: Nagyon
sötét színű → rozskenyér. L. még: kenyér
feketeleves ~ fn Eredeti jelentése:
Sötét színű mártásféle, amelyben régen a
húst tálalták, ill. olyan hajdan az étkezés
végén felszolgált leves, amely a beletört
vértől volt fekete. Ma már csak frazémákban fordul elő. Fenyegetés: Majd
lesz neked még ~!: a) ezután jön még
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csak a dolog kellemetlen része. b) rossz
gyermek fenyítése: nagy verést kapsz!
Más változatban: Hátra van még a ~!
feketemeggy ~ fn 1. Sötétbordó színű régi, nemesítetlen → meggyfajta. 2.
Másik neve: → cigánymeggy. Igen apró,
gömb alakú, kemény húsú, lédús, feketés
bordópiros színű gyümölcse júliusban
érik. Igénytelen, bőtermő fajta, nagy
alakgazdagság jellemzi. Házi és konzervgyári feldolgozásra igen alkalmas.
feketemeleg ~ mn → Kovácsoknál:
kb. 500 C°-os hőmérsékletű meleg.
feketenadály: → lónadály
feketenadálytő feketenadájtű fn Vizenyős helyen termő növény: Symphytum officinale. A tudós asszonyok a ~
gyökerével frissen v. szárítva porrá törve
borogatásként a reumát, izületi gyulladást gyógyították. Csonttörés gyógyítására is használták/használják. Szárított
levelét a szegények dohánypótlóként
szívták. L. még: népi gyógyászat
fekete nájlonkesztyű: → kesztyű
feketepaszuly feketepaszuj fn Sárga
csövű, éretten fekete színű zöldbabfajta.
L. még: paszuly
feketepej ~ mn Lószínnév: sötétbarna. L. még: lótenyésztés, pej
fekete pipa ~: Vörös agyagból készített, égetéskor feketére füstölt cseréppipa. L. még: debreceni pipa
feketeretek: → retek
Fekete-rét: → Pallag, rét, szik1
Fekete-réti-erdő: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
Fekete-réti-járás: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
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feketés
egérszőrű
feketís
egérszőÝrű: Feketésszürke 〈ló〉. L. még:
lótenyésztés
feketés farkú ~: Olyan 〈ló〉, amelynek a farokszőrzete feketés színű. L.
még: lótenyésztés
feketesárgaság ~ fn (rég) A → sárgaság egyik fajtája. L. még: népi betegségnevek
feketetályogfű feketetájogfű fn Göcsös görvélyfű. Scrophularia nodosa. A
Hortobágy növénye.
feketetippan ~ fn Angolperje. Lolium perenne. A Hortobágyon nő. L.
még: Hortobágy növényvilága
fekete ugar ~: (rég) Ηáromnyomásos
gazdálkodásban felszántott, de pihentetés miatt be nem vetett földterület.
feketeüszög ~ fn A kukorica csövének fekete színű, üszkös megbetegedése.
Megérve az ilyen cső porzik, ha földhöz
vágják.
feketevágás ~ fn Az 1950-es évek
elején a parasztságot sújtó sertésvágási
tilalom kijátszása. A → disznóölést titokban végezték a cívisek városi, ill.
tanyai portáján. Téli hónapokban és leginkább a déli órákban kerítettek rá sort,
amikor a perzselés lángja nem látszott
messzire, és a közlekedés zajába beleveszett a leölésre szánt állat sivalkodása.
Ekkor terjedt el a palackos gázzal végzett perzselés, de a disznó baltával történő elkábítását is gyakrabban alkalmazták. A szakképzett hentes esetleg erre
használatos pisztolyfélével a megfelelő
helyen fejbe lőtte az állatot.
feketevarjú feketevarnyú fn Másik
neve: vetísi varnyú. Az őszi búzavetések

fábabugyborék
kártevője, csapatosan röpködnek, és kieszik a földből a későn vetett búzamagvakat. Ellene a → madárijesztő különböző fajtáival próbáltak védekezni.
fekete zab ~: Az egyik → zabfajta, a
cívis parasztok is termesztették.
feketezáp: → záptojás
fékető: → főkötő
fékfej ~ fn Alakváltozata: fékfeje. A
→ kantárnak a ló füle mögött a fejre
simuló része.
fékfeje: → fékfej
feki: → fekély
fékkarika: → lánckarika
fékomadta fíkomadta isz Más változata: fíkomteremtette. Többnyire tréfás,
enyhe szitkozódás, figyelmeztetés kisgyereknek címezve: Azt a fíkomadta teremtísit! Azt a fíkomteremtette! Hinnye
[ejnye], azt a fíkomteremtettit neki!
fékomteremtette: → fékomadta
fekő fekőÝ fn (rég) Vajúdó asszony.
fekőágy fekőÝágy fn (rég) Még régibb neve: fekőÝnyoszoja. Vajúdó aszszony ágya, fekvőágy.
fekőnyoszolya: → fekőágy
fékszár fíkszár fn 1. Kantárszár. 2. A
kötőfék szára, amelynél fogva a lovat
vezetik v. kikötik.
fekszik ~ i Gyermekágyat ~: gyermekágyasként ágyban van. − Szólás:
Avval ~, avval kél: állandóan azzal foglalkozik. Adatolt igekötős alakjai: →
elfekszik, felfekszik, kifekszik, megfekszik, nekifekszik, odafekszik, ráfekszik.
Összetételben: → kél-fekszik.
fektében fektibe hsz Csak E/3. személyben: fekvése közben. Az óṷdala is
megfájult fektibe.
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fektet ~ i − Találós kérdés: Hanyatt
~ik, nyers hússal döfölik, mi az?: kenyérdagasztás.
fektetéses trágyázás: → telkesítés
fektol ~ i 1. Koldul, kéreget. 2. Verekszik.
fekvőbútor fekvőÝbútor fn Fekvésre
is alkalmas, ún. kinyitható → bútor.
fekvő fenőacél fekvőÝ fenőÝacél: →
Tímárok szerszáma, kb. 30 cm hosszú
fába ágyazott acéldarab.
fekvőkaptár fekvőÝkaptár fn Olyan
→ kaptár, amelyben a keretek egymás
mellett helyezkednek el.
fekvő kémény fekvőÝ kímíny: Az →
álló kéményhez a szomszédos helyiségből sréhen, sréegyenesen ’ferdén’ hozzácsatlakozó → kémény.
fel ~ fn → Tejfel. De: fölös té/tej.
Feladta a felit a té.
fél1 fíl i − Frazémákban: Aki nagyon
~, az Úgy fíl, hogy a fúrújukba is bebúna, ill.Úgy fíl tűlle, mint az ígőÝ tűztűl.
Jóṷl fíjj!: ne ~j! Közmondás: Jobb fílni,
mint megijjedni: az óvatos embert nem
éri váratlan kellemetlenség. Más változatban: Fílni kell, de megijjedni nem muszáj.
fél2 ~ szn 1. Egy párnak egyike. A ~
kípe csupa sár lett. 2. Ruhadarab megnevezésében: ~ bűrkabát: rövid bőrkabát. 3. Földterület nagyságát, mértékét
jelölő, már elavult kifejezésben: ~ nyilas: 4500 négyszögöl szántóföld, ill. 400
négyszögöl szőlő. 4. Vmilyen mértéket,
mennyiséget, méretet jelentő kifejezésekben: → fél guba, fél nagykendő, fél
sukk, fél szalonna. 5. Félbe: ketté vágva,
a fele. Sertés ~be eladóṷ. − Szólások-
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ban: A ~ fogamra se elíg: pl. élelem
nagyon kevés. Ennek a fele se tréfa: ezt
már komolyan kell venni. Fél téglával
veri a mejjit: henceg, hősködik.
felad ~, felád i 1. Ételt, italt felszolgál, feltálal. 2. Kérdést feltesz. Népdalban: Patkóṷ Sándor így adta fel a szóṷt:
Ki látott mán egy lovon hét patkóṷt?
Nígyet visel ez a nemes állat, kettőÝ a
csizmámra van verve, a hetedik saját
magam neve. 3. Gyereket bead, beirat az
iskolába. 4. Összetört aludttej a savót
felereszti, a felszínre bocsátja.
félágasos-szelemenes tetőszerkezet
félágasos-szelemenes tetőÝszerkezet: Az
ágasfás-szelemenes szerkezet azon változata, amikor a szelement tartó ágas
nem a földre, hanem a falra, ill. a falra
fektetett gerendára támaszkodik.
felaggat ~ i 1. Felakaszt. 2. → felaggatódzik.
felaggatódzik felaggatóṷddzik i
Alakváltozata: felaggat, más igével: felfogóṷddzik. Esős időben v. munka közben szoknyáját, ruháját visszahajtva
felköti, v. a két végét derekánál bedugja.
Így a ruha nem lesz kastos ’lucskos, vizes’, hanem száraz marad.
félajtó félajtóṷ fn Az egyszárnyú →
ajtó előtt félmagasságig emelkedő külső
deszkaajtó.
felakad ~ i 1. Felakaszkodik, felfüggeszkedik. 2. Vmin beakadva ottmarad.
felakaszt ~ i − Rosszkívánság:
Akasszanak fel a neved napján! − Szólás: Nála jobbat/becsületesebbet is ~ottak mán: példátlanul rossz, becstelen.
Felakasztotta magát valaki − mondják,
ha zimankós idő van.
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felalézol: → alézol
felálló fejű: → csillagnéző
felállongat ~ i Pl. kamra polcára
kihült kenyeret felállítgat.
felaszik ~ i 1. Áll felkoppan. Szólás:
Attul ~/felkoppan az állad: nem kapsz
semmit. 2. Fel van aszva a hasa: pl. jószágnak be van esve a hasa, sovány.
félázás ~ fn → Tímároknál: a bőr
megázásának félig kész folyamata.
feláztat ~ i Ruhaneműt, vásznat mosás előtt beáztat. A háziasszonyok ezt
rendszerint este végezték, így reggel
könnyebb volt kimosni belőle a szenynyet. Van, aki a mosógéphez is elvégzi
ezt a műveletet. L. még: felszappanoz
felbarázdol: → barázdol
felbarkáz: → barkáz
félbehagyó láz félbehagyóṷ láz:
(rég) Váltóláz, malária. L. még: népi betegségnevek
felbélel ~ i Felbiztat, felbujtogat, ingerel vki ellen.
felberenál ~ i Más igekötővel: beberenál. Felszántott v. bevetett föld boronálását elvégzi.
felberzenkedik ~ i Him → pulyka
tolla az ingerültségtől felborzolódik.
Ilyenkor a szárnya tollát leengedi, szántja vele a földet, és a farka olyan, mint
egy legyező.
félbeszakaszt ~ i Félbeszakít.
félbe-szerbe ~ hsz Félig-meddig
megcsinálva, elvégezetlenül, befejezetlenül. A ma is ismert tanmese szerint A
vadgalamb meghíjta a szarkát, hogy taníccsa meg físzket rakni. A galamb mindig mondta: túdom, túdom. Na, ha tudod, akkor csináld! − mondta a szarka,
és otthagyta a físzket ~.
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felbigyeredik ~ i Növény indát hajt.
felbiggyeszt ~ i Vmit vhová felhelyez.
felbokrétáz ~ i Bokrétával feldíszít.
felborsol ~ i Felbosszant.
félbolond: → bolond
felbolydul felbojdul i Méhcsalád a
méhkasban izgatottan nyüzsögni kezd.
L. még: méhészet
felbolygat felbojgat i Méhet a méhkasban felzavar. L. még: méhészet
felböffen felbüffen i Egyet böffentve
az étel íze, szaga érződik a szájban.
felböfög felbüfög i Többet böffentve
az étel íze, szaga érződik a szájban.
félbőr félbűr fn 1. → Szíjgyártóknál,
→ tímároknál: az állatról lenyúzott bőr
hosszában kettévágva. 2. Az egy pár
bőrnek az egyik darabja.
félbőrkapcás: → félbolond
felbőröz felbűröz i 1. → Szíjgyártó a
fakápás nyereg vázát bőrrel borítja. 2. →
Rézműves bőrszíjjal látja el a kolompot,
hogy az állat nyakába lehessen akasztani.
felbúg ~ i → Koca megfogan.
felbújik ~ i Éjszakai fekvésből felkel. Durva noszogatásban: Búj fel mán
abbúl a vacokbúl, ne dögöjj ojan sokáig
ott!
felbukik ~ fn Baromfi, főként kiscsirke hirtelen felfordul és elpusztul. L.
még: baromfi betegségei és gyógyításuk
félcédulás: → bolond
felcihelődik felcihelőÝdik i 1. Ülőhelyről lassan, nehézkesen feláll. 2. Felszedelőzködik, lassan felkészülődik.
felcímkéz ∼ i Árut címkével ellát.
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felcipóz felcipóṷz i (Leves)tésztát →
cipó nagyságú darabokra szaggat, feldarabol. L. még: cívis konyha
félcipő félcipőÝ fn A lábfejet csak
bokáig fedő → cipő.
felcuhol ~ i Felbiztat, felingerel vkit
vki ellen.
felcsap ~ i 1. Árat felemel. A kofa ~ta
a tojás árát. 2. Hirtelen elhatározással
beáll vminek. Felcsapott katonának. 3.
Udvart gyorsan felsöpör. 4. → Guba
szőrét a víz átjárja, felborzolja, így a
szőttes jól összeáll.
felcsapat ~ i Kihűlő → kemencét
gyorsan lángra lobbanó anyaggal, langalóṷ gajjal ismét felmelegít. L. még:
kenyérsütés
felcsattog ~ i Alakváltozata: felcsattogzik. Bevetett → kenyér felső részén
hólyagok keletkeznek, felpattogzik. Ez
akkor történhet meg, ha a kenyér tésztája
nincs jól megkelve. L. még: kenyérsütés
felcsattogzik: → felcsattog
felcsimpaszkodik ~ i Pl. kisgyerek a
szekér saroglyájára alulról felkapaszkodik, felfüggeszkedik.
felcsinál ~ i Nőt házasságon kívül teherbe ejt. Na, ezt is ~ták!
félcsipejű ~ mn 1. Csipőficamos
〈ember〉. 2. Hibás csipejű 〈ló〉. L. még:
lótenyésztés
felcsirkéz ~ i Szőlő- v. tormaültetvény tövét kis földkupaccal beborít.
feldédelget feldídelget i Pl. borjút
jobban táplál, több tejet ad neki.
féldél féldíl fn A délelőtt fele, tíz óra
körüli idő. L. még: napszakok
felderít ~ i Vmely még nem ismert
dologról információkat, értesüléseket

fábabugyborék
szerez. A míhek hordás előÝtt ~ik a terepet.
felderítő felderítőÝ fn Aki v. ami felderít vmit, vkit. Pl. méheknél az a ~,
amelyik azért repül ki, hogy új, virágporban gazdag helyet keressen. L. még:
méhészet
feldolgoz feldóṷgoz i → Gubacsapó
a különböző munkafázisokon keresztül
elkészíti a → gubát.
feldolgozó szűcs feldóṷgozóṷ szűcs
fn Olyan → szűcs, aki a kikészített
szőrmésbőrökből különböző termékeket
készít.
feldúz ~ i Feldúzza az óṷrát: megharagszik vmiért.
feldűt ~ i Felborít, okozza, hogy vki
v. vmi feldőljön.
feldűtöget ~ i Feldöntöget, felborogat. A vihar ~te a kereszteket.
fele1 ~ fn 1. Vminek a ~ része. Felháborodás: Ennek mán a ~ is elíg! 2. Házastárs. Az elhunyt házastárs után búsulót így vigasztalták: Hóṷttnak hóṷtt a ~,
ill. Hóṷttnak hóṷtt, ílőÝnek ílőÝ a ~. 2.
Felebarát, társ. Rossznak rossz a ~.
fele2 ~ nu Felé.
felében felibe hsz 1. Alakváltozata:
felibűl. A termést megfelezve, fél részért, felesben. Az a gazda, aki nem tudta önmaga megművelni a földjét, gyakran ~ műveltette meg. Felibe vállalta a
főÝdet. 2. Ketté, két részre.
felében-harmadában felibe-harmadába hsz Alakváltozata: felibűl-harmadábúl. Felületesen, tessék-lássék, féligmeddig.
feléből: → felében
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feléből-harmadából: → felében-harmadában
féléjszaka félíccaka I. fn Éjfél. II.
hsz 1. Éjfélig. Félíccaka aludtam csak.
2. Az éjszaka feléig. Félíccaka nem
aludtam.
felejt ~ i Színlelt béküléskor mondják: Bíkülök, de nem ~ek! Felejtek, de
nem bíkülök!: más dolog a bántást elfelejteni, és más megbocsátani.
felejtés felejtís fn Emlékezetvesztés.
A méhek ~ét a méhes áthelyezésekor
használják ki. Elkábítják őket, így nem
emlékezve a régi helyükre kirepülés után
már az új helyre térnek vissza. − Közmondás: Felejtís nagy vesztís: a feledékenység sok bajt, nagy kárt okozhat. L.
még: méhészet
felel ~ i 1. Kezeskedik. Arrúl én nem
~ek. 2. Durva beszéd, káromkodás enyhítésére mondták: Nem oda ~ve: nem
neki szánva. Változata: Nem oda mondva. A butaságot beszélőnek mondják:
Jóṷl ~t kend, leülhet!
felél felíl i Méh táplálékot teljesen elfogyaszt, felhasznál. Ha kicsi a hordás,
azt fel is íli a mí. L. még: méhészet
felelet ~ i Kezesség, jótállás.
felelős bojtár felelőÝs bojtár: →
Nagybojtár, akinek vállalnia kellett a
felelősséget azért, hogy a gulya körül
minden (itatás, legeltetés, őrzés) rendben
legyen, ill. hogy el ne lopják a jószágot.
félélű ~ mn Hegyetlen, kissé tompa.
felélvez ~ i Szőlőlevél permetlevet
felszív. Azír kell ködszerűen permetezni,
hogy a levél ~ze. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
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felemészt felemíszt i Minden ételt,
italt elfogyaszt.
felémrángató: → gereblye
felenged ~ i A szálakat felvezeti a →
szövőszékre.
felenyhít ~ i Tejet langyosít. A →
gomolya készítésekor fontos volt a tejet
→ testmelegre ~eni.
félérésben félírísbe hsz Félig éretten.
féleresz ~ fn Féltetős fészer, szín.
félereszes ~ mn Féltetős.
félereszes disznóól félereszes disznóṷóṷl: Féltetős → disznóól.
félereszes szín ~: Féltetős → szín.
felereszt ~ i A festéket a fazekas ráönti a mázőrlőkőre. L. még: fazekasmesterség
feleresztés feleresztís fn A → szűr alján levő csipkézett szélű posztódísz felfelé törő ága.
félérett ganéj félírett gané: Félig
érett trágya, amelyben a jószág ürüléke
és a szalma még megkülönböztethető. A
~t fekete földre nem, csak homoki földre
használták. L. még: trágya és trágyázás
feles ~ I. mn 1. A hozam feléért termesztett 〈pl. kukorica, burgonya〉. 2.
Földet a termés feléért művelő 〈bérlő〉.
II. fn → feles bérlő.
feles bérlő feles bírlőÝ. Röviden: feles. A földet a termés feléért művelő →
bérlő.
feles dinnyés ~: → Dinnyeföldet a
termés, ill. a haszon feléért megmunkáló
mezőgazdasági munkás. Ha a gazda
nagyobb területen (kb. 5−6 kat. holdon)
akart dinnyét termeszteni, akkor megegyezett egy hozzáértő emberrel. A gazda biztosította az alkalmas földterületet,
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az ő kötelessége volt a föld felszántása, a
többi munka (vetés, kapálás) a vállalkozó gondja volt. Hajdan a dinnyét (görögdinnyét, sárgadinnyét) nem palántázták,
hanem magról vetették. A kapálás gyakorisága az időjárástól függött, esős idő
után a ~ mindig sort kerített rá. A dinnye
érése idején kiköltözött a földtábla szélére, maga eszkábálta kunyhójában húzódott meg, gyakran a felesége és a gyerekei is kint tartózkodtak. Az érett dinnyét
a gazda a helyi piacra szállította, és ott a
~sel közösen árulták.
feleség felesíg fn − A/ A házasságban
élő pár nőtagja, egyik fele. A férfi házastársát ~ének, → asszonynak, páromnak,
ünnepélyesebben hites felesígnek emlegeti, régibb időkben szóṷgámnak, ídes
szóṷgámnak is, de általában így is: hallod felesíg, hallod asszony, ha már több
gyerek volt: anyja, anyjuk (mármint a
gyermekeknek), anyjukom. A Tiszántúlon tréfásan fehércselédnek nevezte a →
férj a ~ét. A hagyományőrző patriarchális paraszti társadalomban a ~ a férjével
nem egyenrangú. Ezt már a kölcsönös
szólításmódban is tükröződött: míg az
magázta, kendezte, az ember tegezte, te
asszony, te anyja, v. csak keresztnevén
szólította. A férj a ~ét a család gazdasági
irányításából kizárhatta, parancsolt neki,
magatartását szabályozhatta, engedélye
nélkül sehova sem mehetett. A házastársi hűséget megkövetelte, büntethette,
nagyobb ok nélkül is megverhette. A ~ a
férjének vissza nem szólhatott, tűrnie és
hallgatnia kellett: az asszony neve hallgass. Még a századforduló táján is a
házaspárok az utcán nem mentek egy-
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más mellett, az asszony az ura mögött
három lépéssel lemaradva követte azt.
Házba is a férj ment be elsőnek. Az egykés vidékeken v. gazdagabb, polgárosult
városi környezetben, ahol az asszony
jobban örökölt v. gyakori volt a vőnek
ment férfi, az asszony egyenrangú társa
lett a férjének, sőt a család vezetését is
magához ragadhatta. (Erre a debreceni
cívis parasztcsaládoknál is több példa
volt.) – Igen megbecsült élettárs a szegényparaszti családok asszonya, ahol a
munkába járó, otthon alig tartózkodó férj
helyett a család, a háztartás minden
gondja, munkája az asszonyra hárult,
azonban itt is a férj szava volt a döntő. −
B/ A paraszti élet kialakította a jó és
rossz asszony, ~ ideálját. A jó ~: egészséges, munkabíró, termékeny, engedelmes, béketűrő, önállósága csak a férj
akaratán belül jelentkezhet, ügyes, szorgalmas, élelmes. Értsen az asszonyi
munkához, legyen takarékos, aki nemcsak megtartja, hanem ha lehetséges,
gyarapítja is a család vagyonát. Hűséges,
megfelel a társadalmi erkölcsi normáinak. A rossz ~ mindennek az ellenkezője. – C/ A fogalommal kapcsolatban sok
frazéma ismeretes. Kifejezésben: Aszszony a talpán: olyan asszony/~, aki
megállja a helyét. Túlníz az urán: a ~
megcsalja a férjét. Szólás: Az asszony
viseli a háznál a kalapot: papucsférj,
nincsen szava a háznál. Változata: Úgy
táncol, ahogy a felesíge fújja. Elíg, ha az
ura hozzávágja a kalapját:(tréf) ~ könynyen teherbe esik. Ne danojj, mikor
eszel, mert bolond lessz a fe- lesíged
ura!: férfinak mondva: bolond leszel!
Közmondás: Aki a felesígit nem fílti, az
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nem is szereti. Amék asszonyt fíl- teni
kell, azt megette a fene: amelyik feleség hűtlen, csapodár, arra hiába féltékeny a férj. Asszonynak szájába a karja:
az asszonyok szóval védekeznek és támadnak. Az asszonyt a szája szokta megverni: a veszekedős, szájaskodó asszonyt
a férje veréssel bünteti. Három asszony
egy vásár: kevés asszony is nagy lármát
tud csapni. Két asszony hetivásár, három
asszony zsigvásár/országos vásár. Az
asszonynak hosszú a haja, rövid az esze.
Az asszonyt az első ingibe kell megverni:
(tréf) az a jó, ha a férj mindjárt az esküvő utáni héten elkezdi fegyelemhez
szoktatni a ~ét. Csapodár férfiak szerint
Az asszony olvasva, a píz verve jóṷ: a
férfi hűtlensége nem bűn. Az asszonynak
meg a lúnak sose kell hinni: mindkettő
megbízhatatlan. Az asszonynak három
szüksíges: bű píz, kellemetes fírfi, száraz
fa: aki harmóniában akar élni a ~ével,
adjon neki sok pénzt, legyen kedves
hozzá, és készítsen számára jól égő tüzelőt. Szíp asszonyba kicsi hiba nem nagy
kár: a férfiak a szépségért még a kicsi
hibát is elnézik a nőben. Az asszonynak
szíles a kötőÝje, sok mindent eltakar: a
család belső viszályait a jó ~ nem viszi a
nyilvánosság elé, hanem titkolja. Szegíny
asszony vízzel főz, marhaganéval tüzel:
üres a kamarája, sőt rendes tüzelője
sincs. A jóṷ asszony a ház koronája: a
szorgalmas, megbízható ~ mindennél
többet ér. Ahon az asszony nyerges, ott a
fírfi nyertes: szerencsés az a férj, akinek
dolgos ~e van. A fírj a ház feje, a felesíg
a nyaka. A fej arra fordul, amerre a
nyak irányíttya: a családfő a férj, de a ~
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az, aki ténylegesen irányít. L. még: cívis
gazdasszony
feleséges: → nős
feles fű: → feles kaszálás
feles juh feles ju: A juhállománynak
az a része, amely a → feles juhászat
szerződésben rögzített 3 éve alatt az
anyajuhok szaporulata. A szerződés lejárta után a szaporulat fele a juhászt,
másik fele a gazdát illette. Mindkettőjük
szerzeményét nevezték ~nak.
feles juhász ~: Az a juhász, aki legalább 150−200 anyajuhval rendelkezett,
de legelőterülete nem volt, ill. a legelőbért sem tudta kifizetni, ezért meghatározott feltételekkel 3 éves szerződést
kötött a juhainak legelőt biztosító v. a
legelőbért helyette kifizető és saját juhászatot beállítani akaró gazdával (→ feles
juhászat).
feles juhászat ~: 1. Másik neve: feles
tartás. Az 1920-as évek végétől az 1940es évek közepéig jellemző juhtartási
mód. Az a juhtartó paraszt (→ feles juhász), akinek legalább 150−200 saját
anyajuha volt, de elegendő legeltetési
lehetősége nem volt, 3 évre elszegődött
állataival egy fölös legelővel rendelkező,
ill. a legelőbér kifizetését vállaló és saját
juhászatot beállítani szándékozó cívis
nagygazdához. A gazda biztosította a
legelőt a Hortobágyon, a téli takarmányt,
tanyáján a téli szállást a juhász családjának és állatainak, ezenkívül még élelmet
→ kommenciót is fizetett a pásztornak.
A szerződés lejártakor megfelezték a
három év szaporulatát (→ feles juh), de
a törzsállomány a juhász tulajdonában
maradt. Mivel egy anyajuh évente egy
bárányt ellik, ez 200-as állomány esetén
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a három év alatt 600 db szaporulatot
jelentett. Ennek egyik fele a juhászé,
másik a gazdáé lett. A szerződés évei
alatt a gyapjúnyírás és a fejés haszna, a
tejhaszon is feles volt. A ~ segítette a
juhtartó gazdák, önmagukról gondoskodó juhászok megélhetését, hozzájárult a
legelők jobb kihasználásához, a juhtartás
elterjedéséhez. 2. Az a ritkábban előforduló juhtartási mód, amikor a gazda
juhait a juhász egy évig a saját takarmányán tartja.
feles kaszálás ~: Másik neve: feles
fű. A lekaszált fűmennyiség feléért végzett kaszálás. Főként a Hortobágyon
volt: a lekaszált szénát kétfelé rakták,
egyik felét a kaszás, a másikat a város
kapta. Télen ebből takarmányozták a →
törzsgulyát, törzsménest.
feles tartás: → feles juhászat
feleszik ~ i Lelegel. A tallóṷt felette a
jóṷszág.
feleszeg áron ~: Féláron, olcsón, értéken alul.
feletet ~ i Takarmányt állatokkal megetet. Háromszáz mázsa takarmányt etetett fel.
felez ∼ i 1. Vmit két egyenlő részre
oszt. Szaporításkor a mícsaládokat megfelezik. 2. Kosárfonásban: vesszőt két
egyenlő részre vág. 3. Csak a föld felszínén kapál, sarabol; → fölöz.
felezés felezís fn 1. Kosárfonásban a
vesszők félbe vágása. 2. Felületen történő kapálás, → fölözés; sarabolás.
felező: → fölöző
felezőgereblye: → szérűgereblye
félfa ~ fn Elsőéves, csak félig kérges
héjú szőlővessző. L. még: feketefélfa
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felfagy ~ i 1. Fagy támad, fagyás áll
be. Felfagyott az íccaka, megfagyott a
főÝd. 2. Vetés kifagy. Felfagy a búza, kifagy.
felfakad felfokad i 1. Megfagyott út
felolvad, felpuhul. 2. Kelés kifakad.
felfékez felfíkez i Lovat kötőfékkel v.
kantárral lát el. L. még: bilyogozás
felfekszik ~ i → Kerékgyártóknál: a
talp 2 küllőre ráillik.
felfelé felfele hsz Ik-szerűen, a fel ik
helyett a cselekvés folyamatosságának
érzékeltetésére: A szekér fordút felfele.
felfenekel ~ i Elfenekel. A múlt század első felében még az elemi iskolában
a rendetlenkedő tanulót a tanító nádpálcával ~te. L. még: cívis iskola
félfenekű hordó félfenekü hordóṷ:
Víz tárolására szolgáló, felül nyitott hordó.
felfér ~ i 1. Ruhafélére szükség van,
elkel. Nagyon hideg van, ~ a gúnya. 2.
Elkel vkinek vmi, ráfér vkire vmi. Ennek
a gyámoltalannak aggyunk egy-két forintot, ~ neki.
félfertályos: → bolond
félfésű félfűsű fn Másik neve: serkehúzóṷ fűsű. Csak egyik oldalán fogazott, igen sűrű → fésű.
félflótás: → bolond
felfog ~ i 1. Földterületet bérbe vesz.
2. Pl. kaszás, kapás bizonyos nagyságú
földterületet munkába vesz. 3. → Kemence melege a kenyér héját barnára
pirítja. Ahol nem fogott a kemence, oda
egy kevés parazsat tettek az ajtón belül,
hogy a kenyér azon a részen is egyenletesen süljön. 4. Magához vesz, örökbe
fogad vkit.
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fél fog ~: Szólás: A ~ára is kevés/kicsi: ennivaló nagyon kevés.
felfogat ~ i A kenyér héját a kemence
melegének fokozásával barnára pirítja.
felfogatós kaszaörv ~: Pontosabb
megnevezéssel: ékkel felfogatóṷs kaszaörv. Olyan → kaszaörv, amelybe éket
vernek, így fogatják a → kaszát a nyeléhez.
felfogódzik: → felaggatódzik
felfolyat: → megfolyat
felfon ~ i Fonókerék v. guzsaly és orsó segítségével a gyapjút fonallá sodorja,
megfonja. L. még: gyapjúfonás
fél font ~: (rég) Egy → fontnak (kb.
75 dkg) a fele. L. még: súlymérték
felfonódik felfonóṷdik i A gyapjú a
fonókerék segítségével fonallá sodródik.
felfordult bor ~: Zavaros, romlott →
bor. Az ilyen borra mondták, hogy Bánattya van a bornak.
felforgat ~ i Lekvárt összekavar. L.
még: lekvárfőzés
felformáz ~ i Más igével: kistrájkol.
→ Pásztorkalap-készítő a kalap anyagát
gyúrás után faformára húzza, hogy felvegye a pásztorkalap alakját.
felformázás ~ fn Másként: kistrájkolás. → Pásztorkalap-készítés részműveleteként: a kalap anyagának faformára
húzása, hogy felvegye a pásztorkalap
alakját.
felforr/ik ~ i Erjed. Ha vaskanállal
nyúlnak bele, felforrik a lekvár.
felfortyan ~ i Alakváltozata: felfrottyan. Indulat, méreg felforr, fellobban vkiben.
felfő felfőÝ i Felforr.
Felföld FelfőÝd tn Felvidék.
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felföldi felfőÝdi mn Felvidéki.
félfövésben: → félfövésében
félfövésében félfőÝvísibe hsz Alakváltozata: félfövísbe. Még nem teljesen,
csak félig megfőzve. FélfőÝvísibe/Félfövísbe van: még csak félig van megfőve.
felfőz felfőÝz i Tejet felforral.
felfrissít ~ i → Szalmazsákban lévő
összetört szalmát kicserél.
felfrottyan: → felfortyan
félfrüstök félfröstök fn Nyáron a hajnal és a reggeli közötti idő közepe; az
5−6 óra körüli időszak. L. még: napszakok
felfúj ~, felfú i 1. Felduzzaszt. 2. Kenyeret dombosra süt. 3. Nyúzás előtt
bőrt levegő befúvásával leválaszt. 4.
Szél nedves ruhaneműt átfúj, megszárít.
felfúvódik felfúvóṷdik i → Szarvasmarha hasa a belekben összegyült gázoktól puffadttá válik. Az ilyen állatot
→ trokárral → megtrokározzák, v. más
módon kezelik. L. még: szarvasmarha
betegségei és gyógyításuk
felfül ~ i → Kemence kellő hőfokra
melegszik. Ha ez nem történik meg, nem
sül át a → kenyér.
felfüstöl ~ i Húst, szalonnát → füstölőben megfüstöl.
félfűtés félfűtís fn → Kemence félig
melegedett állapotban van.
felgarníroz: → garníroz
felgazlik ~ i Szántás, vetés elgazosodik.
felgazlott in Elgazosodott 〈szántás,
vetés〉.
felgebeszkedik ~ i Hogy vmit elérjen, lábujjhegyre áll.
felgombol ~ i Gombolva felerősít.
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felgombolós rész felgombolóṷs rísz:
Férfinadrágra gombolva felerősíthető
rész. Régen a férfiak olyan → nadrágot
hordtak, amelyiknek elöl nem volt slicce, csupán egy háromszögletű anyag,
egy ~, ez takarta el a nadrág hasítékát. L.
még: cívis férfiviselet
felgór felgóṷr i 1. Képzett változata:
felgóṷrál. Feldobál vmit vhová. Pl. terményt a padlásra, szekérre.. 2. Kinyomtatott gabonát megtisztítás céljából a
szabadban lapáttal feldobál, hogy a szél
kifújja belőle a pelyvát.
felgórál: → felgór
felgöngyöl ~ i Alakváltozata: felgöngyölít. Pl. főtt tésztát, havat göngyöleggé
összeteker.
felgöngyölít: → felgöngyöl
felgrundol ~ i → Rézműves fémre
rezet olvaszt; befuttat.
félguba ~ fn Megszőtt gubaposztó,
amelyből a → gubát összeállították úgy,
hogy két fél gubát összevarrtak.
fél guba ~: Egyszerre szőtt, a → guba felére elegendő posztódarab.
félgyász ~ fn A közeli hozzátartozó
halála miatt viselt → gyász második
féléve. Nőknél ennek külső jele a korábbi sötét ruházat elhagyása, világos(abb),
de nem rikító színű ruhadarabokkal való
felcserélése. L. még: temetés
felgyúl ~ i Tűz meggyullad.
felgyúrás ~ fn → Pásztorkalap-készítőknél: a kalap anyagának, a filcnek
kézzel, ill. lábbal történő sűrítése.
felgyűjt felgyűt i Előzőleg megforgatott, mindkét oldalán megszáradt szénát,
más takarmányt → petrencébe összegyűjt.

fábabugyborék
felgyűr ~ i → Gubacsapó a tépett
gyapjút összecsavarja pólyásbaba nagyságúra, hogy a → guzsalyra feltehesse a
fonáshoz.
felhágó felhágóṷ fn Más nevei:
felhágóṷvas, felhércvas, csatlás, csatláspálca, csatlóṷ. A → felhérc két végét
és a tengelyt összekötő a közepe táján
meggörbített vaspálcák egyike, amelynek segítségével a szekérre fellépnek.
Elhelyezkedése szerint van → elülső
felhágó/első felhágó: az első felhércnél
levő ~ és → hátulsó felhágó/hátsó felhágó: a hátulsó felhércnél levő ~. A fellípőÝt az elsőÝt is meg a háccsóṷt is
montuk csatlóṷnak, csatlásnak.
felhágóvas: → felhágó
felhagy ~ i Elemi iskolai tanító(nő)
leckét felad. L. még: cívis iskola
felhajint ~ i Felhajít.
felhajt ~ i 1. Területet vmiért átkutat.
2. Visszahajlít. 3. Felhajtya a szálat: →
gubacsapó a fonókeréken a megsodort
szálat feltekeri az orsóra. 4. Felhajtya az
óṷdalakat: → rézműves domborítással a
kolomp oldalait félkörívessé alakítja.
felhajtó1 felhajtóṷ fn Sertések kocsira való felhajtásához használt kerekes
szerkezet; feljáróhíd.
felhajtó2 felhajtóṷ fn Ruhadarabnak
felhajtott v. felhajtható része.
felhajtós felhajtóṷs mn Hajtókával
ellátott 〈→ nadrág〉.
felhajtós bunda ~: Sáros időben felhajtható és felkötözhető aljú, földig érő
→ bunda.
felhalámol ~ i Mindent felfal.
felhallik ~ i Felhallatszik.
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felhámoz ~ i Lóra ráhelyezi a → hámot.
felhámozott ló felhámozott lú: Felszerszámozott ló. L. még: fogat, lófogat
felhántol ~ i Tarlót sekély → szántással felszánt.
felhány ~ i 1. Pl. ló farát feldobálva,
ugrándozva fut. 2. Előás, kiás vmit. 3.
Felhánytorgat, felemleget.
felhasad ~ i Sütés közben a kenyértészta a bevágásoknál megreped, szétnyílik.
felhasgat ~ i Aludttejet kanállal feldarabol.
félhátú reszelő félhátú reszelőÝ:
Olyan reszelő, amelynek csak a lapos
oldalával lehet reszelni.
felheccel ~ i Felmérgesít.
felhegyez: → behajaz
felhemperedik ~ i Alakváltozata:
felhencseredik. Felbukfencezik, elesik,
felbukik.
felhencseredik: → felhemperedik
felherbel ~ i → Szőrmekikészítéskor
felkavar, kifésül.
felhérc ~ fn A szekér része. Elhelyezkedése szerint van: első felhérc
/elülső felhérc és hátsó felhérc/hátulsó
felhérc. Az előbbi az első kerekek előtt
keresztben levő megvasalt fa, amelyre a
hámfákat akasztják, az utóbbi a hátulsó
kerekek előtt a nyújtón is keresztben
fekvő megvasalt fa. A hozzájuk csatlakozó felhágók igénybevétele nélkül a
szekérre is fel lehet lépni róluk. L. még:
a fogalmak szócikkeit is!
felhérckapocs ~ fn A → felhérc két
végén levő vasalás.

fábabugyborék
felhérckarika ~ fn Vaskarika, amelyen a többes fogatoknál a láncos ló
láncát átbújtatják. L. még: lófogat
felhérctasni ~ fn Röviden: tasni.
Lószekéren az → első felhérc két karjára
erősített ragasztókampó, amelybe a →
hámfa karikáját akasztják. L. még: lófogat
felhércvas: → felhágó
felhércvasalás ~ fn A → felhércen
levő vas borítólemez.
felhergel ~ i Felloval.
felhív ~ i Táncra kér.
felhizlal ~ i Sertést meghizlal. L.
még: disznóhizlalás
félhold félhóṷd fn → Paszományosoknál állványra szerelt, 18 horoggal ellátott félhold alakú fogaskerék; sodrókerék.
félholdkés: → serfkés
felhólyagosodik: → felhólyagzik
felhólyagzik felhóṷjagzik i 1. Alakváltozata: felhóṷjagosodik. Bőr hólyagossá válik. 2. → Mézeskalácskészítéskor a kisült tésztán légbuborékok keletkeznek, selejtes lesz a tészta.
felhomokol ∼ i Homokkal felszór,
körbeszór. A háztól → temetés idején a
cíviseknél (is) szokás volt, hogy a temetés napján ~ták a halottas ház udvarát.
felhoz ∼ i Beszéd közben előhoz, fölemlít.
felhozódik felhozóṷdik i Vki v. vmi
szóba kerül, felemlítődik.
felhő felhőÝ fn 1. Parányi vízcseppekben v. jégkristályokból álló halmaz a
levegőben, → felleg. 2. Bárányfelhő. A
felhőÝ az a kis fellegek. L. még: időjárás, zivatarfelhő
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felhörböl ~ i Hörpölve megesz. Felhörböli a levest.
felhős felhőÝs mn − Fiúgyerekek
egymást bosszantó mondókájában: FelhőÝs az ég, nem szarik a farkas a
főÝdre. Kérdés: Hát akkor hova? Felelet: Az óṷrodra. L. még: bárányfelhős
felhőszakadás felhőÝszakadás fn
Hirtelen lezuduló nagy mennyiségű csapadék, pusztító zápor. Gyakran dörgéssel, villámlással jár. L. még: eső
félhús ~ fn A kettévágott jószág
egyik fele, húsának a fele.
felhúz ~ i 1. Alulról felfelé haladva
meszel. 2. Ház falának alját színes festékkel bemeszeli. 3. Szövés előtt a hoszszanti szálakat felvezeti a → szövőszékre. 4. Épületet felépít.
felhuzalkodik felhúzalkodik i (rég) 1.
Felöltözködik. 2. Csizmát felhúz.
felhúzás ~ fn A házon körül, a fal alján levő színes festés.
felhúzhatós felhúzhatóṷs mn Felhúzható.
felhúzhatós tető felhúzhatóṷs tetőÝ:
→ Fiákerek jellemzőjeként: felhúzható
tető.
felhúzós felhúzóṷs mn Magasra, felfele húzható; ezzel záródó, nyitódó.
felhúzott bojt ~: → Paszományosoknál: a rendesnél hosszabb fejű, szélesen
begombolyított nyakú, puffos bojt.
felhűl ~ i Földön ülve alulról felfázik. A hagyomány úgy tartja, hogy abban a hónapban, amelyiknek a nevében r
betű van, ne ülj a földre, mert ~sz.
felibe1: → felében
felibe2: → fölébe

fábabugyborék
felibe-harmadába: → felében-harmadában
félig fült kemence ~: Félig átmelegedett → kemence.
féligpicsa-féligsegg ~ fn Nagy mellű,
nagy fenekű nő. L. még: emberi test
felillik ~ i Felfér, szükség van rá, elkel. Most mán ~ a guba vagy a bunda.
Hideg van ~ a tűz a házba.
felirkál felírkál i Felírogat.
felíró felíróṷ fn Elemi iskolában az a
tanuló, aki a tanító távollétében a rendetlenkedőket felírja a táblára, ill. aki írásban jelenti a közös eseményekről távolmaradókat. L. még: cívis iskola
felismer ~, felösmer i Gondolkodva,
tapasztalva rájön vmire, megismer. Felösmertem magam körül az íletet.
feliszik ~ i Felszív vmit. Utána meg
amennyi lisztet felivutt, amijen kemínysígűre akartam hagyni.
felitat ~ i Pásztor állatokat megitat.
felizzik ~ i Feltüzesedik.
feljár ~ i 1. Vkiket egyenként sorra
jár, felkeres. 2. Pl. sertés betakarítás után
a területet végigjárva elhullott szemeket
keresget.
feljárat ~ i Földterületet a betakarítás
után lelegeltet. L. még: legelő
feljáratás ~ fn Földterületnek a betakarítás után történő lelegeltetése. L.
még: legelő
feljavít ~ i Állatot (pl. sertést) hizlalás előtt jobban táplál. A gazda a disznóṷt nyárutóṷig feljavíttya árpával,
moslíkkal, szeptemberbe, tengeritörís
után fogja be hízni.
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feljebb fejjebb hsz − Szólás: Még neki áll fejjebb: ő a hibás, és mégis ő panaszkodik v. méltatlankodik.
feljebbvaló fejjebbvalóṷ mn Rangos(abb), előkelő(bb). A fejjebbvalóṷkat
ültessítek a főÝ hejre, az asztalfőÝre!
feljebbvaló vendég fejjebvalóṷ vendíg: Pl. → lakodalomban rangos(abb),
előkelő(bb) vendég. A ~et azzal is megtisztelték, hogy ültetéskor a főÝhejre, az
asztalfőÝre (v. ahhoz közel) ültették.
féljóllakásban féljóṷllakásba hsz Félig jóllakott állapotban, félig jóllakva.
Féljóṷllakásba hagytam ott az ítelt.
feljön ~ i 1. Penész belep. Penísz jön
fel a lekvár tetejire. 2. Feljön a gaz:
vetés elgazosodik. 3. Kovász megkel. 4.
Alkatrész magasabban levő helyre mozdul el. 5. Feltevődik. Tíz zsák is feljött a
szekérre. 6. Szóba kerül, felvetődik. 7.
Anyagilag megerősödik. − Szólás: Feljött/Rájött a hava: rájött a bolondja.
félkabát ~ fn Férfi kiskabát. L. még:
cívis férfiviselet
felkajtat ~ i Felkutat.
felkantároz ~ i Lovat → kantárral
felszerel.
felkap ~ i 1. Hirtelen felszáll, felugrik. 2. Felkapaszkodik, feljut. 3. Növény,
állat hirtelen nagyot nő, megnő. − Szólás: Felkapja a vizet: megsértődik.
felkapál: → kapálás
felkapar ~ i 1. Földet felületesen felszánt, fellazít, ill. felületesen megkapál.
2. Kézi v. lóval vontatott → gereblyével
felgereblyél. 3. → Kaparófával felfésüli
a guba letapadt szőrét v. fürtjeit.
felkar ~ fn A → kar része.

fábabugyborék
felkaréz ~ i Kenyeret késsel karéjokra vág.
felkaróz felkaróṷz i Szőlőt, babot karóval megtámaszt, karót üt mellé.
felkártol ~ i → Kárpitos nyersanyagot géppel fellazít.
félkas ~ fn Másik neve: rövidkas. A
→ szekérkas egyik változata.
felkastol ~ i Sárral felcsapja a ruháját.
felkászolódik felkászolóṷdik i 1. Felszedelőzködik. 2. Feltápászkodik.
felkavar ~ i Összevegyít, összekutyul. Szólásban: Ne kavard fel a szart,
mert büdös!: kényelmetlen ügyeket nem
szabad bolygatni.
felkel felkél i Kenyértészta pihentetés
hatására megdagad, felnő. Szólás: KísőÝn kélt fel mámma: nem képes vmit
megtenni. L. még: kenyérsütés
felkeményít felkemínyít i → Rézműves mester megolvasztott rezet ötvözőanyagok hozzáadásával ridegebbé,
keményebbé tesz. Főként → csengő
készítésekor alkalmazták.
felken ~ i Festéket a padló felületére
ken.
felkér ~ i Pénzt kölcsönkér.
felkérdez ~ i Kikérdez vmit vkitől.
És akkor ~tek bennünket az iskolába.
felkerül ~ i Vmi vmibe belejut. Minél kevesebb víz kerüjjön fel a lekvárba.
felkészít felkíszít i 1. Útra előkészít.
2. Szerszámot, szekeret használatra alkalmassá tesz, előkészít. 3. Pl. ételt, lekvárt a hozzávalókkal együtt főzni kezd.
felkészítés felkíszítís fn 1. Szerszámnak, szekérnek használatra előkészítése.
2. → Lekvárfőzés elkezdése. A munka-
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szakaszt a szilva alapos megmosása
előzi meg.
félkézbalta ~ fn Egy kézzel emelhető
kisebb → balta.
félkézfűrész félkézfűrísz fn Egy kézzel húzható kisebb → fűrész. Főleg gyümölcsfák ágainak ritkítására használják.
félkézkalapács ~ fn Kis méretű (kb.
1−2 kg súlyú), egy kézzel emelhető →
kalapács.
félkézkalmár ~ fn Tolvaj.
félkézszekerce ~ fn Egy kézzel használható kisebb → szekerce.
felkojtol ~ i Szemetet eléget.
felkollint ~ i Házasságon kívül teherbe ejt. Ezt a jányt is ~otta valaki.
felkontyol: → kontyol
felkortyint ~ i Pl. bort egy hajtásra
megiszik.
felkotrogat ~ i Felsöpröget.
félkótya: → bolond
félkótyás: → bolond
félkótyó: → bolond
felködlik ~ i Pl. távolban levő hegy
ködösnek látszik.
félkörömpő félkörömpőÝ fn → Gubacsapóknál a körömpőnek a tépőszékre
felerősített része.
felköszönt ~ i Ünnepi menü előtt beszédet mond. A névnapi, lakadalmi vacsorát divat vóṷt ~eni.
felköt ∼ i 1. Elhullott gabonát (összekapar és) kévébe köt. 2. Láncfonalakat a
→ szövőszékre húz, és a hengerekhez
rögzít. 3. Belülre fordított bundaaljat
gombokkal felerősít v. felvarr. 4. → Gubacsapó a tépett gyapjúból készített
babát a megfonáshoz felteszi a guzsaly-

fábabugyborék
ra. − Szitkozódás: Hogy a hóṷhér kössön fel!
felkötés felkötís fn Gombokkal felerősített v. felvarrt felhajtás a bunda alján.
felkötőfékez felkötőÝfíkez i Lovat →
kötőfékkel ellát.
felkötős bunda felkötőÝs bunda:
Más nevei: felkötött bunda, felkötözött
bunda. Oyan → bunda, amelynek az
alján belül zsebként használt, gombokkal
felerősített v. felvarrt felhajtás van. A
bundavarró a szőroldalt befordította és
felvarrta. Fürtösgyapjas (szőrös) bunda,
7 racka bőréből készült. L. még: hortobágyi pásztorviselet
felkötős sarkantyú felkötőÝs sarkantyú: A csizmára szíjjal, csattal külön felköthető → sarkantyú.
felkötött bunda: → felkötős bunda
felkötöz ~ i Szőlőt karójához kötöz.
L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
felkötőz felkötőÝz i A kos üzekedését
meggátolja olyképpen, hogy a zsákból v.
más anyagból készített kötőt a kos nemi
szerve elé köti.
felkötözött bunda: → felkötős bunda.
félkrajcár ~ fn (rég) Régi egyfilléres.
felkucorodik ~ i Felkuporodik, felguggol vhova.
felkunkorodik ~ i Sertés farka felfelé görbül. Az egészséges, jól táplált
disznónak a farka mindig fel van kunkorodva.
fellábadodzik: → fellábadozik
fellábadozik ~ i Tőváltozata: fellábadoddzik. Lassan felgyógyul.
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féllábas féllábos mn Csak a jobb v.
csak a bal lábon viselhető 〈lábbeli〉.
féllábas csizma féllábos csizsma: A
kétoldalt varrt → forgatós csizmával ellentétben csak a jobb v. a bal lábon viselhető, hátul varrott → csizma.
féllábas kaptafa féllábos kaptafa:
Féllábas lábbeli készítéséhez való →
kaptafa.
féllábos: → féllábas
féllábszárig ~ hsz A lábszár közepéig. Féllábszárig ír a víz.
féllábú ~ mn (gúny) Egyik lábára
sánta. L. még: emberi test
fellágyul ~ i → Fazekasoknál: az
agyag áztatása során nagyon sok vizet
kap, formázásra alkalmatlanná válik,
lágyul.
Féllaponyag: → laponyag
fellátó ember fellátóṷ ember: Büszke, gőgös ember.
fellázni: → tarisznya
felleg ~ fn Esőfelhő. A népi megfigyelés szerint két fő típusa van: a vihart,
jégesőt hozó, két csapkodó szárnyú →
sárkányfarka és a nagy esővel járó,
zsákhoz hasonlóan csüngő → esőzsák. A
népnyelv megkülönböztet még → bárányfelleget, ill. csúnya felleget, terhes
felleget. Szólás: Ojan lenn jár a ~, majd
lecseppen: lóg az eső lába, hamarosan
esik. Ojan nehéz ~ jön, hogy majd leszakad: esőfelhő közeledik. Népi → időjárási megfigyelés: Setít ~, ha morog,
abbúl jégesőÝ esik, vagyis a villámlás
nélküli, morgó hangot adó, sötét ~ jégesőt hoz. L. még: felhő
felleges ~ mn Esőfelhős. Felleges az
ég, esőÝ lessz. L. még: bárányfelleges

fábabugyborék
felleghajtó felleghajtóṷ fn Körgalléros, ujjatlan, bő férfiköpeny. L. még: cívis férfiviselet
fellép fellíp i 1. Területet lépéssel
felmér, megmér. Fellípte az udvart, hogy
hány lípís hosszú. 2. Betegség megjelenik, pusztít. Ott nem lípett fel a lisztharmat.
fellincsel: → lincsel
félliteres I. mn Fél liter űrtartalmú
〈mérőedény〉. II. fn Félliteres → mérőedény. Egyik fajtája a hitelesített ~: a
hivatalos mértékkel egyezőnek nyilvánított félliteres mérőedény. Volt → hitelesített literes is.
félliteres pergő félliteres pergőÝ:
Kisebb → kolomp űrtartalom szerinti
megnevezése.
felloccsan ~ i Vizenyős talajra rálépve a víz kibuggyan, felbuggyan.
fellötyköl ~ i Szennyes edényt sietve,
nagyjából elmos.
felmagasodik ~ i Testrész felfelé
ível. Pl. a ló marja is ~.
felmagvadzik felmagvaddzik i Felmagzik. Pl. a hagyma is ~, ha már idejét
múlta.
félmarék félmarík mn Félmaréknyi.
felmarkol ~ i − Szitokként: Kár,
hogy ~t az ídesapád/ídesanyád!: kár,
hogy megszülettél! A frazéma talán a
hajdani családba fogadás nyelvi emléke.
L. még: cívis család
felmázol ~ i Földes padlót lótrágyával kevert sárral beken és elsimít. A
gondos háziasszony hetenként mázolta
fel a ház főÝggyit.
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felmegy/en ~ i 1. Magasabbra épül.
2. Elmegy, odamegy. Mondtam, hogy
felmengyek az iskolába a tanítóṷ úrhoz.
felmer ~ i 1. Kicsépelt gabonát vmilyen eszközzel meregetve felszed. 2. →
Gubacsapó egyik edényből a másikba
átmeregeti a festéklevet.
felmérési felügyelő felmírisi felügyelőÝ: (rég) Földterület nagyságát méréssel meghatározók irányítója és ellenőrzője.
felmérgel felmírgel i 1. Felmérgesít,
felbosszant. Ne mírgeld fel azt a kutyát!
2. Felmírgeli magát: dühös lesz.
félmesszely félmeszej fn 1. Kb. másfél dl-es → űrmérték folyadék mérésére.
2. Jelzőként: ilyen mennyiségű. Indulás
előÝtt megittunk egy félmeszej pájinkát.
felmond ~ i 1. Elmond, elbeszél. 2.
Adatközlő szöveget magnetofonszalagra
mond.
felmosogat ~ i Elmosogat, edényt
tisztára mos. L. még: mosogatás
félmostoha ~ fn Félárva.
felmotollál felmotóṷllál i Fonalat →
motollára felteker.
felmunkál ~ i → Gubacsapó gyapjút
feldolgoz.
felmunkálás ~ fn → Gubacsapóknál:
a gyapjú feldolgozása.
fél nagykendő fél nagykendőÝ: Közepes nagyságú → kendő. L. még: cívis
női viselet
félnapszámos ~ fn Aki az egész →
napszám feléért dolgozik. Az → aszatolást főleg serdülő korú gyerekek végezték, ők is ~ok voltak.
felneszel ~ i Gyerek álmából felébred, felriad.

fábabugyborék
felnevel ~ i → Kemence bevetett kenyértésztát jó hőháztartásával feldomborít, és jól megsüt. L. még: kenyérsütés
felnő felnőÝ i l. Feldomborodik. 2.
Must szintje forrás közben megemelkedik.
felnövekedik ~ i Lassan felnő.
félnövés félnövís fn Félnövisbe van:
félig nőtt állapotban van. Ha a tengeri
még félnövísbe vóṷt, a nagy melegbe
összesöndörödött a levele.
felnyaklóz felnyaklóṷz i Ló nyakába
→ nyaklót húz.
felnyal ~ i Állat épp világra jött kicsinyét nyelvével megtisztogatja, megszárítja. Nemcsak a tehén meg a ju, hanem a vadállatok, az őÝz meg a szarvas
is felnyajja a bornyát.
felnyes ~ i 1. A fatörzs alsó részéről
levágja a gallyakat. 2. Ember, gép talajt
simára vág.
felnyílik i − Szólás: Felnyílt a csipássa: elbizakodik, elszemtelenedik. L.
még: szem
felnyíló felnyílóṷ fn Felnyitható szellőzőnyílás.
felnyirkul ~ i Alulról nedvet szed
magába.
felnyom ~ i 1. Nyomással magasabbra juttat. A gáz erjedískor a rostanyagokat ~ja. 2. Kézzel felfelé tol. Kézzel ~tuk
az állát.
felnyújt felnyút i → Mézeskalácsos
tésztát elnyújt.
felnyújtás felnyútás fn → Mézeskalácsosoknál: tészta elnyújtása.
felnyurgul ~ i Növény túlságosan
magasra megnő. A fa alá vetett növény
~.
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felnyű ~ i 1. → kinyű. 2. Pl. levágott
gabona gyökerét, babot, borsót, hagymát
tövestül kitép a földből.
felnyűvés: → kinyűvés
felokosít ~i Felvilágosít, kioktat.
féloldalas félóṷdalas mn Olyan 〈asztag, boglya〉, amelyet nem szimmetrikusan raktak, ezért könnyen eldőlhet.
féloldalú fésű félóṷdalú fűsű: Csak
az egyik oldalán fogazott → fésű.
felolvas ~ i Megolvas, megszámlál.
felomlik ~ i Ember teste a melegtől
felhólyagzik.
felőgyelit felőÝgyelít i Összekever,
felelegyít. Dagasztás előÝtt felőÝgyelítem a tísztát. L. még: őgyelít
felőgyelítés felőÝgyelítís fn Összekeverés, felelegyítés.
félöl ~ fn A kinyújtott félkar végétől
a mell közepéig terjedő hosszmérték.
Jelzőként: ~nyi. Vettem egy ~ fát.
felölt felőÝt i 1. Kévét, széna- v.
szalmacsomót villára felszúr, és vállára
helyez. 2. Felöklel. Pl. a csordával hazatérő tehén a szarvával a piros ruhát viselő nőket ~ötte. 3. Szemével felöklel,
haragosan néz.
felöltő felőÝtőÝ fn Férfi félkabát,
kiskabát.
felöltöztet felőÝtöztet i Halottra halotti ruhát ráad.
felönt ~ i 1. Edényt teleönt. 2. Sokat
iszik. 3. → Csépléskor elhullott magvakat összegyűjt, és a cséplőgép dobjába
önt.
felöntés felöntís fn 1. A méz kipergetése, leszűrése a lépről. 2. → Mézeskalácsosoknál: a méz beöntése a lábon álló
hordóba.

fábabugyborék
félős fílőÝs mn Félelmet keltő.
félős út fílőÝs út: Vízzel borított, kikerülhetetlen és kiszámíthatatlan út(szakasz).
felpállik ~ i Megpuhul, felenged.
Disznóṷperzselískor a ráragadt kosz ~.
felpántlikáz ~ i Szalaggal, pántlikával feldíszít.
felpattog ~ i Pl. zománc az edényen
felpattogzik.
felpénz felpíz fn Más nevei: foglalóṷ, előÝleg. Vásárláskor, szerződéskötéskor biztosítékként adott előleg. Letette
a foglalóṷt.
felpénzel felpízel, felpínzel i Előleget,
foglalót ad vkinek. Igekötővel: → lefelpénzel.
felpernyéz ~ i Síkos utat hamuval,
pernyével felszór.
felpillangóz felpillangóṷz i → Lószerszámot pillangókkal, vagyis apró,
keskeny bőrdarabokkal rojtszerűen feldíszít.
felpirít ~ i Pl. húst, hagymát megpirít, pirosra megsüt.
felpirtyan ~ i A nap kezd felkelni.
Hajnalba a nap ~.
felpirtyant ~ i Nap talajt kiszárít, repedezetté tesz.
felpirul ~ i Talaj szikkadni, száradni
kezd. EsőÝ után ha felpirút a főÝd, mán
lehet kapálni.
felpockol ~, felpóṷckol i Pl. asztal,
szekrény stb. lába alá alátétet tesz; hordó
egyik vége alá fadarabot helyez. FőÝdes
házakba az ágy lábát felpóṷckolták,
hogy ne írje a főÝdet. A → pocok lehetett fa, tégla, esetleg vastag papír is.
felpóckol: → felpockol
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félpolturás: → bolond
félporció félporcióṷ fn Fél adag.
Kisgyereknek az ételből, kiscsikónak az
abrakból ~ járt.
felposhad ~ i Rántással készített étel
úgy romlik meg, hogy szinte bugyborékol.
felpöffeszkedik ~ i Felfuvalkodik,
kevélykedik.
felprájcol: → felsprajcol
felpuffad ∼ i Sütéskor a tészta magassága megemelkedik. A szalalkálitúl a
tíszta ~ sütís közbe.
felpuhul ~ i Megpuhul. Felpuhul a
szőÝr: gyapjú finomabbá, lágyabbá válik.
felragaszt ~ i 1. → Istrángot felköt,
ráhurkol a hámfára. 2. Lovat szekérbe
úgy fog be, hogy az istrángot ráhurkolja
a hámfára. 3. Hozzákapcsol vmit vmihez.
felragasztóhorog felragasztóṷhorog
fn Másik neve: húzóṷhorog. Azon horgok közül egy, amelyekre a boronát a
tézslához v. a kisafához kapcsoló →
boronanyüst karikáit akasztják.
felrak ~ i Kontyot felteker. A cívis
hagyomány szerint a fiatalasszony a
gyerekágy után elment a templomba, és
csak azután rakhatta fel a kontyát.
felrakó felrakóṷ fn → Mézeskalácsosoknál az a segéd, aki a nyers tésztákat belerakja a tepsikbe, és ott elrendezi
őket.
felrántó: → felrántószíj
felrántószíj felrántóṷszíj fn Másik
neve: felrántóṷ. Az a → szíj, amellyel a
nyerget a ló hátára csatolják.

fábabugyborék
felráz i 1. Szénarendet eső után villával fellazít. 2. Felrázza a gubát: megszőtt gubaposztót megütöget, hogy a fürtök egyállásúak, egyenletes elosztásúak
legyenek. − Szólás: Felrázta a ponyvát:
gubásmester jó vásárt csinált, elkelt
minden áruja.
félre ~ hsz − Legény mondja → bajuszát megpödörve: Félre bajusz, csóṷkot kapsz!
félrebukik ~ i Sírhant féloldalt besüllyed. Az ilyen sírt fel kellett hantolni.
felreccsen ~ i Azon a télen először
felfagy.
félrehely félrehej fn Félreeső hely.
Hsz-szerűen: félrehejre: félreeső helyre.
Fenyegetésben: Az égen csinájj házat, de
ott is félrehejre!: a) vigyázz magadra,
húzd meg magad! b) menekülj előlem,
ne is lássalak!
félrehelyre: → félrehely
felreppen ~ i Hirtelen felrepül.
félrészes félríszes fn → Aratáskor v.
→ csépléskor a könnyebb munkákat
végző gyermek- v. női munkaerő, aki az
egy főre eső járandóság felét kapja.
félretesz ~ i A lekvár felületén képződött bőrt félretolja. L. még: lekvárfőzés
félreül ~ i Sértődöttségében külön, a
másiktól távolabb ül.
félrevaló dolog félrevalóṷ dolog:
Székelés és/v. vizelés. Vóṷt, aki óṷrárul is kikírezkedett félrevalóṷ dóṷgára.
felrottyan ~ i → Lekvár forrva bugy
borékoló, fortyogó hangot ad, felfő.
felrottyant ~ i Korábban megfőzött
ételt felfőz, felforrósít.
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felrögöl ~ i → Fazekas a meggyúrt,
megtisztított agyagot úgy darabolja el,
hogy abból egy-egy edény kiteljék.
felrögölés felrögölís fn → Fazekasmesterségben az agyag eldarabolása olyképpen, hogy abból egy-egy edény kiteljék.
felrühet ~ i → Koca párosodik, ill.
megtermékenyül.
felrühettet ~ i → Kocát megtermékenyíttet.
felsál ~ fn Alakváltozata: felsár. A
marhacomb felső részéből való hús. →
Töltött káposztába igen jó.
felsár: → felsál
felsavózik felsavóṷzik i A megkeményedett aludttej a feldarabolás és a melegítés v. a meleg időjárás hatására savót
ereszt.
felseje: → felsője
felserken ~ i 1. Zajra hirtelen felébred. 2. Korán ébred.
felsikál ~ i Deszkapadlót felmos.
felsír ~ i Felsírja a halottat: állítólag
fájdalmas sírásával az akkor elhunytat
felébreszti.
felső felsőÝ mn Rendszerint két dolog
közül a másikhoz viszonyítva magasabban v. kijjebb levő.
felső abroncs felsőÝ abroncs: A hordón fent elhelyezkedő → abroncs.
felsőbőr felsőÝbűr fn Cipőfelsőrésznek való bőr; → felsőrész.
felső dorong felsőÝ dorong: → Gubaszövőszék részeként: a fakarokon
nyugvó dorongok közül a felül elhelyezkedő, amelyre a szövés kezdetekor a
melléket feltekerik.
felső fa: → sémely

fábabugyborék
felső flekk felsőÝ flekk: Másik neve:
felsőÝ fóṷt. → Cipő részeként: járófolt.
felső folt: → felső flekk
felső haja: → kenyér
felső ház felsőÝ ház: Másik neve: felsőÝ szoba. Utcai szoba, ill. szobák, tisztaszoba. L. még: cívis ház
felső ing felsőÝ ing: A ruházatnak a
fehérnemű fölött viselt része.
felső járás felsőÝ járás: (rég) A város északi része.
felsője felseje, felsőÝje fn Vminek a
felső része.
Felsőjózsa: → Józsa
felső kárpitozás felsőÝ kárpitozás:
→ Kárpitosmesterségben a kárpitozás
befejező művelete.
felső kötőgerenda felsőÝ kötőÝgerenda: → Gubacsapóknál: a vetőkaró
két oldalgerendáját felül összekötő fa.
felső oldalfa felsőÝ óṷdalfa: A →
szekéroldal felső vízszintes fája.
felső pánt felsőÝ pánt: A → szekérrúdon levő vasalás felső része.
felsőrész felsőÝrísz fn → Cipőnek a
lábfejet takaró, bőrből készült része.
felsőrészkészítő felsőÝríszkíszítőÝ fn
→ Cipők felsőrészének készítésével
foglalkozó iparos.
felső rúd felsőÝ rúd: A → szűrszabó
sátrának tetejét tartó, legfelül levő vízszintes rúd.
felső szál felsőÝ szál: → Szövésnél: a
→ csép által különválasztott szálak közül a felső.
Felső-Szárcsás: → Bánk
felső szárny felsőÝ szárny: A → nyeregnek a váz alá benyúló oldalrésze.
felső szoba: → felső ház
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felsőszoknya felsőÝszoknya fn Az →
alsószoknya fölött viselt → szoknya. L.
még: cívis női viselet
felső szorítókarika felsőÝ szorítóṷkarika: → Gubacsapóknál a dorong jobb
végén található, kör alakú, fogazott fa;
dorongkarika.
felső tábla felsőÝ tábla: → Gubacsapóknál a körömpő kézzel mozgatható
része.
felsőtalp felsőÝtalp fn A duplatalp
érintkező része.
felső vászon: → soppvászon
felsprajcol felprájcol i Házépítéskor
a mestergerendát a kötőgerendákhoz
erősíti, hogy az utóbbiak meg ne hajoljanak. L. még: felstrájcol
felsprajcolt gerenda felprájcolt gerenda: Felerősített (mester)gerenda. Az
óṷlnál a tetőÝt a két ágasra felprájcolt
gerenda tartya.
felsrófol felsróṷfol i → Lámpabelet
csavar segítségével feljebb húz.
felstráfol ~ i Tekercses anyagot, ill.
szalonnát szeletekre, csíkokra vág.
felstrájcol ~, felstrájszol i Pl. kerítést
jó erősre, tartósra készít. Ha egy kerítís
hosszabb időÝre, nem egy-két évre, hanem fiúágra kíszül, akkor mondtuk, hogy
felstrájszolták a kerítíst. L. még: felsprajcol
fél sukk ~: Az ököl és a kinyújtott
hüvejkujj együttes hossza mint → mértékegység. L. még: hosszmérték, sukk
félsukkos ~ mn Félsukknyi, vagyis
olyan hosszúságú, vastagságú, amennyit
az ember ökle és a kinyújtott hüvelykujja kitesz.

fábabugyborék
félsukkos fal ~: A régi nagyméretű
tégla szélességének megfelelő fal, hatcollos fal; félsukk vastagságú fal.
felsül ~ i Megpirul, pirosra sül.
felsüt ~ i 1. Nap feljön. 2. Nap melegen süt. Kilenc óṷrára már jóṷ melegen
~ött a nap. 3. Nap esőt, harmatot felszárít.
félsz fílsz fn Félelem, ijedség.
felszabadít ~ i Pl. határt aratás után a
legeltetési tilalom alól felold. Ezt követően már szabadon legelhettek az állatok.
felszabadul ~ i 1. Pl. határ aratás
után a legeltetési tilalom alól feloldódik.
2. Céhes világban: az → atyamester
hivatalos eljárása folytán a legények közé lép.
félszagos ~ mn Félig szagos.
felszakad ~ i 1. Éréskor gabona gyökere elszakad. Ennek Péter-Pálkor (június 29-én) jön el az ideje, ekkor mondják,
hogy az ílet ~. 2. Felszakad a gyász:
letelik a gyászidő. Hagyományőrző cívis
családoknál ez egy teljes év, a → gyászév elmúltával történt meg.
felszalad ~ i 1. Növény felfut vmire.
2. Pl. kútostor hirtelen felrántódik.
felszálal ~ i Szálas takarmányt zilál.
felszáll ~ i A → mézben lévő szenynyeződés a felszínre gyűlik, a méz öntisztulása megtörténik. L. még: méhészet
fél szalonna ~: Fél oldal → szalonna.
félszámos ~ mn A → számossal/egyszámossal szemben olyan jószág, amelyre az egységnek tekintett legelőrésznek a
fele esik, és emiatt csak a → legelőbér
felét kell érte fizetni. Egy tavalyi üsző v.
csikó az a ~. Ha kettő van a tavalyiból,
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akkor egyszámos. Pl. ha a gulyában volt
100 tavalyi, az 50 számosnak számított.
felszappanoz ~ i Ruhát mosásra előkészítésül beáztat és beszappanoz. Este a
ruhát ~tuk, ugy reggel könnyebben mostunk. L. még: feláztat
felszárad ~ i Festés után a szabad levegőre kitett → guba megszárad.
félszárazig ~ hsz → Dohányra vonatkoztatva: nem teljesen szárazra. A dohánt ~ szárították ki.
felszed ~ 1. Legelő állat kártevőket
megeszik. 2. Beleszed, összegyűjt. A
maradíkot ~tem egy fazikba. 3. Pizt ~:
előre fizettet.
félszeg ~ mn Ferde, féloldalas.
felszegecsel ~ i → Rézműves két
fémrészt szegeccsel összeerősít, összeszegecsel. L. még: rézművesmesterség
felszegel: → felszegez
felszegez ~ i Alakváltozata: felszegel.
Szöggel felerősít.
felszel~ i → Szappant feldarabol. Két
fogóṷ közé egy rézdróṷt vóṷt erőÝsítve,
és avval gyönyörűen ~tük a szappant.
felszél ~ i Északi → szél. L. még:
észak
félszer: → fészer
felszerel ~ i 1. 〈Istállóban〉 lovat felszerszámoz. 2. Pl. → hurka töltelékét
megfűszerezi. Ennek folyamata: Elkészítik a tölteléket, kivesznek a teknőből egy
jó csomó megfőtt kását, erre teszik az
összevagdalt tüdőt, zsírozónak → csepleszt is bele, majd borsot, gyömbért,
végül szegfűszeggel ~ik.
felszerelés felszerelís fn 1. Vmely tevékenységhez (pl. füstöléshez) szükséges eszközök. 2. → Juhászok nyelvében:

fábabugyborék
kolompok és pergők összefoglaló megjelölése.
félszerjászol: → fészerjászol
felszerszámol ~ i Köznyelvi alakja:
felszerszámoz. Lovat az istállóban szerszámmal → felszerel, és így vezet a szekérhez..
felszerszámoz: → felszerszámol
felszikkad ~ i Felszárad. Nyáron
esőÝ után hamar ~ a főÝd.
felszíjaz felszíjjaz fn 1. Kulacsot
nyakba akasztható szíjjal ellát. 2. →
Szíjgyártó a fakápás nyereg vázát bőrrel
borítja.
félszilaj ~ mn → Félszilaj tartással
tartott 〈jószág〉. A → magyar szürke
marha a ~, mert egész nyáron a legelőn
van, ősztól tavaszig pedig akolban v.
istállóban.
félszilaj ménes ~: Tavasztól őszig
kinnháló lovak → ménese. A 20. század
elején az alföldi települések legtöbbje
már csak ~t tartott.
félszilaj pásztorkodás: Olyan jószágtartás, amelynél a jószág csak tavasztól őszig van kint a legelőn, különben pedig istállóban v. a legelőn kialakított helyen telel.
felszínel ~ i Árufélét úgy rak ki árusításra, hogy a legkülönb része kerüljön
felülre.
felszív felszíj i 1. Nap melege (eső
után) növényt felhúz, kiegyenesít. 2. Fagyott föld felszíne olvadáskor nedvessé
válik. 3. Meleg kemence sütés közben a
kenyeret hirtelen magassá teszi.
felszívosodik ~ i Pl. ruhanemű átnedvesedik, nyirkossá válik.
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félszoknya ~ fn Nők viseletében: →
szoknya az egybeszabott ruhával szemben. L. még: cívis női viselet
felszolgál felszóṷgál i Kiszolgál.
Magam felszóṷgáltam magamat.
felszólít felszóṷlít i Megtudakol,
megkérdez. Na, hogy gondolod a jövőÝ
esztendőÝt, szóṷlította fel a gazda a
szóṷgát, hogy számíthat-í rá az új évbe.
felszór felszóṷr i 1. Kinyomtatott gabonát tisztítás céljából a szabadban lapáttal feldobál, hogy a szél kifújja belőle
a → pelyvát. 2. Kinyomtatott gabonát
rosta segítségével a pelyvától megtisztít.
L. még: nyomtatás
felszorít ~ i → Gubacsapó → melléket a szövőszéken kifeszít.
felszorongat ~ i → Gubacsapó kilazult szálat a motollán megigazít.
felszorul ~ i Felszorul a hajnal: nyári estén naplemente után észak felé világos az égbolt. Tapasztalt öregek ebből
másnapra esőt jósoltak. L. még: időjóslás
felszörpint ~ i Pl. bort felhörpint.
felszül ~ i Gazdaggá, szerencséssé
tesz vkit vmi. Ezt is ~te a háború.
feltakarmányoz ~ i Takarmányt
gyűjt, szerez v. készít.
feltalál feltanál i 1. Korábban ismeretlen helyet felfedez. 2. Feltanájja magát: jól érzi magát vhol.
féltalp ~ fn A féltalpas → guzsaly
talpa.
féltalpas guzsaly féltalpas guzsaj:
Olyan → guzsaly, amelynek csak egy
talpa van, ebbe van beékelve a rúdja.

fábabugyborék
feltámad ~ i Kerekedik. Időjárási
megfigyelés: Feltámad az időÝ, azaz
erős szél támad, vihar közeledik.
feltámít ~ i Megtámaszt, alátámaszt
vmit.
féltáncos: → bolond
feltányéroz feltányíroz i Pipakészítő
a pipa nyakát, száját csillaggal, négyszöggel v. rózsával díszített tányérral
látja el, a két tányért pedig egy ugyancsak díszített pajzs alakú lappal fogja
össze. A művelet neve: → feltányérozás.
L. még: debreceni pipa
feltányérozás feltányírozás fn A tányér rászerelése a pipára. L. még: debreceni pipa
feltapicskol ~ i Jövés-menéssel, taposással feltör, megrongál, tönkretesz. A
frissen mázolt házfőÝggyit gyakran ~ták.
feltarisznyál: → feltarisznyáz
féltarisznyás: → bolond
feltarisznyáz ~ i Alakváltozata: feltarisznyál. Egy-két napra ennivalóval
ellát, útra felkészít. Feltarisznyázza magát: útra ennivalót készít magának.
feltáskásodik ~ i 1. Föld eső után
felrepedezik. 2. Szem sok sírástól táskássá válik, felduzzad.
feltasliz ~ i Felpofoz. Gyerekek fenyegetésekor mondták: Ugy ~lak, hogy
nem tudod, merre van az apád
szőÝlőÝje.
féltében féltibe, fíltibe hsz 〈Birt. szragokkal:〉 félelmében. Fíltembe azt se tudtam, merre mennyek.
felteker ~ i 1. Ruhával körülteker. Pl.
lekvárfőzéskor a főzők ronggyal hosszan
feltekerték, betekerték a kezüket, hogy
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ne sebezze meg a ráfröccsenő lekvár. 2.
Fonalat felgombolyít.
felterít ~ i → Tímár bőrt az asztalra,
tőkére, rúdra feltesz, felrak.
feltérül ~ i Domboldalon felfelé
megy.
féltestvér féltesvír fn Csak apai v.
anyai részről → testvér. L. még: mostohatestvér
feltesz ~ i Levelet felad, feldob.
feltetszik felteccik i Felteccik a hajnal: kezd pirkadni.
feltisztálkodik ~ i Férficseléd heti
rendszerességgel lemosakszik, és tiszta
ruhát vesz fel. Ennek a menete a következő volt: A férficseléd levetette a
szennyest, alaposan megmosakodott, és
tiszta ruhát vett fel. A levetett szennyest
beletette a → ruhazacskóba. A mosóné
érte jött és elvitte, majd szombaton délután v. vasárnap reggel tisztán visszahozta. A mosónőt a gazda fizette, a cívis
háziasszony nem vállalta a férficselédre
a mosást.
feltisztul ~ i Az ég, a bor kitisztul,
újra tiszta lesz.
feltölt feltőÝt i 1. Növényt körülföldel, körültölt. 2. Berúg. Szólás: FeltőÝtött a garatra: berúgott.
feltör ~ i 1. Aludttejet, tejfölt, lekvárt
kavarással összetör. − A megaludt juhtej
olyan kemény, mint a máj, ezért feldarabolták, kanállal feltörték. 2. Rétet, gyepet először felszánt. 3. Dörzsölés által
kisebesít, hólyagossá tesz.
feltöret ~ i Rétet, gyepet először felszánt, feltör.
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feltörölget feltürülget i Edényt mosogatás után szárazra törölget, megtörölget.
feltrancsíroz feltráncsíroz, ~ i Húst
feldarabol.
feltráncsíroz: → feltrancsíroz
feltrinkol ~ i Jól berúg. L. még:
trinkol
feltúr feldúr i Földet túrva feltör. Réjában: Húzd rá, cigány! Disznóṷt adok,
nem dúrja fel az udvarod: azaz nem kap
semmit. L. még: túr
felturkál feldurkál i 1. Lassanként
feltúr. 2. Keresgélve rendetlenül szétdobál. L. még: turkál
felugarol ~ i Ugart felszánt. Ennek
mélysége kb. 3 cm, ezt követi a mag alá
szántás, amelynek a mélysége búzánál 5
cm, árpánál 10 cm. L: még: szántás
felügyelő felügyelőÝ fn Munkavezető. L. még: bálfelügyelő, esküdtfelügyelő
felügyelőgazda felügyelőÝgazda fn
A hortobágyi pusztai gazdaság gondnoka. Ő gondoskodott arról, hogy a →
járásokban a kutak és tartozékai jó állapotban legyenek, a legeltetés rendben
történjék. L. még: hortobágyi pásztorkodás, pásztor
felül1 ~ i Tyúk, csirke este ülőre ül.
felül2 fejűl, fejül, ~ hsz Fejül nyitott
kemence: az → égetőkemence/fazekaskemence egyik típusa az edények berakásának módja szerint. – Összetételben: →
azonfelül.
felülcsipkés füljegy fejűlcsipkés füljegy: Olyan → füljegy a jószág fülén,
amelynek csipkézete az állat fülének felső részén van.
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felületi kezelés felületi kezelís: →
Rézművesmesterségben a réz megmunkálásának utolsó szakasza. Lényege,
hogy a tárgyat lakkozással megóvják a
lemattulástól.
felületi megmunkálás ~: → Rézművesmesterségben az → öntés utáni
munkaszakasz, amelynek során a leöntött tárgy kívánt alakját, fényét reszeléssel, csiszolással megadják.
felülkap fejűlkap Túlnő vmin. A kík
virágú héjaköröm vagy babóṷ a búzán
fejülkapott, túlnőÝtt rajta.
felülkerekített füljegy fejűlkerekített
füljegy: Olyan → füljegy az állat fülén,
amely az állat fülének felső részén kerek
alakú.
felülő felülőÝ mn Lóra vonatkoztatva: bal felőli, bal oldali.
felülről fejűlrűl, fejűrűl hsz →
Északról, északi irányból. Fejűrűl fú a
szél: északról fúj a szél. − A népi időjárási megfigyelés szerint Ha fejűlrűl fú a
szél, nem lessz esőÝ. Debrecenben akkor
volt eső, ha a → sántaszél fújt.
felüt ~ i 1. Felfelé üt, alulról vmit
megüt. Régi önvédelmi tanács lányoknak: Hogyha valaki meg akar támadni,
üsd fel az óṷrát, rugd tökön, mert ez a
két pont, ami a legfájdalmasabb. 2. Felüti az óṷrát: fennhordja az orrát, beképzelt.
felütő felütőÝ fn → Szíjgyártók fémdíszek, szegecsek beverésére való eszköze.
felütöget ~ i → Gubacsapó a már
megszőtt részen a fürtöket talpra állítja.
felütött sarkantyú ~: Olyan → sarkantyú, amely a → csizma kemény sar-
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kára szögekkel van felerősítve. Régibb
típus.
felüzekedik: → felüződik
felűződik felüzőÝdik i Alakváltozata:
felüzekedik. Juh, kecske párosodik. L.
még: juhtartás
felvacáhol ~ i Nagy nehezen felkel,
felszedelőzködik.
felvág ~ i 1. Sáros utat lábbal, kerékkel feljár. 2. Rostán át nem hulló szemetet rostáláskor felszínre vet. 3. → Szűrposztót az elej készítésekor hosszanti
irányban fölmetsz.
felvágás ~ fn A szőlő első kapálása.
Ez követi a szőlő felkötözését. L. még:
szőlőtermesztés−szőlőművelés
félvágású: → bolond
felvágva ~ hsz Ló, ill. lovon, szekéren vágtatva. Felvágva hajcs, mert sietőÝs az utam.
felválik ~ i Pl. csizma-, cipőtalp az
alsó rétegétől elszakad, elválik.
felvállal ~ i Munkát elvállal. Munkabírír vállaltam fel a kapálnivalóṷt.
felvastagít ~ i → Rézműves olvasztott rezet forraszt a kolomp belső felére.
felvég felvíg fn Településnek magasabban, ill. → északra fekvő része.
félvégre félvígre hsz Pl. vmilyen
megmunkálandó területnek a fele részénél, a felénél. Félvígre vagyunk a munkának.
félvégű spulni félvígű spulni: → Paszományosoknál olyan henger, amelyre a
befonó szálak gombolyításakor a nagyobb lyukú hengert ráhúzzák.
félvékás félvíkás I. mn Fél véka űrtartalmú 〈edény〉. II. fn Főként malomban használt kb. 10–15 l, azaz félvéká-
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nyi űrtartalmú gabonamérő edény. L.
még: űrmérték
félvékás föld félvíkás főÝd: Olyan
szántóföld, amelybe egy fél véka vetőmagot tudnak elvetni, kb. 1/8 magyar
hold. L. még: területmérték
felver ~ i 1. Felveri a kovászt: → kenyérsütéskor a kovászlevet a lisztre önti
és kanállal összekeveri. 2. Ló lábára
patkót erősít, helyez.
félvér: → lótenyésztés
félverés félverís fn → Csipkeverés
egyik alapműveleteként: egy csavarás,
majd egy átvétel készítése. A ~ sorozatából áll össze a → rece.
felvergődik felvergőÝdik i 1. Ég, idő
kiderül; napos lesz. 2. Saját erejéből
meggazdagszik, magasabb társadalmi
helyzetbe jut.
felveret ~ i → Tímár motorral hajtott
forgóhordóban bőrt puhít.
felvert galuska ~: 1. Tréfás népi neve: restekhamarja. A → cívis konyha
egyik → levestésztája, ill. a vele készült
→ leves. Népi nevét onnan kapta, hogy
kevésből, gyorsan és könnyen elkészíthető ételféle. Készítése: A gazdasszony
kevés sós szalonnát aprít a fazékba, lassú
tűznél megpergeli, zsírjába egy csipetnyi
paprikát tesz, megsüti, vizet önt rá. Néhány szem krumplit meghámoz, karikára
aprítja, beleteszi a lébe, és sót tesz bele.
Tüzet rak a fazék alá. Egy kisebb tálban
3−4 tojást üt, felveri, és liszttel összekeveri. Ezt a sűrű pépet az evőkanál hegyével a fövő lébe (főzővízbe v. levesbe)
beleszaggatja, a hideg tésztapép lesülylyed, majd megkeményedik, a forró lé
felveti, ott tovább fő. Néha megkavarja,
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a pépszerű tészta puhára, lyukacsosra fő.
Hajdan az úri osztály lé nélkül körítésként fogyasztotta, ilyenkor a neve: →
nokedli. 2. → hamisgulyás.
felvertgaluska-leves: → hamisgulyás
felvert tojás ~: Feltört és összekevert
tojás. A rántotta kíszítíse előÝtt van a ~.
felvesz/en ~ i 1. Pl. patkoláskor ló lábát behajlítva megemel. 2. Sertés feldarabolásakor a fölösleges részeket leszedi,
lefejti. A húst felvettük a szalonná- búl.
3. Víz alulról feltörve elönt vmit. A víz
felvette a vetíst. 4. Pl. dohányt összeír,
nyilvántartásba vesz. 5. Komolyan vesz,
figyelemre méltat. Pl. a szidást fel se
veszi. 6. Szidást stb. eltűr. 7. Felveszi az
úrvacsorát: konfirmálás után először
részesül úrvacsorában. 8. Lármával fölver vmit. 9. Pl. megrendelést → cipész
feljegyez. − Közmondás: Úrtúl, bolondtúl mindent fel kell venni: el kell tőlük
tűrni mindent. Népdalban: Gyere kisjány
a szekerem után, majd ~lek valahun az
uccán.
felvet ~ i 1. Ágyat felkelés után bevet, beágyaz. 2. Ágyon az ágyneműt
egymásra helyezi. 3. → Gubacsapó felvető fonalat a szövőszékre feltesz. 4.
Felköt, felhurkol vmit vhova. 5. Felveti
a felit a té: a föl feljön a tetejére. 6. Felveti/Felaggya a té a savóṷját: a föle alatt
összegyűl a savó; megalszik a tej. Az
aludt té ~ette a savóṷját, feladta a savóṷját.
felvetél ~ i Fonalat motollára felteker; felmotollál.
felvetés felvetís fn 1. Szövés előtt a
hosszanti szálnak való fonál feltekerése
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a vetőkaróra. 2. (rég) Régi helyi adófajta. A város (és az egyén) vagyoni helyzete alapján kivetett rendkívüli adó. L.
még: gyapjúfelvetés
felvetőszál felvetőÝszál fn A hoszszanti szálak felvetéséhez használt fonál.
felvidul felvídul i Eső után kiderül az
idő, kisüt a nap. L. még: időjárás
felvirágzik ~ i → Bor penészes, virágos felszínűvé válik. Hogyha nincsen
rendes áslóṷg adva neki, ~ a bor, megromlik, ecetesedik.
felvirrad felvírad i Vmilyen napra
ébred vki. Nagy szomorúságra víradtam
fel.
felvisz ~ i − Szólás: De felvitte Isten
a dóṷgát!: de jó módba jutott!
felvonó felvonóṷ fn → Szövőszéknek
a szál vezetésére szolgáló része.
felzaboláz ~ i A ló szájába zablát
tesz. L. még: lófogat
felzavar ~ i Pl. meszet vízzel összekavar, vegyít.
felzavarodik ~ i → Bor zavarossá
válik.
felzöldségel felzőÝccsígel i Húslevesbe kellő mennyiségű zöldséget tesz.
felzúdul ~ i Méh a kaptárban zúgni,
zajongani kezd. L. még: méhészet
felzsendül ~ i Sovány állat hízni
kezd.
fémeskanál ~ fn Szörp v. más ital
felkavarására szolgáló fémből készült
hosszabb szárú → kanál.
fémfésű fémfűsű fn Szűcsöktől használatos, fémből készült → fésű.
fen ~ i 1. Kést, kaszát stb. élesít. 2.
Feni magát: a) festi magát. b) vkihez
hízelegve dörgölődzik. − Igekötővel: →
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kifen, lefen, mellérendelő összetételben:
→ ken-fen.
fene ~ A/ I. fn 1. Fekély, gennyes
seb; rák. Pl. → ábrázatfene/ábrázatrákfene, lábtörésfene, nemzőrészfene, szájfene, vízirákfene. 2. Fenéje van: elpusztul, tönkremegy. 3. Indulatos beszédben:
az ördög, manó stb. helyett. A ~ (se)
látott ijet. II. mn Félelmetes, elszánt. III.
hsz 1. Mérhetetlenül, szörnyen. Fene
rossz erkölcsű ez az ember. 2. Indulatos
beszédben: erősítő szócska: Hun a ~´be
vóṷtál? – B/ A többszófajú szó eredetileg a népi gyógyászat betegségneve volt.
Megszemélyesített betegségokozó voltára ma már csak a szitkokból, szólásokból
következtethetünk. Használatának a cívis nyelvben is bőséges variációs lehetőségei vannak: A físzkes ~ vigye el! A ~ a
gyetrádba! Hogy a ~ a gyetrádat! A ~
essik hasra veled! A ~ essen bele! A ~
egye(n) meg! Egye meg a ~! A ~ egyen
meg ojan apróṷra, mint a fédervájsz!
Egye meg a Mándoki uram ~´je! Egye le
a ~ a derekad! Egye ki a ~ a szemedet! A
~ egye le a húst rullad még íletedbe!
Egye le a ~ a kezeszárát! A fekete ~ egye
meg! Egye meg a ~ a pofádat! Egye meg
a ~ a pofád szíját! Egye meg a ~ a
csánkodat! Egye meg a ~ azt a tökíletlen
testedet! Egye ki a ~ a szemedet! A ~
egye ki az óṷrábúl a közfalat! Egye le a
~ a kis keszeg óṷdaladat! A ~ ett [evett]
vóṷna meg egynapos korodba! A ~ ett
vóṷna meg, mikor megcsigojáztál! Addig
egye meg a ~, míg meleg! A ~ egye meg
még a magvát is! Ott egye meg a ~, ahun
van! A ~ megeszi a fajját! Egye meg a ~
a más macskáját, csak az enyimet ne, a
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nagy irombatarkát!: (tréf) nem törődöm
másnak a bajával. Fene, aki eszi/egye:
mindegy, egye ~! Eszi a ~: vágyakozik
vkire, vmire. Hun eszi a ~?: hol van?
Törje ki/Egye meg a válogatóṷs ~!: mit
válogat, ha nincs benne módja. Α házban
levő szeméttel kapcsolatos szitkozódás:
A ~ egye ki innen ezt a mocskot! Rossz
emberről mondják gúnyosan: Jóṷ ember
ez, csak a ~ vóṷt rossz, hogy el nem
vitte. Ezt is jóṷkor eszi ide a ~: rosszkor
jött. Megette a ~: semmire se jó. Szóláshasonlatban: Szereti, mint a hiripi ~ a
gyenge malacot: egyáltalán nem szereti.
Népdalban: Ídes jányom, megehet mán a
~, domborodik a te kötőÝd eleje. L. még:
fityfene
feneféreg fenefíreg fn (rég) Egy betegségfajta. De talán utalhat a halál körülményére, ti. a → farkas támadására is.
L. még: népi betegségnevek
fenek: → fenék
fenék ∼, fenek fn 1. Edény alsó része;
fenékrész. 2. Mélyebben fekvő, vízállásos terület. 3. Ember, állat fara. Képzett
alakjában összetételben átvitelként is
használatos: fináncfenekű, puttonyfenekű. 4. Szalmából, rőzséből boglya, kazal,
asztag alá rakott védő réteg (asztagfenék,
boglyafenék, kazalfenék). 5. → fenéksor.
− Szószerkezetben, körülírásban: Hígan
jár a feneke: hasmenése van. Tréfás szitkozódás: A póṷk szűje be a fenekedet!:
annyira éhezz, hogy ne kelljen szarnod!
Szólásokban: Azt gondojja, hogy ~ig
téfel [tejfel], pedig csak a tetejin van egy
kicsi, a többi savóṷ: minden tekintetben
kifogástalannak vél vkit, noha nem az.
Jóṷl a fenekire nízett az üvegnek: sokat
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ivott. Nagy feneket kerít neki: a) hosszú
bevezetést tart. b) sok szóval mond el
vmit. Főleg izgő-mozgó gyerekről
mondják: Nyű/Zabszem van a fenekibe.
Közmondás: Egy ~kel nem lehet két lovat ülni: egyszerre nem lehet két (ellentétes) dolgot végezni. L. még: félfenekű,
kétfenekű; a fogalmak szócikkeit is!
fenékbevágó gép fenékbevágóṷ gép:
→ Kádároknál: forgó mozgású gyalugép, amely a faanyagot pontos méretűre
alakítja; vastagoló gép.
fenékdomborulat ~ fn Az → üst aljának domború formája.
fenékdonga ~ fn Kádáripari termékek alját alkotó → donga.
fenekedik ~ i Civódik, veszekszik.
fenekel ~ i Igekötővel: elfenekel. Elemi iskolai büntetésként: pálcával a fenekére ver. L. még: cívis iskola, fenekes
fenekes ~ fn Elemi iskolai büntetésként: fenékre kapott pálcázás. Legsúlyosabb változatát így mesélték el: A tanító
egy nagyobb, erősebb fiúnak kiadta a parancsot: Fogd/Vedd fel! Az felvette a bűnöst a hátára, kezeit elöl megfogta, leszorította, hogy a feneke jól kidomborodjék. Hátul letolták a nadrágját, és a
tanító egy nádpálcával jól elverte a csupasz seggét. A durva módszert azért (is)
alkalmazták, mert a huncutabbak, számítva a verésre, előre kipárnázták belül a
nadrágjukat. A sarokban egy kosárban
tartott nádpálcák a 19. század végén még
hozzátartoztak a városi elemi iskola tantermének berendezéséhez. L. még: cívis iskola, fenekel
fenekes ujjú szűr ~: Olyan → szűr,
amelynek az ujja nem nyitott, hanem
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kerek v. ovális alakú posztóval be van
fedve, be van fenekelve.
fenékfa ∼ fn 1. → Tímármesterségben: vastag tölgyfa rúd, amelyet a cserfakéregből rakott halom aljára helyeznek. 2. Α vesszőkosár fenekének alapjául szolgáló váz, amelyet vékonyabb
vesszőkkel befonnak.
fenékgyékény fenékgyíkíny fn → Kádármesterségben: a (hordó)fenék tömítésére szolgáló → gyékény.
fenékkaró fenékkaróṷ fn Vastag fűzfavessző, amelyből a kosár fenekének
vázát készítik. L. még: vesszőfonás
fenékkiszedés fenékkiszedís fn →
Kádármesterségben: a hordófenék méretének levétele, kivágása.
fenékléc ∼ fn A kosár aljának vázát
alkotó léc. L. még: vesszőfonás
fenékmélység fenékmíjsíg fn → Fazekasoknál: az edények aljáig, alsó részéig tartó hosszúság.
fenékrész fenékrísz fn → Kádármesterségben: → fenék.
fenéksor ~ fn → Asztag legalsó kévesora, feneke. L. még: fenék
fenékszög ∼ fn → Fazekasoknál: a
tányér fenekén kiképzett vékony perem.
fenékszögvágó fenékszögvágóṷ fn →
Fazekasoknál: az edények fenékszögét
kialakító eszköz.
fenepokolvar ~ fn Α → pokolvar
egyik fajtája. L. még: népi betegségnevek
fenésedés fenésedís fn Üszkösödés.
A → szőlő egyik betegsége.
feneség fenesíg fn Baj, bökkenő.
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feneteremtette ~ isz Főleg gyerek
ijesztésére mondott szitkozódásban: A ~
az anyádat!
fenkép: → fénykép
fenkő: → kaszafenkő
fenn ~ hsz Magas hangon. Fenn
kezdtík az íneket. L. még: odafenn
fennáll ~ i 1. → Gabona egyenesen
áll, kaszálatlan. 2. Gabona még nincs
lekaszálva.
fennálló fennálóṷ in 1. Álló 〈tárgy,
eszköz〉. 2. Egyenes, jó növésű 〈növény〉. 3. A föld felszínéből kiemelkedő
〈építmény v. természeti tárgy〉. 4. Egyenesen felfelé álló 〈szarv). 5. Állva énekelt 〈ének〉.
fennálló berena fennállóṷ berena:
Függőlegesen elhelyezett deszkákból álló kerítés, → berena.
fennálló bojté szarvú fennállóṷ bojté szarvú: → Szarvasmarha (pökör)
egyik szarvállásának megnevezése.
fennálló búza fennállóṷ búza: Egyenes szárú, ezért könnyen aratható búza(tábla).
fennálló edény: → fazekasmesterség
fennálló ének fennállóṷ ínek: Református istentiszteleten állva énekelt
ének. A templomba lépve ez a legelőször
elhangzó ének. L. még: fennállóra
fennálló épület fennállóṷ ípület: A
szántóföldön levő, állandó jellegű épület, → tanya.
fennálló erdő fennállóṷ erdőÝ: A
cserjés, ligetes helyek növényzeténél
magasabb, már majdnem kifejlett fákból
álló → erdő.
fennálló ház fennállóṷ ház: Másik
neve: fennállóṷs szoba-konyha. A földbe
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ásott kunyhóval szemben: a föld felszínére épített ház.
fennálló hordó fennállóṷ hordóṷ: →
Tímármesterségben: cserzésre használt,
boroshordó alakú, felül nyitott hordó.
fennálló kajlás szarvú fennállóṷ
kajlás szarvú: → Szarvasmarha egyik
szarvállása.
fennálló kunyhó fennállóṷ kunyhóṷ: A → halászkunyhó egyik típusa.
fennállóra fennállóṷra hsz Református istentiszteleten állva éneklésre kijelölt 〈ének〉. L. még: fennálló ének, kijövőre
fennálló sárgás szarvú fennálóṷ
sárgás szarvú: → Szarvasmarha egyik
szarvállása.
fennállós szoba-konyha: → fennálló
ház.
fennáló szarv fennállóṷ szarv:
Egyenesen felfelé álló szarv. L. még:
szarvasmarha
fennálló vetőkaró fennállóṷ vetőÝkaróṷ: Faszegekkel ellátott álló fakeret, amelyre szövés előtt a fonalat váltakozó irányban vezetve felrendezik, hogy
onnan a szövőszékre csavarhassák.
fenneden: → fennedén
fennedén fennyedin, fennyeden, fenynyedén hsz 1. → Szántással kapcsolatban: sekélyen, ugarolva, csak a talaj
felületét megmunkálva. Ha őÝszi vetís
jön a főÝdbe, akkor még eccer leszántyák, de másoccorra csak fennyedén. 2.
Felületesen. L. még: felhántol
fennen fennyen hsz Lekezelően, fölényeskedve.
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fenntart ~ i Értékesnek tart, sokra
tart. Kifejezésben: Fenntartya az óṷrát:
másoknál többre tartja magát.
fenőacél fenőÝacél fn Kés élesítésére
használt, acélból való késszerű eszköz.
fenőkő: → kaszafenkő
fenőtok: → kaszafentok
fentér: → kaszafentok
fentereg ~ i Fetreng.
fentok: → kaszafentok
fentokreszelő fíntokreszelőÝ fn Lapos vasreszelő, a → kasza élezésekor
használják.
fentőfű fentőÝfű fn A hortobágyi legelők egyik növénye. Lóra veszélyes, ha
megeszi. L. még: Hortobágy növényvilága
fény fíny fn A → cipőkrémmel bekent → cipő csillogó színe.
fenyeget ~ i − Szólás: A sarkával ~i
az Istent: hason fekszik 〈, úgy alszik〉.
fényelőtőke fényelőÝtőÝke fn → Ötvösmesterségben acélból kovácsolt kis
→ üllő, lapos és fényesre csiszolt felülettel.
fenyér fenyír fn 1. Mélyebben fekvő
kaszálón, vizenyős helyen lápos területen tenyésző, vékony szálú fűfajta. 2.
Vizenyős, fűben gazdag → legelő. L.
még: gombosfenyér, Hortobágy növényvilága
fényes fínyes mn − Szólásokban szerepel, pl. taknyos gyereknek mondják:
Kinn ül fínyes, a szippantóṷkat várja, ill.
Fínyesék kinn vannak, szippancsékat
várják: töröld meg az orrod! Ahun fínyes, ott egyenes: mondják tréfásan annak, aki holdvilágnál vmi fénylő tócsába
lép.
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fényeske fínyeske fn A tű és cérna találós kérdése: ElőÝl megyen fínyeske.
Utánna megy fehérke, fel van a farka
kötve.
fényes nappal: → nappal
Fényes-tó: → halászat a hortobágyi
vizeken
Fényesudvar Fínyesudvar tn Az
1932-ben bezárt Kossuth utcai temető
(→ Cegléd utcai temető) helyére tervezett és módosításokkal az 1970-es években felépített lakótelep. Eredetileg Fényes utca lett volna a neve, a végleges
név a lakótelep jelleget jobban tükrözi.
Fényes utca: → Fényesudvar
fénykép fenkíp fn Vegyi eljárással
rögzített kép. A fenkípet is meg tudnám
mutatni.
fényképez fenkípez i Fényképet készít.
fennyeden: → fennedén
fennyedén, fennyedin: → fennedén
fennyen: → fennen
fenyő fenyőÝ fn A nyitvatermők törzsébe tartozó tűlevelű (örökzöld) fa, ill.
ennek faanyaga.
fenyőaljagomba fenyőÝajjagomba fn
Boletus regius. Királyvargánya. A fenyőfák alatt terem, a → tinórigomba
egyik fajtája, barna a teteje, a lemeze
sárga és kissé ragad. Rántva finom eledel.
fenyőbokor fenyőÝbokor fn → Boróka, gyalogfenyő. L. még: fenyő
fenyőfa fenyőÝfa fn 1. Élő → fenyő.
2. → Karácsonyfának kivágott (fiatal)
fenyő. 3. Jelzőként: a fenyő faanyaga.
fenyővíz fenyőÝvíz fn Köznyelvi eredetű neve: boróṷkapájinka. A fenyőfé-
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lékhez tartozó → boróka bogyójából főzött → pálinka.
Fenyves utca: → Nagymacs
ferbli ~ fn → Magyar kártyával játszott hazárdjáték. L. még: kártyázás
férceljászol: → fészerjászol
fércelőöltés fírcelőÝőÝtís fn 1. Ruhadarabnak nagy öltésekkel történő összeöltögetése. 2. Szűrhimzésben alkalmazott öltésfajtaként: virágok két színe közé varrt, elhatároló öltés a szűrön.
fercigol ~ i Szőrmebélések, díszítések varrását végzi.
fercigolás ~ fn Bújtatott varrás, amelyet a szőrmebélések, díszítések varrására használnak.
ferde farú~ mn Változata: ferde fenekű. Nehéz járású.
ferde fenekű: → ferde farú
feredik: → fürdik
feredő: → fürdő
féreg fíreg fn 1. → bélféreg. 2. Pl.
sertésben → nyű. 3. Élősködő rovarok,
légy, szúnyog, bolha, tetű stb. gyűjtőneveként. 4. Kártékony rágcsálók és kisebb
ragadozók patkány, hörcsög, görény,
menyét stb. gyűjtőneveként. 5. Farkas
(v. más ragadozó). − A cívis nyelvben
több összetétel utótagjaként szerepel. A
ló élősködője a rozsféreg, a juh tüdejébe
telepedhet meg a tüdőszőrféreg. A pattanóbogár kemény lárvája a drótféreg, a
gabona kártevője a futrinka/futrinkaféreg/gabonaféreg, a szőlőé a fehérféreg,
a kerti kártevőnek, a lótetűnek, ill. a cserebogár lárvájának másik neve lóféreg.
A farkas régi neve toportyánféreg, a patkányé patkányféreg. Régi betegségnév a
feneféreg.− Szitkozódás: A fíreg egyen
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meg!: a farkas faljon fel! Szóláshasonlat:
Visít, mint a fába szorult fíreg: nagyon
visít. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
féreghajtó fíreghajtóṷ fn Bélférget
kihajtó (gyógy)szer.
féregűzés: Az élősködő rágcsálók
(→ patkány, hörcsög, görény, menyét,
egér) és rovarok (bolha, svábbogár) távoltartása a paraszti háztartástól. Teljesen célravezető racionális módjai a cívis
paraszttársadalomban sem voltak. A
rágcsálókat kártékony voltuk miatt →
csapdával, méreggel, ill. kutyával, egerésző macskával irtották/irtják.
Ferenc ~ tn Ferenc nevűnek mondott
tréfás figyelmeztetés: Ne szóṷj bele, ~,
mert belekeverecc!: ne szólj bele más
dolgába!
*Ferenc József út: → Piac utca
Ferenc-major: → lóré
férfi fírfi fn Nyomósított összetétellel: fírfiember; argó eredetű neve: mandróṷ, pasi, pali, manus; csoportja: fírfiníp. 1. Külön névvel jelölt „típusai” a →
bajuszos ember, ill. a sztari és a pani,
katuska. Az első a meglett ~ jelölője,
utóbbiak az idős, ill. a női munkát (pl.
kötést, horgolást, főzőcskézést) is szívesen végző ~ elnevezései. Szerepel tréfás
rigmusban: ElőÝbb vóṷt a dóṷmány, azután a rékli. Én vagyok a legíny, én vagyok a fírfi. Az Istenit néki! Közmondásokban: A fírfinak csak akkor lehet hinni,
mikor a szamár mán jóṷllakott a sírján:
(tréf) amíg él, a férfi mindig csapodár. A
fírfinak csak kicsit kell szebbnek lenni az
ördögnél: a férfiakat nem a szépségük
alapján ítélik meg. 2. → Férj. A fírfi a
ház feje, a felesíg a nyaka. A fej arra

fábabugyborék
fordul, amerre a nyak irányíttya: a családfő a férj, de a feleség az, aki ténylegesen irányít.
férficseléd fírficseléd fn Cselédként
dolgozó → férfi. A → béres, a kocsis, az
udvaros volt a ~.
férfiember: → férfi
férfi hajviselet: → hajviselet
férfiködmön: → szűcsmesterség
férfi nemi szerv: Hivatalos neve:
hímvessző a herezacskóval és a herével;
szépítő megnevezése: szerszám; durva
elnevezései: fasz, ferslussz, farok, pöcs,
ill. tök, golyó; kisfiúé: bögyörő, kakaska,
komagyűjtő, pöszörő, puca. L. még: női
nemi szerv, penna; a fogalmak szócikkeit is!
férfinép fírfiníp fn Vmely közösség
férfiainak összessége.
férgel fírgel i 1. Jószágot, sertést a
testében levő nyűtől v. más élősködőtől
megtisztít. Férgelték a sertést, ha beleesett a → nyű. Leginkább az → ártányba
esett, a csökibe a féreg. Minden tanyában el volt készítve egy hegyes, vékony
fa, amellyel kipiszkálták a nyüveket, és
egy büdös kátrányos szerrel, a → dohattal bekenték. Ettől meggyógyult, és
nem dongta a légy. 2. Növényt féregtelenít. 3. → férgészik.
férgelő fírgelőÝ mn Egerésző. A jóṷ
egeríszőÝ macskát jóṷ fírgelőÝnek
montuk.
férges fírges mn 1. Kukacos. Szólás:
Hadd hujjon a fírgesse!: pusztuljon, ami
nem értékes! Közmondás: Utóṷjjára a
fírgesse is elkél: ha vége a bőségnek, kelendő lesz a kevésbé értékes is. 2. Bélférges 〈pl. gyermek, sertés〉.
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férgészik fírgíszik i Más igealakkal:
fírgel. → Kutya, macska patkányt, egeret
fog.
fergeteg ~ fn Szószerkezettel: fergeteges időÝ. Viharos széllel kísért hideg
eső, jégeső, zivatar. L. még: időjárás
fergeteges eső fergeteges esőÝ: Jégeső. L. még: időjárás
fergeteges idő: → fergeteg
fergettyű ~ fn Összetett szóval:
forgóṷzsámoj. A → szekér első tengelyére a → derékszeggel ráerősített fa,
melynek segítségével a szekér eleje fordul.
fergettyűfül ~ fn Alakváltozata: fergettyűfüle. A → fergettyű két végén levő, a szekéroldal alsó fáját támasztó
keskeny, lapos ékek egyike.
fergettyűfüle: → fergettyűfül
férgező kutya fírgezőÝ kutya: Kártékony rágcsálókat, egeret, patkányt elpusztító, általában kis termetű → kutya.
férj fírj fn – A/ A házasságban élő
emberpár férfitagja. Paraszti viszonyok
között a → feleség a párját ritkán említi
~ének, inkább fírjemuramnak, uramnak,
az én emberemnek, az emberemnek,
páromnak, ünnepélyesebben hites uramnak. Amikor megszólítja: uram, fírjemuram, emberem, ha már gyerekek is
vannak: apja, apjuk, apjukom, apja (ti. a
gyerekeké), atyus, atyuska. Miként a
hagyományos paraszti társadalomban a
cíviseknél is a ~ volt az úr a házasságban, ő hordta a kalapot. Feleségét ~hez
adták hozzá, ő annak ura, embere lett.
Ha nagycsaládban éltek, ott mindnyájuknak a legidősebb férfi parancsolt,
feleségének magatartásába beleszólt,
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engedelme nélkül az asszony önállóan
nem cselekedhetett, pl. a lakodalomban
csak úgy vitték el az asszonyt táncolni,
ha előtte az ura is beleegyezett. Míg a
feleséggel szemben a cívis paraszti társadalomnak is volt kialakult mércéje,
amely meghatározta a jó asszony testi és
lelki tulajdonságait, addig a ~ekkel
szemben nem volt ilyen élesen körvonalazott követelmény. Jó embernek tartották/tartják azt, aki nem iszik mértéktelenül, dolgos, takarékos, feleségét megbecsüli, nem kurvás, feleségét, gyerekeit
nem veri ok nélkül. Vele kapcsolatban
mondták dicsérően, hogy Jóṷ fedél
tartya a házat, azaz ahol jó a családfenntartó, ott nem szenvednek szükséget a
családtagok. A rossz ~ mindennek az
ellenkezője. Az ilyen ~ a közösség megvetését „bírta”. De nem számíthatott
megértésre a papucs~ sem. Úgy táncol,
ahogy a felesíge fújja − mondták tréfásan az ilyenről. Vagy nem kis gúnnyal:
(Ott) az asszony horgya/viseli a kalapot.
– B/ Kötött szókapcsolatokban is szerepel. Fírjhez kír: feleségül kér. Fírjhez
visz: feleségül vesz. Odamegy fírjnek: az
újdonsült ~ a feleség családjához költözik. Ne sírj/ bőÝgj, meggyóṷgyul, mire
fírjhez mícc!: kislánynak mondják tréfás
vigasztalásként, ha kisebb baleset miatt
sírni kezd. Férfinak szóló intés: Ne danojj, mikor eszel, mert bolond lessz a felesíged ura! Ráfeküdt az asszony a gatyájára: (tréf) annak a férfinak mondják,
aki későn kelt fel. Asszonyt nyűgnek,
házat tűznek: rendszerint a Mikor házasodsz? kérdésre válasz. Közmondás: Aki
a felesígit nem fílti, az nem is szereti: a
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szerelem féltékenységgel jár. A fírj a ház
feje, a felesíg a nyaka. A fej arra fordul,
amerre a nyak irányíttya: a család feje a
~, de irányítója a feleség. Az asszonyt az
első ingibe kell megverni: az a jó, ha a ~
mindjárt az esküvő után elkezdi fegyelemhez szoktatni a feleségét. – Anekdotikus történetben: Az ecceri jány szeretett vóṷn fírhe menni. Elment a templomba, és ott így imádkozott a Szent Antal-szoborhoz: Szent Antalkám! Aggyál
fírhez az idén! A harangozóṷ elbújt a kis
Szent Antal szobor megé, és így szóṷlt:
JövendőÝre se biz én! Erre a jány: Hallgass, kicsi, ne fecsegj! Jobban tuggya az
öreg.
férjemuram fírjemuram fn Férfi házastárs → megszólítása a → feleség részéről. L. még: uram
férjhezmenendő fírhemenendőÝ in
Eladósorban levő 〈lány〉. A tizenhétéves
jányra mondtuk, hogy fírhezmenendőÝ.
férjnekvaló fírjnekvalóṷ fn Nyomatékosított
változata:
jövendőÝbeli
fírjnek- valóṷ. Vőlegény (jelölt).
ferkóolaj ferkóṷolaj fn → Szíjgyártóktól használt sűrű, barnás színű olaj.
ferslóg ferslóṷg fn Liszt, gabona stb.
tartására használt, nagyméretű, háromrekeszes deszkaláda. Két fajtája a →
lisztesferslóg és a búzásferslóg. A ~ félereszes tetejű, hogy a por ne álljon meg
rajta.
ferslusz: → fasz, férfi nemi szerv
fertály fertáj fn 1. Általában vminek
a negyede, negyedrésze. 2. Negyedóra.
3. Negyedév. 4. Régi → területmértékeknek (pl. a jobbágyteleknek, szessziónak) a negyedrésze. 5. Állatnak vmelyik
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oldala, része, jelzői használatban: →
fertály elej. − Szólás: Egy fél/negyed
fertáj hiányzik neki: nem egészen normális. L. még: háromfertály, hátsó fertály, kétfertály
fertály bor fertáj bor: Két és fél deci
→ bor.
fertály cukor fertáj cukor: Negyedkiló → cukor.
fertálydézsa fertájdézsa fn → Kádárok szókincsében: folyadékoknak, pl.
mustnak a hordóba töltéséhez használt
kisebb → dézsa.
fertály elej fertáj elej: → Mészárosok szókincsében: negyedrésznyi comb.
fertályév fertájév fn (rég) Negyedév.
L. még: év
fertályföld fertájfőÝd fn (rég) A jobbágytelek negyedrészének megfelelő
nagyságú földterület. L. még: területmérték
fertálykapitány: → utcakapitány
fertályliter fertájliter fn (rég) Negyed liter. L. még: űrmérték
fertályméter fertájméter fn (rég) Negyedméter. L. még: hosszmérték
fertályóra fertájóṷra fn (rég) Negyedóra. L. még: óra
fertályos fertájos fn (rég) Másik neve: téfelmírőÝ. Kb. negyedliteres, kívül
kék, belül fehér zománccal bevont hitelesített mérőedény tejfel mérésére. L.
még: félfertályos, háromfertályos, űrmérték
fertályrőf fertájrőÝf fn (rég) A kb.
78 cm-t kitevő régi → hosszmértéknek, a
rőfnek a negyedrésze.
fertály tejfel fertáj téfel: Negyedliter
→ tejfel.
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fertefung ~ fn → Kőművesek nyelvében: homlokzaton alkalmazott szemöldökpárkány.
fertelmes ~ mn − Szólás: Kimutatta
~ jóṷakarattyát: (gúny) rosszindulatú.
fertig ~ hsz Készen. Kísz vagy mán a
munkáddal? Fertig.
*ferting: Régi pénzérme, az ezüstmárka negyedrésze volt. A Zsigmond
korabeli aranymárka még 60 ~et tartalmazott. L. még: pénznemek–pénzegységek
fertő fertőÝ fn Mocsaras hely.
fertőtlenítő medence fertőÝtlenítőÝ
medence: Vendéglői konyhán fertőtlenítésre, fertőtlenítéskor használt edény.
fertőzik fertőÝzik i → Disznónyáj a
mocsaras, paréjos zsombékosban turkálgat, legel.
feslés feslís fn Kenyér, kalács foszlása.
feslik ~ i Kenyér, kalács foszlik. L.
még: elfeslik
feslős feslőÝs mn Frissen sült kalácsra vonatkoztatva: foszlós. A kalács akkor
jóṷ, ha jóṷl átsült, piros és ropogóṷs,
ritka, szípen feslőÝs.
fest ~ i → Tímár → festőszőrrel bőrt
bedörzsöl.
festék festík fn A céhes kisiparban a
különböző iparágak más-más színezőanyaggal, ~kel dolgoztak. A fazekasok
díszítőfestéket és földfestéket, a gubacsapók firnájszfestéket, a szőrmekikészítők porfestéket használtak, a mézeskalácsosok termékeiket ételfestékkel tartósították. L. a szócikküket is!
festékasztal festíkasztal fn Másik neve: szabászasztal. → Szíjgyártók festés-
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re, szabásra, szárításra használt nagyobb
munkaasztala.
festékcsésze festíkcsésze fn Festékek
tárolására használatos öblös szájú lapos
bögre; csupor.
festékecset festíkecset fn Α festék elkenésére használatos kb. 4−5 cm széles,
lapos → ecset.
festékes hordó festíkes hordóṷ: →
Gubacsapók festéklé főzéséhez használt
nagy faedénye; → festődézsa.
festékestálca festíkestálca fn Festék
tárolására használatos, nagyobb alakú
zománcozott → tál.
festéklé festíklé fn → Gubacsapók
festésre használt oldata. A gubát feketére
festették az égerfa héjának, → köszörűsárnak és zöldgálicnak a keverékével.
festéktörő mozsár festíktörőÝ mozsár: A darabos festék összetörésére
használt → mozsár.
festés festís fn 1. Festísre elkíszített
guba: a → kallóból kikerült, festés előtt
álló → guba. 2. → Tímármesterségben a
kikészített bőr megfestésének folyamata.
festőanyag festőÝanyag fn → Szőrmekikészítőknél: festék.
festődézsa festőÝdízsa fn → Gubacsapóknak a → festéklé főzőséhez használt nagy edénye.
festőház festőÝház fn Más nevei:
festőÝtanya, festőÝhejisíg. → Gubacsapóknál a → kallásra váró gubák tárolására, ill. a gubák festésére szolgáló helyiség.
festőhelyiség: → festőház
festőlapát festőÝlapát fn → Gubacsapóknak a festék kavarására szolgáló
falapátja. L. még: lapát
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festőlé festőÝlé fn → Szőrmekikészítőknél: híg festőanyag, amelybe beleforgatják a szőrmésbőrt.
festőszőr festőÝszőÝr fn → Tímároknál: tehénfark bojtjából labda alakúra
összegyúrt festőeszköz.
festőtanya: → festőház
fésű fűsű, físű fn 1. – A/ A haj bontására, ill. rögzítésére szolgáló eszköz.
Szaruból (szarufésű), csontból (csontfésű), fából, különböző formában és méretben mesterek, az egyszerűbbeket bádogból és rézből a (rézműves)cigányok
készítették. − A hosszú haj és a körhaj
divatja idején a férfiak a görbe fésűt
használták, amellyel a hajukat tarkó
felett leszorították. A női hajviseletben a
kontyfésű/hajakasztó korábban a jobb
vagyoni helyzetre utalt. Két változata a
gombos hajakasztó és a nyomtatott hajakasztó. (Kis)leányok ha- jában a félhold
alakú körfésű későbbi divat, a választék
nélküli előhaj leszorítására v. a fonatok
feltűzésére szolgál. Hasonló célra való a
sűrűbb v. ritkább fogú hajfésű is. Hosszú
hajú lányok, asszonyok gubancos hajának kibontására volt használatos a ritka
fogú, erős bontófésű. Hasonló volt a
tréfásan parasztbontónak nevezett ~ is.
Több célnak is megfelelt az egyik oldalán sűrű fogú, a másikon a haj kibontására alkalmas nagy fogakkal ellátott, nyél
nélküli grampli. Néhány ~fajtának speciális rendeltetése, ill. sajátos formája
volt/van. A kibontott haj simára fésülésére való, sűrű fogú szaru~ a simítófésű.
A serkehúzó fésű sűrű fogozatú ~,
amellyel a fejtetű petéit is ki lehet a hajból fésülni. Erre a célra készítették a
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csupán egyok oldalán fogazott félfésűt
is. Az udvarolni járó legénynek szinte
nélkülözhetetlen kelléke volt a zsebkés
módjára összehajtható és zsebbe tehető
bicskafésű, összejárófésű, zsebfésű és a
kis méretű bajuszfésű. A keskeny alakú
borbélyfésű fogazatának egyik fele sűrű,
másik ritka. A szőrmetermékek átfésülésére való a tompa fogú, erős rézfésű. –
B/ A ~ több frazémában szerepel. Szóláshasonlatokban: Használt neki, mint a
cigány lovának a bontóṷfűsű: semmit
sem használt. Vmilyen ital megivásakor
mondják: Lelket írt bennem, mint a cigány lovába a bontóṷfűsű: nagyon jólesett. Vírré válik benne, mint a cigány
lovába a bontóṷfűsű: étel nagyon jólesik
neki. Szólásokban: Elküldte a fűsűt a
csordára − mondják gúnyosan, ha a
lány, asszony fésületlen, borzas. Más
változatokban: A csordára ment a fűsű.
A csordás kihajtotta a legelőÝre a fűsűt.
Mindhárom tréfás uta- lás arra, hogy a ~
még szaru formában a legelő szarvasmarha szarvában van. 2. Fazekasoknál
bőrből v. fából készült hosszabb fogú,
~szerű lapos díszítőeszköz. 3. → bordafésű. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
*fésű- és gombkészítő céh: A történeti munkák szerint a → fésűsök és
gombkészítők a 17. század végén még
szerény keretek között végezték munkájukat. A késesek mellett húzódtak meg, a
kések, villák nyelét látták el szarufoglalattal, de szarufésük, szarugombok készítésével is foglalkoztak. A ~ 1713-ban
vált ki a késesek közül.
fésül fűsűl i Kendert, gyapjút gerebennel megmunkál. Adatolt igekötős
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alakjai: → átfésül, befésül, kifésül, lefésül.
fésülés fűsűlís fn 1. Kendernek, gyapjúnak gerebennel történő megmunkálása.
2. Kendernek, gyapjúnak gerebennel
való megmunkálásakor a gereben fogai
között maradó kóc.
fésülőrész: → keferész
fésülőtábla fűsülőÝtábla fn Az iskolai táblához hasonló, lábakon álló, 4
egymáshoz szögelt deszka tetején vasszegekkel, amelyen a gubavásznat v. a
gyapjút fésülik. L. még: gubacsapó
fésűs fűsűs fn Fésűkészítő mester, aki
ökör-, tehén-, bivalyszaruból, csontból
és lópatából különféle → fésűket készít.
A ~öknek hajdan Debrecenben céhük is
volt (→ fésű- és gombkészítő céh). A tímároktól v. mészárosoktól vásárolt szarvakat napon v. kemencében szárítgatták,
hogy a szaru belsejéből eltávolítható legyen a csont. A szaruból a fésű mérete
szerint hengeres darabokat fűrészeltek,
azokat melegítés közben felmetszették (,
a melegítést a → pergelőfa lángjainál
végezték), szétnyitották, a belsejét késsel
kitisztították. A még meleg szarudarabokat présben kiegyenesítették, rövid idő
múlva vízbe szórva lehűtötték. A kívánt
fésűt papírminta után kifűrészelték, a
végleges formát ráspollyal adták meg. A
fogazást fűrésszel végezték, majd az igazítás, tisztogatás, fényezés következett.
A díszítés mindig a fésű párkányán volt,
amit kivölgyeléssel, festéssel, meleg rézés szaruminták rápréselésével végeztek.
A legváltozatosabb formák és díszítések
a → kontyfésűkön figyelhetők meg.
Gyakori rajtuk a papírminta szerint fűré-
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szelt finom, áttört dísz. Az ún. → bontófésű mindennapos használatú volt. A →
görbe fésű a férfiak hosszú hajviseletének kelléke, legtovább a pásztorok között maradt használatban. A ~ök szarugombokat is készítettek. A gyári készítmények megjelenésével a ~ök műhelyei
megfogyatkoztak, majd eltűntek a cívisvárosból. − A debreceni ~mesterség történetét Bartha Károly dolgozta fel (A
debreceni fésűsmesterség. Debrecen,
1929).
fésűtartó fűsűtartóṷ fn Fésűk tárolására szolgáló, falra akasztható tasak. A
parasztoknál későn terjedt el, leginkább
az Alföldön − így Debrecenben és környékén − volt elterjedve. A 19. századiak textíliából, cserépből, fából készültek.
A textíliából szűrszabók hímzéssel, vidékünkön rátéttel készítették. A cívis
parasztasszonyok maradékokból varrták,
a 20. század elejétől divatba jött a fehér
vászonra száröltéssel hímzett ~. Elhasznált darabjai esetleg az → árnyékszékekben mint papírtartók szolgáltak tovább.
fészek físzek fn 1. Madaraknak maguk építette v. ember által készített lakóhelye, amelyben tojásaikat kiköltik (pl.
fecskefészek, molnárfecskefészek, partifecskefészek, szarkafészek), ill. némely
más kisebb állat búvóhelye, odúja (pl.
egérfészek). Físzekre esik: tyúk kotlani
kezd. A ~ben kiköltött szaporulat neve
fészekalj, a már önállóan repülni tudó
madár fészekhagyó. 2. Kapásnövények
ültetésekor vágott, trágyával töltött kis
gödör (pl. dinnyefészek). Físzekre vet
/Físzket csinál: tökmagot, dinnyemagot,
esetleg paradicsompalántát, paprikapalántát trágyával kibélelt lyukba ültet, és
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földdel betakar. 3. Gubacsapóknál a kallókádba egyszerre belehelyezett gubák
összessége, kallófészek. Jelzői használatban: Físzek guba: egy ~nyi guba. 4.
Gubacsapóknál kb. 80 cm széles, 3 m
hosszú fából készült vályú, amelyben a
szűrposztó fekszik. 5. Méhek költő- és
élelemraktározó helye. 6. Ruhával kibélelt kis mélyedés befőttet tartalmazó
üveg elhelyezésére, ill. dunnás ágy
mejjibe kialakított mélyedés pl. péppé
kavart máléliszt felmelegítésére. − Közmondás: Rossz madár az, amék a saját
físzkit bepiszkojja: rossz ember, aki a
saját hoz- zátartozóit becsméreli. L.
még: darázsfészek; a fogalmak szócikkeit is!
fészekalj físzekajj fn Szárnyasoknál
szaporulat.
fészek guba: → fészek
fészekhagyó físzekhagyóṷ mn Már
önállóan repülni tudó.
fészekrablás físzekrablás fn A → tojásszedés mellett az ősi gyűjtögető élelemszerzés másik fajtája volt. Ennek fő
helyszínei a Hortobágyon ültetetett →
szárnyékerdők voltak, ahol igen sok varjúfészek volt/van. A környékbeli fal- vak
lakói (pl. az egyekiek) zsákokba gyűjtötték a kikelt és már szép kövér fiókákat,
párosával összekötözték őket, és egy
rúdra felrakva hazavitték a vállukon. A
bőrét lenyúzva húsából kítűnő levest
készítettek. Volt idő, hogy Debrecen határában a varjúfészkeket hatósági rendeletre, díjazásért is elpusztíttatták a cigánygyerekekkel. A debreceni tanyai suhancok fő szórakozása a → szarkafészkezés volt, vagyis a fészkek kirablása,
széthányása. A → seregélyszedés áldo-
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zócsütörtökön volt szokásban. A seregély a harkály elhagyott odújába fészkel,
a suhancok az odúból szedték ki a fiókákat. A madarászok a fecske és gólya
fészkét megkímélték, de más fiatal madár húsát szívesen megették.
feszeleg ~ i 1. Alakváltozata: feszelget. Főleg gyerek izeg-mozog, fészkelődik. 2. Büszkén, gőgösen jár, viselkedik.
Feszeleg, aki tartya magát, mint két csű
tengeri egy zsákba.
feszelget: → feszeleg
fészer ~ fn (Köznyelvi) alakváltozata: félszer. Háromoldalú, félfedeles kisebb gazdasági faépület. Egyik fajtája a
→ kulina. L. még: pelyvásól, szín1
fészerjászol ~, fírceljászol fn A nagy
állatok etetésére szolgáló berendezésnek,
a → jászolnak az egyik típusa. A bejárattal szemben a fal mellett áll, és csak
az egyik oldalára köthetnek állatokat.
feszesre varrt nád: → nád
feszít ~ i 1. Szőrmésbőrt fatáblára kifeszít, rámáz. 2. Kevélykedik, öntelten
viselkedik. Szóláshasonlatokban: Feszít,
mint két csű tengeri egy zsákba: (tréf)
beképzelt, öntelt. Feszít, mint az üres
zsák: nevetségesen büszkélkedik.
feszítőkalapács feszítőÝkalapács fn
Más nevei: lapítóṷkalapács, simítóṷkalapács. Felhevített vas nyújtására, idomok kialakítására szolgáló → kalapács.
feszítőszár feszítőÝszár fn A → feszítőzabolához csatolt gyeplőszár.
feszítőszíj feszítőÝszíjj fn A → nyereg két oldalán levő bőr belső részére
varrt szíj, amellyel a bőrt feszesre húzzák.

530

fácán

feszítőzabola feszítőÝzabola fn Egyágú, láncos → zabola.
fészkel físzkel i 1. Madár fészekben
tartózkodik, költ. 2. Kapásnövényt (paradicsomot, paprikát, tökmagot) trágyával bélelt kis gödörbe ültet. Kivettünk
egy kapa főÝdet, trágyát tettünk bele. A
kiskertbe a paradicsomot most is físzkelem. 3. Nyári melegben → juhnyáj
összeállva pihen. L. még: befészkel, kifészkel
fészkelődik físzkelőÝdik i Izeg-mozog, nem leli helyét.
fészkelős físzkelőÝs mn Izgő-mozgó,
fészkelődő 〈ember〉.
feszület: → fancsali feszület
feszt ~ hsz Állandóan, folyton. Feszt
ittak.
fesztung ~ fn Szerszámok (kapa, ásó,
kisgereblye stb.) tárolására szolgáló,
fából készült kis gazdasági épület. L.
még: német
fez ~ fn Vörös színű fejfedő, kis fekete bojttal a tetején. A ~ a múlt század
elején a debreceni vásárokra is eljutó
törökmézet árusító bosnyák férfiak viselete volt.
fi ~ fn Fiú(gyermek). Szókapcsolatban Firúl ~ra: apáról fiúra, nemzedékről
nemzedékre 〈öröklődik〉. Firúl ~ra
száll: a hortobágyi juhászcsaládokban a
kolompok, pergők a juhnyájjal együtt
nemzedékről nemzedékre öröklődnek. −
Szólás: Firúl fira csinál meg valamit: pl.
kerítést nagyon jól megcsinál, ezért sokáig eltart. − A ~ összetételek utótagjaként szerepel az → atyafi, egyházfi,
nyúlfi szavakban. L. még: fiú- ág
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fia ~ szragos fn 1. Vkinek a fiúgyermeke. A népi megfigyelés szerint: Ha az
állapotos nőnek hegyes a hasa, akkor ~
lesz. Ha savanyút kiván, akkor ~ lesz.
Kifejezésben: Urat ne- vel a ~´búl: taníttatja. Egy ~ se: semmi sem, egyetlen
darab sem. Fenyegetés, népmesei fordulatként is: Halál ~ vagy! Csak dicséretként: Amijen az apja, ojan a ~: mindkettő becsületes, derék ember. Szólásokban:
Apja ~: az apjára hasonlít. Mánge ~m,
mánge!: mondjad, ~m, mondjad! Vóṷt
az apjának, de nincs a ~´nak: elherdálta
az apai örökséget. Közmondásban:
VőÝm nem ~m, menyem nem jányom: a
házassággal szerzett rokoni kapcsolat
nem olyan mély, mint a vérségi. A szó
családi, társadalmi köteléket jelöl az →
ia-fia és a hazámfia összetételekben. 2.
Állat kicsinye, pl. te- hén borja, anyajuh
báránya. Szóláshasonlatban: Nekimegy,
mint bolond tehén a ~´nak: hebehurgyán, vigyázatlanságból tesz vmit. Szereti, mint majom a ~´t: majomszeretettel
szereti a gyermekét. Köz- mondásban:
Kutyának, macskának nem jóṷ az elsőÝ
~: a) amit először készítünk, az általában
nem szokott sikerülni. b) a kutya, ill.
macska első fialását nem szabad meghagyni. 3. Kukorica mellékhajtása. 4.
Bútor fiókja → asztalfia, kasznifia, komódfia. Idevehető az ab- lak keretes
része, az ablakfia is. L. még: fiú, uramfia, vásárfia
fia-borja fia-bornya szragos fn −
Szólás: Ki fia-bornya?: kinek a leszármazottja? Azt se tuggya, ki fia-bornya:
lelencgyerek. Nem akárki fia-bornya: jó
családból származott.
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fiadzik fiaddzik i 1. Alakváltozata:
fial. Kisebb emlősállat, így a disznó, kutya, macska, nyúl, egér, patkány stb.
(egyszerre több) kicsinyét a világra hozza. Főleg kocára mondták, hogy fial,
malacozik. Igekötővel: → lefiadzik,
megfiadzik, ill. elfial, lefial, megfial. 2.
Pl. cserépedény eltörik.
fiadzás fiaddzás fn Alakváltozata: fialás. Kisebb emlősállat kicsinyeinek világra hozása.
fiadzós fiaddzóṷs mn Fiadzani készülő.
fiaegér ~ fn Nemrég világra jött →
egér, kisegér.
fiagalamb: → galambfiók
fiáker ~ fn Szószerkezettel: fiákeres
kocsi. Kétlovas fogatú hintó kocsi, amelyet harmonikaszerűen leereszthető ernyővel szerelnek fel. A városban a múlt
század közepéig személyfuvarozást bonyolítottak le. Debrecenben 1855-ben
jelentek meg az első bérkocsik. Fiákerek, konflisok szállították az állomásra v.
az állomásról az utasokat, esküvőre a
násznépet, temetésre a végtisztességtevőket, a szerelmesek is igénybe vették.
A bérkocsik az Arany Bika, az Angol
Királynő előtt, a Rákóczi és a Péterfia
utcán állomásoztak. L. még: konflis
fiákeres ~ fn Kétlovas bérkocsi tulajdonosa v. kocsisa. A ~ erős fizikumú
férfi volt, hiszen kitéve az időjárásnak
egész életét a bakon töltötte.
fiákeres kocsi: → fiáker
fial ~ i 1. → fiadzik. 2. Kukorica
fattyúhajtásait leszedi. Igekötővel: →
kifial.
fialó: → fiaztató
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fialtat ~ i Anyaállat, különösen →
koca szaporodásához megfelelő körülményeket teremt.
fialtatás ~ fn A → koca szaporodásához megfelelő körülmények teremtése.
fialtató: → fiaztató
fiam ~ fn A vő megnevezése, →
megszólítása az anyós részéről.
fias ~ mn 1. Olyan 〈nőstény állat〉,
amelynek kicsinye(i) van(nak). A ~ kocának sok malaca van. 2. Olyan 〈méhsejt〉, amelyben életképes álca van.
fias koca ~: Több malacot világra
hozó → koca.
fias tehén ~: Borjas → tehén.
fiasít ~ i Anyaméh a petézést megkezdi, a szaporodást megindítja. L. még:
méhészet
fiasítás ~ fn 1. → Méhészetben: a pete, álca és a báb együttes neve. 2. A lép
sejtjeiben fejlődő méhlárvák összessége.
fiasításos lép ~: Olyan lép, amelyben
a méhlárvák fejlődnek. L. még: méhészet
fiatal ~ fn Olyan méh(ek), amely(ek)nek a fészken belüli munkák elvégzése, a fiasítás kikelése után a megürült sejtek tisztogatása a feladata. −
Közmondás: A ~ meghalhat, az öregnek
meg kell halni: a halál az idősnek elkerülhetetlen sorsa.
fiatalasszony ~ fn Fiatal → feleség.
− Közmondás: A ~t az elsőÝ ingibe kell
megverni: elavult felfogás szerint a férjnek már a házasság elején szigorúnak
kell lennie.
fiatalember ~ fn Fiatal → férfi.−
Közmondás: Csak az a ~ gavallér, akinek a zsebibe a tallér: csak az lehet gavallér, akinek pénze van.
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fiatalodik ~ i − Szólás: Űjj ide mellém, hadd fiataloggyak!: idős mondja a
fiatalabbat hellyel kínálva.
fiatalos ~ fn Fiatal → erdő.
fiatengeri ~ fn A → tengeri tövéről
nőtt mellékhajtás.
fiatorony ~ fn Épületeken négy- v.
nyolcélű kőcsipkés kis torony.
fiaveréb ~fn → Verébfióka.
fiaztat ~ i 1. Koca fial. A kondás
mondta, hogy ~ a koca. 2. → fialtat.
fiaztató fiaztatóṷ fn Alakváltozatai:
fialtatóṷ, fialóṷ. Más nevei: kec, kutrica,
fiaztatóṷ kutrica. Juhok és sertések óljában, → hodályában deszkákkal elkerített
rész, ahol a vemhes állatok különzárva
hozzák világra kicsinyeiket, ill. ahová a
megellett állatokat fiaikkal bezárják. L.
még: fogadtató, fiaztó
Fiaztató: → Pallag
fiaztató kutrica: → fiaztató, kutrica
fiaztó fiaztóṷ fn Összetétellel: fiaztóṷgödör. → Disznó fiaztatásához földbe ásott gödör. L. még: disznóhizlalás
fiaztógödör: → fiaztó
ficánkodik ~ i Ficánkol.
ficfa: → fűzfa
ficfaalma ~ fn Gyenge minőségű, fanyar ízű, de sokáig elálló nyári → alma.
ficserékel ~ i 1. → Fecske csicsereg.
2. → Kacsa, liba a csőrével vizet szűröget.
ficsferékel ~ i → Kacsa csőrét vízbe
dugva szörcsög, buborékot kelt.
ficsor, ficsór: → ficsúr
ficsúr ficsor, ficsóṷr, ~ fn 1. Piperkőc, nyegle fiatal legény(ke). 2. Kis ~:
csizma helyett cipőt hordó gyerek. 3.
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(tréf) Kisgyermeknek v. asszonynak való
→ csizma.
fidibusz ~ fn Összecsavart papírdarab v. forgács, amellyel pipára v. szivarra gyújtottak. L. még: pipázás
*fidicula: Fabilincs, a hajdani kínvallatásoknál használt hüvelykszorító
volt.
figaró figaróṷ fn (gúny) Kis termetű
ember. L. még: emberi test
fige: → füge
figerészik figeríszik: → Kutya,
macska férget keres, egerészik.
figura ~ fn 1. Móka, tréfa. Érti a ~´t:
szeret és tud tréfálkozni, mókázni. 2.
Mókamester. A ~ sok tréfás mondást,
tanálóṷs kérdíst tudott. 3. Nevetséges,
torz alak. 4. → Paszományosoknál bojtfej készítéséhez használt faforma. L.
még: cserépfigura
figuráns ~, figurás fn 1. Hivatalos
földmérő. 2. Földméréskor a mércét hordozó és tartó segéderő.
figurás: → figuráns
fika1 ~ fn 1. Elsős gimnazista, kisdiák. 2. Gyalogos katona, baka.
fika2 ~ fn Orrban v. torokban felgyülemlő váladék, takony, köpet.
fikarc ~ mn Képzett alakban: fikarcnyi. Nagyon kevés, kicsi. Egy ~ szalonna, az csak kicsi darab vóṷt.
fikarcnyi: → fikarc
fikás ~ mn 1. Taknyos. 2. Köhögős.
fíkető, fíkötő: → főkötő
fikszál: → fikszíroz
fikszum ~ mn Megszabott, állandó,
fix.
fikszum fizetés fikszum fizetís: Kialkudott, fix fizetés.
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fikszumfertig ~ hsz Teljesen készen.
fikszíroz fikszéroz i Alakváltozata:
fikszál. Néz, szemlél, vizsgálódik. A bálban a legények ~ták a lányokat, hogy
melyiket kérjék fel. A fiatalemberek a
karzaton ültek, onnen fikszálták a jányokat.
filagória filegóṷria fn Szabadon álló,
rendszerint léccel körbekerített, asztallal,
ülőalkalmatossággal berendezett, oldalt
nyitott kis kerti építmény, lugas. Helye a
cívis portán az első lakással szemben
volt, nyári időszakban néha itt étkeztek,
ill. a család férfitagjai itt beszélgettek,
politizáltak. Vendégek fogadására nem
használták.
filc ∼ fn 1. Birkagyapjúból kártolással, gyúrással készített kalapanyag; nemez. 2. Szűrhimzőknél a szűrposztót
helyettesítő vastagabb, posztószerű
anyag 3. → Fazekasoknál: korong alakú,
középen lyukas kalapdarab, amellyel az
edény falát elsimítják.
filcakadémia ~ fn (tréf) Női ipariskola. A cívis lányok általában a 4 polgári
elvégzése után iratkoztak be a ~´ra, ahol
kézimunkázni, főzni stb. tanultak.
filcelés filcelís fn → Pásztorkalapkészítőknél a gyapjúnak több munkamenetben történő gőzölése, melynek eredményeként → filc keletkezik. A művelet
során az anyag még nem zsugorodik
össze, csak sűrűsödik.
filcesedik ~ i → Szőrmekikészítőknél: a szőr vattaszerű csomókba történő
összegubancolódása.
filcsüveg: → süveg
filegória: → filagória
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filkó filkóṷ fn 1. → Magyar kártyában: felső. 2. Az erre alapozott kártyajáték. L. még: kártyázás
filleng ~ fn Néhány szemből álló kis
szőlőfürt. L: még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
fillér ~ fn 1920 óta magyar váltópénz, a → forint századrésze. Régen a
→ korona és a → pengő századrésze is a
~ volt. Az utolsó ~érmét, az 50 ~est
1999-ben vonták ki a forgalomból, de
számítási egységként napjainkban is
használják. − Szólás: Úgy megijjedtem,
hogy egy ~ se maradt a zsebembe (tréf)
nagyon megijedt. Közmondás: Ki a ~t
nem becsüli, a forintot/koronát nem
írdemli: az apró kiadásokon lehet takarékoskodni. Fillérbűl lessz a korona: a
takarékosság vezet a jóléthez. Jobb ma
egy ~, mint hóṷnap egy forint: jobb a
biztos kevés, mint a bizonytalan sok. L.
még: krajcár, pénznemek−pénzegységek
Filmes-kút: → hortobágyi helynevek
és helynévtípusok
filoxer: → filoxéra
filoxéra filokszera fn Alakváltozatai:
filokszer, filokszeria. Gyökértetű, a gyökerek külső háncsát eszi le, így kipusztul
az egész szőlőtő. Legjobb védekezés ellene a homokos talaj, a homoki szőlőtelepítés, mert az érdes homokszemcse
horzsolja, megöli. Megjelenése előtt hazánkban homokon nem termesztettek
szőlőt. − Az Amerikából behurcolt ~ az
egész tokaji borvidéket tönkretette. L.
még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
filoxeria: → filoxéra
filung ~ fn Ajtótok, ablaktok, ajtószárnybetét.
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finánc ~ fn Pénzügyőr. A Debrecen
környéki tanyákon a múlt század első
évtizedeiben sok → szűzdohányt, más
néven fináncnemlátta dohányt rejtegettek. Ha meglátták, hogy jön a ~, különböző helyekre és ravasz módon igyekeztek a dohányt eldugni. Ebből az időszakból maradtak fent a tréfás figyelmeztetések is: Zsákba ~!: rejtsd el a dohányt,
mert jön a ~!. Zsákba, ~, mert lopják a
jóṷ magyar dohányt! Zsákba, ~, viszik
/lopják a jóṷ magyar dohányt!: a dohánytermesztők mondták ezt, ha jött a ~.
Idős cívisek emlékezete szerint a ~tól
féltek az emberek. A szólásokra olyan
magyarázat is van, hogy ellenkezőleg, az
egész Alföldet behálózó nagy dohánycsempészések idején még a ~ok sem voltak biztonságban a kétségbeesett, emiatt
mindenre elszánt szervezett dohánycsempész bandáktól. Ha muszáj volt,
akár zsákot is húztak a pihenő, mit sem
sejtő ~nak a fejére.
fináncfenekű ~ mn Fürge, virgonc.
fináncjárás ~ fn → Dohánypajtában
a közlekedés számára szabadon hagyott
hely.
fináncnemlátta dohány: → szűzdohány
fináncol ~ i Állandóan zaklat, nyaggat, piszkál.
fincol ~ i Nyaggat, kínoz, szorongat.
Igekötővel: → megfincol.
findri ~ mn Eleven, fürge.
findzsa ~ fn 1. Csésze, bögre. Egyik
fajtája a → kávésfindza. 2. Jelzői használatban: egy csészébe, bögrébe férő
adag. A tísztához teszünk egy ~ lisztet.
findzsaalj findzsaajj fn Csészealj.
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finetli ~ fn → Paszományosoknál:
zsinórok fonásához használt, golyóscsapágyon forgó kétrészes szerszám,
amely meggátolja a túlsodrást; sodrásszabályozó.
fing ~ fn 1. A végbélen távozó bélgáz. − Összetétel utótagjaként is előfordul. A → kotlófing jelentése ’kártojás’,
szólásban szerepel a → lófing. − Szóláshasonlat: Úgy jön-megy/forog, mint a ~
a fürdőÝbe: nyugtalanul jár-kel. Nőnek
mondják a férfi nemi szervre vonatkoztatva: Kell egy kis ~on/~gal füstölt kolbász?: akarsz-e szeretkezni? Fing, idd
meg mind!: gyermektársaságban a szellentő mondja a másiknak v. a többieknek. Közmondás: Finggal nem lehet tojást festeni: pénz nélkül nem jutsz semmire. Tréfás találós kérdés: Se keze, se
lába, mégis dúdolva jön a világra. Mi
az? Felelet: Fing. Erre válasz: Idd meg
mind! Főként fiúgyermekektől hallható
ritmusos, rímes kérdés-felelet. 2. Kis
pattanás 〈a → nyelv hegyén〉.
fingás ~ fn Szellentés. − Szóláshasonlat: Ojan a pisilís (peselís) ~ nékűl,
mint a háztetőÝ cserép nékűl: ti. mindkettő feltételezi a másikat, összefügg
egymással. Közmondás: Sűrű ~nak szarás a víge: akkor mondják, ha két dolog
szükségszerűen követi egymást.
fingat ~ i Nyaggat, ver, kínoz. Igekötővel: → megfingat.
fingik ~ i Szellent. Nagyot ~: hangosan ~. De hazagondoltál! − mondják annak, aki társaságban elszellenti magát. −
Szóláshasonlat: Fingik, mint a szakadt
lú: állandóan fingik. Szólás: Te csak akkor szóṷjj, mikor a bika ~! Akkor is azt
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mondd, iszom, uram, iszom!: főleg gyereknek mondva. a te neved, hallgass! L.
még: kifingik
fingos ~ mn Gyakran szellentő, rossz
szagú 〈személy〉.
finomít ∼ i → Fazekas kiszűri a megmunkálandó agyagban található idegen
anyagot.
finomítás ~ fn → Fazekasmesterségben: az agyag megmunkálásra előkészítésének folyamata, amelynek során kiszűrik az agyagban előforduló szennyező, idegen anyagot.
finomítóüst finomítóṷüst fn → Pálinkafőzéskor használt tisztázóüst.
finomítvány ~ fn → Pálinkafőzésnél
a második lepárlás eredménye.
finomlemez ~ fn Magas krómtartalmú fémlemez.
finomlisztes láda ~: Másik neve: kalácslisztes láda. Kisebb deszkaláda, a →
kamarában áll(t). Kb. 50 kg lisztet tárolhattak benne.
fintok: → kaszafentok
fintorgat ~ i Kötött szókapcsolatban:
Fintorgattya az óṷrát: fintorog.
fintorka ~ fn (gúny) Kelletlenül, immel-ámmal fogyasztott étel. Aki csipegette az ítelt, annak mondták: na, mit
eszel? Fintorkát?
fiók fióṷk fn 1. Juhkarám keskeny,
folyosószerű része, amelyen át a juhokat
a fejőhelyre terelik. 2. Kukorica v. dohány fattyúhajtása, nád friss hajtása (→
nádfiók). 3. Madárfióka (pl. → fecskefiók, galambfiók). L. még: fia, fiókol, rakodófiók
fióka fióṷka fn Kisfiú. Összetételben:
→ ördögfióka. L. még: fiú
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fiókcsipejű fióṷkcsipejű mn Ló testalkatának jellemzésére. L. még: lótenyésztés
fiókcsipő fióṷkcsipőÝ fn Fióṷkcsipeje leesett: → szarvasmarha testalkatának jellemzésére mondják.
fiókol fióṷkol i → Tengeri tövéről a
fattyúhajtásokat levágja. Igekötővel: →
kifiókol.
fiókolás fióṷkolás fn A → tengeri
fattyúhajtásainak letörése.
fiókos berena fióṷkos berena: Deszkákból álló kerítés, → berena.
fiókos komód: → komód
fiókos padlás fióṷkos padlás: Olyan
→ padlás, amelynél minden második
padlásdeszka a szomszédos padlásdeszkák szélén nyugszik, és így nem keletkezhet rés a deszkák között. Az ilyen
padlásról nem hullott le a szemes termény.
firhang ~ fn (rég) → Függöny.
firhangpálca firhangpáca fn Fából
való függönytartó rúd.
firma ~ fn Jómadár. Nyomatékos
alakja: Jóṷ ~!: rossz erkölcsű nő, →
kurva.
firmamentum: → ég2
firnác, firnájsz: → firnájszfesték
firnájszfesték firnáncfestík, firnácfestík fn Rövid alakja: firnánc, firnác.
Növényi olajokból készült, felkenve
gyorsan száradó lakkos réteget adó festék; firnisz. Gyapjú megjelölésére is
használták, de ezt hatóságilag tiltották,
mert nem lehet kimosni a gyapjúból.
firnájszolaj firnáncolaj, firnácolaj fn
Mai neve: zsíros hígítóṷ. Festékoldásra
használt olaj.
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firnánc, firnisz: → firnájszfesték
firniszes ~ mn Életrevaló, aki a jég
hátán is megél.
firól fira: → fi
firtat ~ i Keresgél, kutat vmiben
vmit. Pl. firtatja a fiókot, firtat a komódban.
fiskális ~ fn (rég) Ügyvéd. Az öregek
~nak mondták, nem mondták annak,
hogy ügyvéd sose.
fisoló fisolóṷ fn → Tímároknál: 2 m
hosszú rúdra erősített vaskarika, amelyet
dróttal tányér alakúra, ill. kosár alakúra
fontak be. Ezzel szedték ki a földbe ásott
hordóból az elhasznált → csert.
físű: → fésű
fiszni ~ fn → Kőművesek nyelvében:
a boltozatok részére kifalazott fészek
készítése.
fitakos ~ mn Taknyos.
fitat ~ i Mutat.
fitet ~ i Keres, kutat, szimatol. Pl.
kiscsikó az anyja csecsét ~i. Az asszonyok a fóṷtnakvalóṷírt a zsákba ~tek,
kerestík a fóṷtnakvalóṷt. Igekötővel: →
kifitet; mellérendelő összetételben: →
kutat-fitet.
fiteti ~ mn Kereső, kutató 〈személy〉.
fitet-kutat i Keresgél, hosszasan kutat.
fitringes ~ mn Nyughatatlan, izgőmozgó, ügyes 〈kislány〉.
fityeg ~ i − Szólásban: Hogy ityeg a
~?: hogy vagy? Kitérő felelet rá: Ahogy
lityeg, úgy ~: semmi közöd hozzá.
fityegő fityegőÝ fn 1. Óra, ruha v.
lánc lecsüngő része. 2. Vékony rézlemezből készített néhány cm átmérőjű →
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csengő, amelyet a csikó nyakába akasztanak.
fityegős fityegőÝs mn Csüngős, lecsüngő. FityegőÝs a fülbevalóṷja.
fityfene ~ fn Tréfás árnyalatú összetett szó, utótagja a → fene, előtagja
hangutánzó, hangfestő eredetű. Szitkozódásban. Essík beléd a ~!
fityferékel fityfiríkel i Kacsa, liba
csőrét vízbe dugva szörcsög, buborékokat kelt.
fityfirity fityfiritty mn Fürge, ugrifüles 〈kislány〉.
fitying ~ fn Egészen apró, nagyon kis
értékű pénz; semmi. L. még: pénznemek−pénzegységek
fitykos ~ mn Taknyos 〈→ orr〉.
fitymál ~ i Ételt kedvetlenül eszeget.
fitty ~ fn Eredetileg kutyahívó szó,
mozdulat, jelentése: ’ujjal való pattintás’. Szólásokban fordul elő. Nagy fittyre: nagy reménységgel, nagy hűhóval,
de hiábavalóan. Fittyet hány neki/rá:
semmibe se vesz vmit, nem törődik vele.
Más változatban: Fittyet hány az óṷra
alá. Összetételek utótagjaként szerepel a
→ kóconfitty, kótyonfitty, kottyfitty, lótyonfitty, löttyönfitty szavakban.
fittyen ~ i − Szólásban: Hogy löttyen
a ~?: hogy vagy, mi újság? A felelet rá:
Ahogy löttyen, úgy ~. Vagy: Ahogy ~,
úgy löttyen: semmi közöd hozzá. L.
még: fitty, lefittyen
fityula ~ fn 1. Hátul megkötött fejkendő. 2. Az a főkötő, amelyet a nászéjszaka után a násznagy a fiatalasszony
fejére tesz. 3. Pincérnők, szobalányok
viseleteként: pártához hasonló, széles
bodorított szalag, amely a hajnak csak a
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homlok fölötti részét takarja el. − Szépítő káromkodás: Azt a ~ját! Azt a kutya
~ját! L. még: fejviselet
fiú ~ fn 1. Hímnemű gyermek. Életkori megkülönböztetések: kisfiú: → kisfattyú, kiskópé, fióka, ördögfióka. Szólásban: Azt se tuggya, hogy ~-í vagy
jány: zavarban van. 2. Bizonyos szolgálatot végző fiatal férfi. Pl. → cselédfiú,
lakodalomban koszorúsfiú. 3. Összetételben állat kicsinye, pl. ló hím csikója:
→ lófiú; galambfiú ’galambfióka’. L.
még: fia
fiúág ~ fn Szószerkezetekben szerepel. Fiúágra csinál: jól megcsinál, erősre csinál vmit, hogy eltartson apáról
fiúra. Fiúágra kíszül: úgy készül, hogy
nagyon sokáig eltartson. L. még: fi
fiúpecér ~ fn Olyan (kis)lány, aki a
fiúk közt érzi jól magát; fiús természetű,
verekedős.
fiús ház ~: a) Ahol van fiúgyermek.
b) A vőlegény családjának háza. Itt tartják a lakodalmat.
fiútanító fiútanítóṷ fn Fiúkat oktató
tanító. L. még: cívis iskola
fixál fikszál i 1. Szőrmekikészítő:
rögzít. Meleg vasalás előtt → fixálóvízzel is bekenik a szőrt, ez a forró henger
alatt ~ja, egyenesre húzza a szőrszálakat.
2. → fixíroz.
fixálás fikszálás fn → Szőrmekikészítőknél: a szőrszálak egyenesítése, rögzítése.
fixálóvíz fikszálóṷvíz fn → Szőrmekikészítésben: fixálásra szolgáló folyadék. L. még: fixál
fixéroz: → fixíroz
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fixíroz fikszéroz i Alakváltozata: fikszál. Feltűnően, kihívóan néz vkit. Legények, pl. bálban, templomi karzatról
~zák a lányokat.
fixtű fiksztű fn → Paszományosoknál
asztalba vert szeg, amely egy 7 cm-es
puha spárgát tartott, ennek másik végén
egy derékszögben meghajlított gombostűbe akasztották a horgolnivalót, így
egyenletes lett a horgolás.
fizet ~ i Föld, növény (pl. búza, repce) termést hoz, jövedelmez. − Közmondás: A róṷka a bűrivel ~: kiki a saját
foglalkozása szerint szereti a tartozását
megadni: a juhász sajttal, a csizmadia
foltozással stb. Aki ~, az petyegtet: aki ~,
az parancsol.
fizetés fizetís fn Alakváltozata: fizeccsíg. Kereset, bér. Szólásban: Mi a
fizetíse? Minden héten hat nap, a hetedik
ráadás: semmi. Eggy a fizeccsíg, ha
ülsz, ha állsz: ti. nem kapsz semmit.
Közmondás: Amijen a fizetís, ojan a temetís: a munkát úgy végzik, ahogyan
fizetnek érte.
fizetség: → fizetés
flakpamut ~ fn → Paszományosoknál: gyári szövőgépek szöszhulladékából
előállított gyenge minőségű gyapotfonál.
flanellkapca ~ fn Flanellből való,
meleg téli → kapca.
flangérozik: → flangírozik
flangírozik ~, flangérozik i Dologtalanul kószál, csavarog.
flaska ~ fn Alakváltozata: flaskóṷ.
Leginkább bor (→ borosflaska), ill. ecet
(→ ecetesflaska) tárolására szolgáló
egy- v. kétliteres palack.
flaskó: → flaska
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flasnicúg ~ fn Nagyobb terhek felemelésére szolgáló láncos felvonó csigasorral. L. még: kőműves
flastrom ~ fn 1. Sebtapasz (→ deákflastrom). 2. Gyógykenőcs. A ~ot a gézre, majd ezt a kelésre tették. Alatta a kelés megért és kifakadt. L. még: népi
gyógyászat
flaszter ~ fn 1. Aszfaltozott v. kövezett útburkolat. 2. Járda. 3. → Kőműveseknél: rendszerint az épületen kívül
alkalmazott laptéglaburkolat. 4. → Mézeskalácsosok barnatészta-készítménye.
flegma ~ fn Felköhögött sűrű nyálka,
köpet.
flegmás ~ mn Lekezelően viselkedő,
pimasz.
flekk ~ fn Cipősarokra helyezett bőrv. fémfolt. Egyik fajtája az → acélflekk.
L. még: felső flekk
Fleischmann-féle tengeri: → lófogú
tengeri
flíger ~ fn Repülős. Debrecen német
katonai megszállásához kötődő szó. Kivonuláskor énekelt indulójuk volt a →
flígerinduló.
flígerinduló flígerindulóṷ fn Német
repülősök katonai indulója a második
világháború idején. L. még: flíger
flitter ~ fn Női ruhák díszítésére való, fémből készült, közepén lyukas, csillogó, kerek lapocska, lemezke.
flokon ~ fn Színes, virágos mintás,
könnyű ruhaanyag. Kellemes nyári viselet volt a múlt század első felében, a
műselyem váltotta fel.
floksz ~ fn Lángvirág. Több fajtáját
ismerik: egynyári és telelő, ill. van cserepes és kiültetett is.
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flóta flóṷta fn Furulyaféle hangszer.
flótás flóṷtás fn Flótán játszó személy. A → félflótás szóösszetétel jelentése: nem egészen normális, bolond(os).
flótázik flóṷtázik i Flótán játszik.
fluszpapír ~ fn Simítatlan, vékony,
fehér selyempapír, szűrőpapír. Az 1920as években volt használatos: a háziaszszonyok a szűrőbe tették, tökéletesen
szűrt, a pálinkát is meg lehetett vele
tisztítani.
focs ~ fn Híg agyaglé, amely a korongolás közben kézhez, szerszámhoz
tapadt agyagnak egy vízzel telt edényben
való leáztatásakor keletkezik, és amelybe a fazekas belemártja a kezét, hogy ne
tapadjon rá az agyag. L. még: fazekasmesterség
focsos edény focsos edíny: Κorongoláshoz használt víztároló edény, amelynek keskeny fedőlapjával a → fazekas
lehúzza a → focsot a kezéről; focsot
tartalmazó edény.
focsoz ~ i → Fazekas korongolás
közben híg agyagpépbe mártja a kezét,
hogy síkosabb legyen, és ne ragadjon rá
az agyag.
fodbalozás: → futballozás
fodor ~ fn Dúsan ráncolt szalag v.
csík, amelyet egyik szélén díszül varrnak
fel a női ruhára.
fodorháj ~ fn Másik neve: csepleszháj. Hártyás, fodros háj a disznónak a
hasi részén, a beleken és a szalonnán.
Ebből sütik ki a → fodortepertőt és →
fodorzsírt. A ~at a cukrászok is szívesen
megvették, kisütötték, és a hájastésztába
tették. L. még: disznóölés
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fodorít ~ i Tímár a → barkázófával a
benedvesített bőrt előbb hosszúra, majd
4 lábra és oldalára kihúzza, és felbarkázza. L. még: barkáz
fodorítófa: → barkázófa
fodorított bőr fodorított bűr: A fodorítófával kihúzott és felbarkázott →
bőr.
fodorkorpa ~ fn → Kovász készítéséhez használt, búzából egyszer őrölt,
nagy szemű → korpa.
fodormenta ~ fn Mentha spicata.
Ajakos virágú, fodros levelű kerti növény; ennek illatos levele; az ebből főzött → fodormentatea. − A → népi gyógyászatban virágzó hajtása emésztést
serkentő, görcsoldó, szél- és vizelethajtó
teakeverékek alkotórésze. Tágabb értelemben így nevezik a zöld menta fodros
levelű változatát is. Ez régóta termesztett
fűszer- és → gyógynövény. Így nevezik a
borsmenta fodros levelű változatát is, ez
szintén gyógynövény. Főzete fertőtlenítő, étvágyjavító hatású.
fodormentacukor ~ fn Köhögés ellen használt, fodormentával ízesített cukorka.
fodormentatea ~ fn Orvosi tisztesfűből készült, főként köhögés és gyomorfájás gyógyítására használt → tea. L.
még: népi gyógyászat
fodorsás ~ fn A puszta növénye, nyári esőzések után terem. Ha a jószág a
megüszkösödött ~at megeszi, → kólikát
kap tőle.
fodortepertő fodortepertőÝ fn →
Fo- dorhájból kisütött → tepertő.
fodorzsír ~ fn A → fodorhájból
kisütött könnyű, finom → zsír. A gazd-
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asszonyok főleg → béles sütéséhez használják.
fodros ~ mn 1. Fodorral ellátott. 3.
→ Szőrmekikészítők nyelvében: puha, finom tapintású 〈szörme〉.
fodros hurka ~: A sertés vastagbele,
amelybe a májas és tüdős → hurkát töltik. L. még: disznóölés
fodros ing ~: Nyakon fodorral díszített → ing.
fodros kötő fodros kötőÝ: Az alján
fodrokkal díszített → kötény. A fodrokat
a cívis nagylányok → kolmizóvassal →
kikolmizták: a vasat megmelegítették, és
vasaláskor körülnyomkodták vele a fodrokat. L. még: cívis női viselet
fodrosparéj fodrosparé fn Tatárlaboda, a Hortobágy egyik növénye. L.
még: Hortobágy növényvilága
fog1 ~ i 1. Bizonyos nagyságú földterületet munkába vesz, fel~. 2. Edény
folyadékot megtart, nem enged át. 3.
Igavonó állatot vmibe be~. 4. Igásállat
erejét megfeszítve húzni kezd. 5. Kutya
megállásra kényszerít vkit. 6. Kemence
melege a kenyér héját pirosra süti, égetni
kezdi. 7. Jószág, ló, sertés megtermékenyül. 8. Nyer vki vmin. A kupec a jóṷszágon keres, ~ rajta. 9. Meglátszik vkin
vmi. 10. Rászoktat, rákényszerít vmire.
11. Eladó vevőket üzletébe édesget. 12.
Felsz. mód E/3 személyben: fogja!: tessék, vigye!. 13. Időjárással kapcsolatban:
ErőÝsen ~ja az időÝ: hideg van. Más
változatban: Fog az időÝ. − Adatolt igekötős alakjai: → befog, belefog, elfog,
előrefog, felfog, kifog, lefog, megfog,
összefog, ráfog.
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fog2 ~ fn 1. − A/ A szájüregben egymás mellé sorakozó, harapásra, rágásra
való csontszerű képződmény. Gyermeknyelvi neve: kuszkusz/kuckuc. Részei:
fogágy, foghús/ínyhús/íny (gyulladásos
betegsége a fogkelés), fogtő, fogzománc.
A gyermek tejfogainak kifejlődése a
foghasadás /fogjövés. A tejfogat különböző néven ismerik: csecsfog/csikófog
/gyerekfog, ill. kuszkusz/kuckuc; ha a
gyerek kiváltya a ~át, akkor már neki is
maradandó ~a, csontfoga lesz. A metsző~ népi elnevezései harapófog/kapafog, (ezek nem rendeltetésszerű használata a hortobágyi pásztoroknál a foggal
herélés), a hátsó zápfogé sarokfog; ember, állat szám fölötti ~a a farkasfog. A
többire nincs a cívis nyelvből adatom. –
B/ Fogápolásra a cívisek leginkább a
szombati tisztálkodáskor kerítettek sort:
ujjukra tett sóval dörzsölték meg a ~ukat. Fogkefét, ~krémet csak az igényesebbek használtak, nekik volt fogmosójuk is. Hétköznap sokan megelégedtek
azzal, hogy szájukat kiöblítették, ~ukat
mutató ujjukkal erősen megdörzsölték.
A gyerekekkel almát rágattak, hogy szép
és erős ~aik legyenek. A ~fájás gyógyításának bevett módja volt, hogy bagót
tettek a fájós ~ra. Ezt főként idős(ebb)
férfiak alkalmazták. A múlt század harmincas éveinek végéről egy egészen
egyedi „gyógymódról” is van tudomásom. Egy idős szegényasszony csuporba
felfogott friss tehénganéjjal kezelte a
~fájását. Rátette a beteg ~ára a tehén híg
ürülékét. Az általánosan ismert rítus a
cíviseknél is szokásban volt: Ha kihúzták v. magától kiesett a kisgyerek tejfoga, amikor eldobta, egy rigmust mondat-
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tak el vele (l. ott!). Ha a gyerek fájós ~a
nehezebben jött ki, egy vékony cérna
segítségével húzták ki. Egyik végét a
~ra, másikat az ajtókilincsre kötözték,
majd az ajtót becsapták. Felnőttek ~át
hajdan maga a ~fájós személy (az ajtókilincsre és a fájós ~ra kötött cérna segítségével), ritkábban a kovács, a későbbi
időkben már a ~orvos húzta ki. − C/ A ~
változatos jelentésű frazémákban fordul
elő. Amikor az egyik gyerek fogadni
akar az igazára, de a másik nem kíván
belemenni, ezzel a szójátékkal utasítja
vissza: Fogam a vajba, ~ad a szarba!
Szóláshasonlatban: Úgy tesz, mintha a
~át húznák: kelletlenül ad v. csinál vmit.
Hússal íl ez, mint a vércse, hogy a ~át
meg ne sércse: mindig húst kíván enni.
Szólásokban: Kifingotta a bába a ~át:
kisgyermeknek mondják tréfásan, amikor az első tejfogai, általában a metszőfogai kihullnak. Foga alá valóṷ: kedvére való 〈étel〉. Meg kék [kellene] kalapálni a ~át: (gúny) olyan emberre mondják, aki lassan eszik. Nem fűllik hozzá a
~a: nem tetszik neki, nincs kedve vmihez. A fél ~amra is kevés: nagyon kevés.
Fogához veri a garast/pízt: túlzottan
takarékos, fösvény. Otthagyta a ~át:
odaveszett. Feni a ~át valamire: nagyon
vágyik rá. Fogad tülle fokhagymás: nem
kap vmilyen ételből. Vi- csoríttya a ~át a
csizsma: fel van válva a talpa, kifeslett a
széle. Idős kurvára mondják: Ha nincs
~a, van jóṷ juka. Kimutattya a ~a
fehírit: elárulja a gonoszságát. Hánnya a
~át: állatnak nő a ~a. Közmondásokban:
Akinek a ~a fáj, tarcsa rajta a nyelvit!:
akinek baja van, törődjön vele, ne mástól
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várja a segítséget! Ajándík lúnak, ne nízd
a ~át!: az ajándékot nem illik bírálgatni.
Fogat ~ír: a rosszat rosszal kell visszafizetni. Időjárással kapcsolatos frazémákban: Foga van az időÝnek: csípős hideg
van. A hidegnek ~a van: csípős hideg
van. Foga van a szélnek: csípős szél fúj.
Foga van még a napnak: süt a nap, de
még hideg van. 2. A szó több összetétel
utótagjaként szerepel. Hasonlósági névátvitel eredménye a berenafog ’a borona
része’, a bordafog ’szövőborda része’, a
gubacsapóknál egy eszköz része a keresztesfog és a körömpőfog. A hal nyelőcsövében levő képződmény neve keserűfog. Az anyarozs népi neve bábafog. −
Cívis nyelvi módhatározószó a foghegyen ’foghegyről’. Foghegyen beszíl vele. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
foggal herélés foggal herélís: A metszőfogak nem rendeltetésszerű használatának példája a kosbárányok → foggal
történő ivartalanítása. A juhász fogai közé szorítja a → kosbárány herezacskóját,
és óvatosan kihúzza a heréket.
fogadás ~ fn 1. Fogadalom. Fogadásom tartya: fogadalmam tiltja. Közmondás: Ember teszen ~t, eb, aki megájja:
mondják a nem teljesített igéretre. 2.
Cselédek, munkások szerződtetése. − A
gazdák Szent György-napon fogadták fel
a pásztorokat, cselédeket, újévkor pedig
a kommenciós kocsist, nagykocsist, tehenészt és kondást.
fogadatlan ~ mn Hívatlan, kéretlen.
Közmondás: Fogadatlan próṷkátornak
ebszar a fizetíse: kéretlenül ne szólj bele
a más dolgába!

fábabugyborék
fogadjisten fogaggyisten fn Az adjon istenre válaszként elhangzó köszönés. L. még: üdvözlés−köszönés
fogadott szűr ~: Vásári értékesítésre
készített, vásárban megvehető → szűr.
fogadtató fogadtatóṷ fn Más nevei:
fogadtatóṷ ketrec, fogadtatóṷs kec, fogantatóṷ. 1. Juhhodály v. juhkarám elkerített része, amelyben a juhokat elletik,
ill. kicsinyeikhez szoktatják. 2. Szűk
hely az istállóban, ahová a tehenet, kancát beszorítják, hogy az űjszülött borjú,
ill. csikó hozzáférjen, és az anya elfogadja.
fogadtató ketrec: → fogadtató
fogadtatós kec: → fogadtató
fogágy ~ fn Fogmeder. L. még: fog2
fogantató: → fogadtató
fogantyú ~fn Tárgynak (pl. → ekének, ekekapának) az a része, amelynél
fogva a tárgyat kézbe veszik, használják.
fogas ~ I. mn Nagy fogú. II. fn 1.
Ruhafogas, egyik fajtája az → állófogas.
2. Fogasborona, egyik fajtája a → fafogas. 3. A → szövőszéknek az a két lécből
álló, vas- v. fafogakkal ellátott része,
amely a hosszanti fonalak pontos elosztását szolgálja.. 4. (tréf) Étkezéssel kapcsolatban: kisgyerek(ek). Öt ~ ül az asztal mellett. L. még: bárányfogas, farkasfogas, libafogas csizma
fogás ~ fn 1. Nagyobb földterület
egyszerre művelés (pl. szántás) alá vett
darabja. Jelzői használatban is: fogás
főÝd: egyszerre munkába vett 〈földterület〉. 2. → Gubacsapóknál az egyszerre
kézbe fogott gyapjúcsomó. 3. → Tímároknál 20−30 cm hosszú kihúzott bőrrész.
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fogasberena ~ fn Vasfogakkal, régebben fafogakkal ellátott borona. L.
még: berena1
Fogas Csiszár István: → cívis ragadványnevek
fogaskaparó fogaskaparóṷ fn →
Szőrmekikészítőknél használt kifogazott
élű kaszadarab.
fogaskerék ~ fn → Gubacsapóknál:
az ilfa csavar alakú, fából készült része,
amely az ideg megfeszítésére szolgál;
kerekecske.
fogasol ~ i Igekötővel: megfogasol.
Földterületet (fogas)boronával (meg)boronál. L. még: berena1
fogásol ~ i Rászed, becsap.
fogasolás ~ fn → Fogasberenával
való talajművelés.
fogasöltés fogasőÝtís fn → Szűrhimzésben a díszöltések egyik változataként:
laposöltésekből alkotott öltéspár, amelynél először jobbra, majd egy hurokkal
balra öltenek, aztán ez ismétlődik cikkcakk vonalban.
fogastartó fogastartóṷ fn → Gubacsapóknál: az a személy, aki a hoszszanti fonalaknak, a melléknek a szövőszékre való feltevésekor a → fogas nevű
eszközt fogja.
fogat ~ fn – A/ Az a mód, ahogyan
az igásállatokat: lovat, ökröt, öszvért,
szamarat, bivalyt stb. meghatározott
rendbe befogják az igába (járom), és
hámmal a vontatandó eszközbe. Jelenti a
fogatolt igavonó állatokat is, pl. lófogat,
ökörfogat stb. Jelzőkkel, számnevekkel a
~ milyensége is kifejezhető, pl. parádés
fogat, igásfogat, ötös fogat stb. Egységei, részei: a szekér, kocsi, talyiga, kor-
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dély, ill. szán. b) az igavonó állat: szarvasmarha (ökör, tehén), bivaly, ill. ló,
szamár, öszvér. c) a fogathajtó v. kocsis,
d) szerszámok: járom, a hám a gyeplővel, ostor. – B/ A szarvasmarhát ősidők
óta igázzák, és mindig párosával. Az
egyes tehénfogatnak, az egyes járomnak
igen rövid múltja van, és összefügg az
igásállatok háború, később a téeszesítés
okozta nagy mértékű fogyatkozásával. A
lovat viszont hajdan is gyakran egyesével fog- ták igába. A parasztember,
fuvarosember tapasztalatból tudja, hogy
az igásállatok párosával fogatolva, egy
állatra mérten több erőt tudnak kifejteni,
mint önmagában az egyetlen állat. Ha
kettőnél, tehát egy párnál több állatot
fognak be, akkor az egy állatra jutó erőkifejtés nem növekszik, hanem csökken.
A lófogatok is párosával fejtik ki a legnagyobb erőt. Hogy mégis alkalmazzzák
a 4 v. 4-nél nagyobb számú ~okat is,
annak a vontatandó teher, ill. a szállítandó rakomány nagysága az oka. Cséplőgépet pl. csak 4 ökörrel és 4-nél is több
lóval volt célszerű vontatni a debreceni
homokon v. az esőáztatta fekete földön.
A terménnyel megrakott nagy méretű
debreceni szekerek vontatása is célszerűbb volt 2, esetleg 3 v. 4 ökörpárral.
Leggyakoribbak voltak a négyes ökörfogatok, a hármas, négyes és parádéra az
ötös lófogatok (parádés fogat). L. még:
szemrehúzós ló; a fogalmak szócikkeit
is!
fogatolás: → fogat
fogatolt ~ in Igásállattal vontatott,
fogattal felszerelt.
fogatos ~ fn Fogat hajtását végző
személy, → kocsis.
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fogatos művelés fogatos művelís: A
szántóföld megművelésének, felszántásának, elvetésének → fogattal végzett
teendői.
fogdmeg ~ I. mn Jelzőként: nehéz
munkához segítségül hívott. II. fn Nehéz
munkához segítségül hívott személy.
fogdmeg legény fogdmeg legíny:
Nehéz fizikai munkához, emeléshez segítségül hívott legényember. A fogdmeg
legíny erőÝtejjes vóṷt, oszt meg tudta
fogni a nehéznek a vígit.
fogfájás ~ fn A → népi gyógyászatban a ~t régen úgy gyógyították, hogy
bagót tettek a fájós → fogra. Arra is volt
példa, hogy reá tett friss tehéntrágyával
„gyógykezelték”.
foghasadás ~ fn Másik neve: fogjövís. A gyermek → fogainak kifejlődése,
kinövése. Ilyenkor hasad az ínye, jön a
foga.
foghegyen ~ hsz Alakváltozata: foghegyrűl. Szólás: Foghegyen/Foghegyrűl
beszíl vele: fölényeskedve, lenézően beszél.
foghegyről: → foghegyen
foghíjas kalász foghíjjas kalász:
Nem egyenletesen telt, hiányos szemű
→ kalász.
foghús ~ fn Más nevei: íny, ínyhús. A
→ száj része, fogíny. Fáj a fogam húsa.
Ételre mondták: Ínyemre valóṷ: kedvemre való.
fogíny: → foghús
fogjövés: → foghasadás
fogkelés fogkelís fn A → foghúson
levő, nehezen gyógyuló gyulladásos pattanás.
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foglal ~ i − Szólásban: Jóṷba foglajja magát: megjavul, igyekszik jól viselkedni.
foglaló foglalóṷ fn 1. → felpénz. 2.
Foglalást végző végrehajtó.
foglalós csizma foglalóṷs csizsma:
Rendelésre készült → csizma, amelyért
előleget, foglalót adtak a megrendelésekor.
foglalóvas foglalóṷvas fn → Tímároknál U alakú szorítóvas, amellyel a
bőrt az asztalhoz szorítják.
foglekvár ~ fn (rég) Népi gyógyszernév: Fructus tamarindi. Hajdan állítólag fogápolásra, a fogak tisztántartására használták. L. még: népi gyógyászat
foglyászik fogjászik i → Fogolymadárra vadászik. L. még: vadfogás és vadászat
fogmosó fogmosóṷ fn Pohár, amelyben a fogkefét tartják, és a fogmosáshoz
a vizet öntik. L. még: tisztálkodás
fogó fogóṷ fn 1. Fogantyú. 2. Pl. kemence ajtaján levő kallantyú, fül. 3. A
körömpő nyele. − Több összetétel (szószerkezet) utótagjaként szerepel. Szerszámnév, ill. eszköznév a csavarfogó, a
disznófogó, harapófogó, héjazófogó, hegyesfogó, húzófogó, kerekcsőrű fogó,
keretfogó, lábfogó, öntőfogó, ráncfogó,
spiccfogó, svédfogó. Eszköznév a füstfogó, herefogó, méhfogó, rajfogó zsák, rámázófogó, tepsifogó, eszköz része a markolatfogó, salakfogó, szemétfogó kapu.
Egyéb: virágnév a legényfogó, ételnév a
majomfogó, építmény a szélfogó, alkalmi
foglalkozás a pintyfogó. Itt említhető a
patkányfogó kutya és a családi esemény
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neve, a köznyelvi kézfogó is. L. még: a
fogalmak szócikkeit is!
fogócska fogóṷcska fn Nevének változata: fogóṷcskázás; más szóval: cicázás. 1. → Gyermekjáték, amelyben vkinek kergetőzve el kell fognia egyet a
többiek közül. 2. → szembekötősdi.
fogócskázás: → fogócska
fogócskázik fogóṷcskázik i Más igével: cicázik. Társaival → fogócska nevű
játékot játszik.
fogófa fogóṷfa fn Különböző vegyszerekkel preparált fa, amelyhez a fákat
károsító rovarok hozzáragadnak.
fogódzik fogóṷddzik i Társul, összeköttetésbe lép vkivel. L. még: felfogódzik
fogódzkodik: → fogózik
fogókötél fogóṷkötél fn Ló v. szarvasmarha megfogására használt hurokban végződő kötél, pányva.
fogoly fogoj fn A → fácánnal rokon,
csapatosan élő, galamb nagyságú, szürkés, barnás tollazatú madár. Hajdan hazánk egyik legelterjedtebb szárnyasvadja
volt. L. még: vadfogás és vadászat
Fogoly utca: → Bánk
fogós étel fogóṷs ítel: Kiadós, húsos
étel.
fogózik fogóṷzik i Alakváltozata: fogóṷckodik. Csapat gyerek kört alkotva
→ fogócskát játszik. Gyerekek játék
közben körben állva megfogják egymás
kezét.
fogtomra ~ hsz Fogtomra hagy: teendő elvégzését az utolsó pillanatra
hagyja. Megint ~ hagyta a munkát, a
nyakára tekergőÝddzött a munka.
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fogtő fogtű fn Foggyökér. L. még:
fog

2

fogvást ~ nu Fogva. Attúl ~: attól
fogva.
fogyaszt ~ i 1. Kiszélesedő föld esetén csak a szélesebb részt szántja, hogy a
föld közepén a barázda egyenes legyen.
2. Széjjelszántáskor a középen szántatlanul hagyott földcsíkot felszántja. L. még:
hozzáfogyaszt
fogyasztás ~ fn Széjjelszántáskor a
föld közepén lévő, keskeny szántatlan
földcsík, amelyet utoljára szántanak fel.
L. még: szántás
fogyasztó hasmenés fogyasztóṷ hasmenís: (rég) Megállíthatatlan → hasmenés. L. még: népi betegségnevek
fogyóban fogyóṷba hsz Változata:
fogyóṷfélen.
Fogyóṷba/Fogyóṷfélen
van: pl. takarmány v. mécsesben az olaj,
lámpában a petróleum stb. kezd elfogyni, fogytán van.
fogyófélen: → fogyóban
fogyóhold fogyóṷhóṷd fn Holdfogyatkozás időszaka és eredménye.
fogyós fogyóṷs mn Kelendő, gyorsan
fogyó 〈áru, étel〉.
fogytig ~ hsz Vminek az elfogyásáig.
Fogytig tartott a kenyír.
fojtós fojtóṷs mn 1. Fanyar, túlságosan savanyú 〈gyümölcs〉. 2. Nehezen
nyelhető, fullasztó érzést keltő 〈étel〉.
fojtós kolompér: → fojtott krumpli
fojtott kolompér: → fojtott krumpli
fojtott krumpli ~: Más nevei: fojtóṷs kolompír, fojtott kolompír. Kevés
zsíros lében, fedő alatt, lassú tűzön főzött, szalonnatepertővel ízesített paprikáskrumpli. L. még: cívis konyha
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fok ~ fn A ~ (→ szíkfok) olyan ér, patakocska, folyás, amelyen keresztül a fenekek, rétek, laposok, tavak, mocsarak,
lápok megtelnek vízzel, ill. az ár lehúzódásakor rajtuk keresztül folyik vissza a
víz. (A pásztor minden vízjárta keskeny
medret, vízmosást ~nak nevez.) A szikes
talajú Hortobágyon hajdan sok ilyen
keskeny medrű időszaki vízfolyás volt,
amelyeket a Tisza és mellékfolyóinak
árvíze, ill. a belvíz táplált. A múlt század
elején azonban a legtöbb ~ már „eltespedt” kotus víz, vízmeder, legtöbbje
nyár derekára kiszáradt. A ~ok a pusztán
is addig voltak gyakoriak és jelentősek,
amíg a folyókat, belvizeket nem szabályozták, töltéseket nem emeltek, a mocsarakat le nem csapolták, amíg a folyók
vize szabadon áradt a ~okon át ki, majd
rajtuk vissza a mederbe. A szabályozás
után a ~ok szárazon maradtak, a szél,
eső, hólé lassan behordta őket. A Hortobágy ~jai a puszta mélyebben fekvő
részeit kötötték össze egy-egy hortobágyi folyóval, így a Kadarccsal, Hortobággyal, Árkussal, Sáros-érrel, ill. a
Tiszával és holtágaival, morotváival. A
Mátai-fok, Ludas-fok, Fecske-fok, Karácsony-fok, Boros-fok, Fejérnád foka,
Borsós-fok, Pap-eri-fok, Halas foka,
Kenderátó foka, Zámi-fok és a többi
számtalan ~ korábban a Hortobágy jellegzetes vízrajzi „képződményei” voltak.
Nevük mára kipusztult v. csak az egykori ~ helyét, a környékén levő legelőket,
réteket, szántókat jelöli. − A hortobágyi
~okról É. Kiss Sándor írt a Hajdúsági
Múzeum évkönyvében. L. még: Hortobágy, hortobágyi helynevek és helynévtípusok
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fokad: → fakad
fokaszt: → fakaszt
fokhagyma ~ fn Fűszer- és zöldségnövény. Gerezdekre bontott v. koszorúba fűzött termését használták fel. A ~´t
szalonnával eszik, kolbászba teszik, húst
dugdosnak meg vele stb. Vadon növő
fajtája a → mezeifokhagyma. − A ~ a
népi hiedelemvilág rontáselhárító tárgya.
A → boszorkányt a cívis hiedelem szerint is ~val lehetett távoltartani, elűzni.
Idős cívisek tudomása szerint arra az
asszonyra, aki nem ette meg a ~´t, ráfogták, hogy boszorkány, mert fél a ~´tól.
Képzős alakja szólásokban is előfordul:
Óṷrod tülle ~´s!: abból bizony nem
kapsz. Ettűl ~´s lessz az óṷrod: a) ez
nem fog tetszeni. b) nem kapsz semmit.
A szólást eredetileg boszorkánynak
mondták ’ne nyúlj hozzá, mert te úgyis
irtózol tőle: az nem neked való’ értelemben. Később tréfásan embernek is kezdték mondani. Az első változatot általánosa(bba)n ismerik, a másodikat cívis
nyelvi frazémának tekinthetjük. L. még:
cívis konyha
fokhagymamártás ~ fn → Fokhagymából készített, néha húslével is feleresztett, sűrű → mártás.
fokhagymás ~ mn 1. → Fokhagymával készített 〈étel〉. 2. Fokhagyma
szagú.
fokhagymás hús ~: Főleg juhcombból készítik. A combot nagy darabokban
elvagdalják, besózzák, fokhagymás gerezddarabokkal megdugdossák, oly módon, hogy a húsba hegyes késsel lyukakat szúrnak, és mindegyikbe elhelyeznek
1−2 gerezddarabot. Megsütik, megbor-
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sozzák, hidegen fogyasztják. L. még: cívis konyha
fokhagymatengeri ~: Csemegetengeri. Pattogatni ez a fajta az egyik legjobb, ugyanis nem marad benne kokas,
mind kipattan. L. még: tengeri
fokmérő fokmírőÝ fn Más nevei: fokolóṷ, szeszfokmírőÝ. Szeszfokoló. L.
még: cukorfokoló
fokoló: → fokmérő
fokolópohár fokolóṷpohár fn Szesz
fokolására használt hosszú, keskeny
fémpohár.
fokos ~ fn Összetétellel: fokosbalta.
Baltaszerű eszköz, amely a → baltánál
kisebb és könnyebb, foka meg van
nyújtva, rendszerint kerek v. négyzetes
gombszerű vége van, lapjának alsó és
felső sarka gyakran kis gömbben végződik, hogy használójának kezét ne sértse.
Készülhet(ett) rézből (→ rézfokos) és
vasból. Hosszú nyele hengeres, ritkábban laposított alakú. Kovácsok, lakatosok készítették megrendelésre, de a →
hídivásárokon, debreceni sokadalmakon
is árulták. Nyelét használója faragta, néha rézveret, ólmozás díszítette. Különösen a hortobágyi puszta egykori betyárjai, fiatal pásztorok, bojtárok kedvelték.
Alkalmas önvédelmi fegyver volt, de ha
a szükség úgy hozta, bozótot is irtottak
vele. Tulajdonosa, ha látogatóba, vásárba ment, mindig magával vitte. Harci
eszközként a 18. század elejéig használták.
fokosbalta: → fokos
foktom: → faktum
fold fóṷd i Foltoz.
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foldoz fóṷdoz i 1. Foltoz. 2. Pl. kukoricával, dohánnyal v. paprikával, paradicsommal beültetett területen a meg nem
eredt, ill. kipusztult palántákat pótolja. −
Igekötővel: → befoldoz, megfoldoz.
foldozás fóṷdozás fn 1. Foltozás. 2.
Kukoricával, dohánnyal v. paprikával,
paradicsommal beültetett területen a ki
nem kelt magvaknak, ill. a meg nem
eredt v. kipusztult palántáknak a pótlása.
Megcsináltam a fóṷdozást a kertbe, tegnap például befóṷdoztam a főÝdiepremet, ahon kiette a pajor.
foldozgat fóṷdozgat i Foltozgat.
foldoznivaló fóṷdoznivalóṷ fn Megfoltozásra váró ruhanemű, foltoznivaló.
foldozógép: → stoppológép
foldozószűcs fóṷdozóṷszűcs fn Szőrmés ruhadarabok javításával foglalkozó
iparos, foltozószűcs. L. még: szűcsmesterség
foldozóvarróné fóṷdozóṷvarróṷné
fn Elnyűtt ruhanemű foltozásával, javításával foglalkozó varrónő.
foldoztat fóṷdoztat i Pl. nadrágot foltoztat.
folt fóṷt fn − A/ 1. Vminek a felületén az alapszíntől elütő v. elszíneződött
színű kisebb terület (gyakran szennyeződésnek, ütésnek stb. a helye), ill. egy
darab szövet, fém stb., amellyel vmely
hasonló anyagon keletkezett szakadást,
lyukat megszüntetnek. 2. Néhány gazda
állataiból létrehozott kisebb → csorda,
nyáj. 3. Összetételek utótagjaként szerepel a → tejfolt ’tej által ruhán hagyott
szennyeződés’, → vállfolt ’az ingváll
megerősítése céljából az új munkásingre
varrt szövetdarab’, a → járófolt ’cipő-
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flekk’ és az → erdőfolt ’kisebb, szabálytalan alakú facsoport’ szavakban. – B/
Frazémákban gyakori. A káposzta találós kérdése: Fóṷt hátán fóṷt, tű benne
sose vóṷt. Szólásokban: Fóṷt hátán fóṷt
− mondják a nagyon ~os ruhára. A gyereket, ha megsérül vmelyik testrésze, így
vigasztalják: Kitelik/Kikerül a maga
fóṷttyábúl: magától is beforr, beheged.
Szegény, rongyos ember halálakor
mondják: Meghóṷtt, nem kell a seggire
több fóṷt: nem kell többet ~ozni a nadrágját. Nagy fóṷt van a pendejin: eladó
lány gazdag, nagy a hozománya. Rekkenő melegben aratáskor, kapáláskor hangoztatott tréfás ritmusos, rímes → szólásmondás: Fóṷtot, Uram, a napra, mert
meleg van a parasztra!: add, Uram,
hogy felhő takarja el a napot, ne süssön
olyan nagyon! Közmondás: A fóṷt nem
szígyen, csak a rongy: a tisztes szegénységet nem kell szégyelleni. Megleli zsák
a fóṷttyát, ecetes kanta dugóṷját: kiki
megtalálja a hozzáillő társat, pl. vőlegény a menyasszonyát. Felfér a fóṷt a
zsákon: ránk fér egy kis mellékes haszon
v. ajándék. Más változatban: Ráfér a
fóṷt a zsákra. Fóṷttal tovább tart a ruha
is: a) a javítgatás meghosszabbítja a
használati eszközök élettartamát. b) orvos mondja a betegnek: orvossággal
tovább tart az egészség.
foltbenzin fóṷtbenzin fn Folt kitisztítására alkalmas benzin.
foltnakvaló fóṷtnakvalóṷ fn A régi
időkben nagyon meg volt becsülve a ~,
mert még a gróṷfoknál is fóṷdoztak. A
gondos háziasszony gyűjtötte a ~t. Különösen, ha sok volt a gyerek a család-
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ban, mert gyakran kellett az elszakadt,
elkopott felső ruházatot javítgatni.
foltos fóṷtos mn 1. Folttal ellátott
〈ruhadarab〉. Szólás: Azír, hogy a ruhám
fóṷtos, nem csinált engemet a dróṷtos:
azért, hogy szegény vagyok, én sem vagyok utolsó ember. Közmondás: Szebb/
Jobb a fóṷtos, mint a rongyos: a tisztes
szegénység nem szégyen. Fóṷtosba
keresik az ujjat: foltos ruhában dolgoznak azért, hogy új ruhát vehessenek. 2.
Egyenetlenül kelt, hol sűrűbb, hol ritkább 〈vetés〉.
foltos gerinckeményedés fóṷtos gerinckemínyedís: (rég) Εgy betegségfajta. L. még: népi betegségnevek
foly: → foly/ik
folyás fojás fn 1. Mesterséges árok.
2. A fölösleges vizet levezető ér v. természetes árok. L. még: aranyérfolyás,
hájfolyás, orrvérfolyás
folyat fojat i → Tehén párosodási ingert, készséget mutat, ill. párzik.
folyatás fojatás fn Alakváltozata:
fojattatás. → Tehén pároztatása.
folyathatnék fojathatnék fn Fojathat
nékja van: → tehén folyatna.
folyattat fojattat i → Tehenet pároztat.
folyattatás: → folyatás
foly/ik fojik, foj i 1. Pl. itatáskor a gulya a kúthoz folyamatosan megy, vonul.
2. → Fazekasoknál festés után a fölösleges festék lecsepeg az edényről. 3. Foj
eggyik szem a másikbúl: → gubacsapó a
vetőről leszedett hosszanti szálakat, a
melléket összehurkolja, nehogy a szövőszéken összegubancolódjék.
Folyó: → Tócó
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folyófű fojóṷfű fn Másik neve: szulák. Csavarodó v. heverő szárú és apró,
fehéres, ill. kissé rózsaszínű virágú, kellemes illatú gyomnövény. Mindenre
feltekergődző, szapora futógaz, gyakran
belepi az elhanyagolt, sokáig megműveletlenül hagyott földet. Úgy irtják, hogy
földet kapálnak rá, így megfullad alatta.
(Ha kikapálják, kihajt.)
folyógerenda fojóṷgerenda fn 1. Tetőszerkezetben a mennyezet keresztgerendái közül egy. 2. → mestergerenda.
folyóka fojóṷka fn A fölösleges víz
levezetésére készített kis árok, csatorna
v. nyílás.
folyókeh fojóṷke fn A → keh egyik
fajtája. Gyógyíthatatlan lóbetegségnek
tartják. L. még: ló betegségei és gyógyításuk, szárazkeh
folyóméteres fojóṷméteres fn Két
végén rézfoglalattal védett, lécből készített, hitelesített mérőeszköz.
folyós fojóṷs mn Csontig lesoványodott 〈szarvasmarha〉. A ~ szarvasmarhát
eladták a mészárosnak.
folyós hús fojóṷs hús: Sovány →
szarvasmarha lágy húsa.
folyósít fojóṷsít i → Rézművesek
nyelvében: Rezet olvaszt, ill. az olvadó
rézhez ötvöző anyagot ad, hogy a még
rideg anyag folyékonnyá váljék.
folyósítószer fojóṷsítóṷszer fn Forrasztáshoz használt vegyszer, amely a
forrasz tökéletes folyását segíti elő.
folyosó fojosóṷ fn 1. Oszlopokon
nyugvó, derékmagasságig befalazott tornác. 2. A konyha előtti előtér, ahonnan
jobbra és balra a szobák ajtaja nyílik.
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folyóvíz fojóṷvíz fn − Szóláshasonlat:
Úgy mongya, mint a fojóṷvíz: főleg gyerek: verset, szöveget folyékonyan olvas,
mond. Más változatban: Úgy jön belőÝle
a szóṷ, mint a fojóṷvíz.
folytában fojtába hsz Egyfolytában,
állandóan.
folytonosan fojtonoson hsz Folyton,
állandóan.
folytonossági hiba fojtonossági hiba:
→ Szőrmekikészítőknél: a bőroldalon található bevágások, hibák, melyeket különböző eljárásokkal javítanak ki.
folytonoson: → folytonosan
folyvást fojvást hsz Egyfolytában,
mindig.
fon ~ i 1. Szálakat fonallá sodor. Szólás: Fonnya az inát: nagyon sovány.
Közmondás: Nem kolbászbúl fonnyák a
kerítíst: munka nélkül nem lehet megélni. 2. Macska ülve mellső lábaival gyengéd nyomkodó mozdulatokat tesz, és
dorombol.
fonák ~ fn 1. Fonáka: vminek a viszszája. 2. Fonákra: visszájára, fonákul.
Fonákra vette fel a szoknyát. − Szólás: A
színe, ~a eggy: teljesen mindegy.
fonal ~, fonál fn Elemi szálakból sodort, szövésre, kötésre stb. használt
hosszú, összetett szál. Több fajtája ismeretes. A len rostjaiból készül a lenfonal,
a juta rostjából való a jutafonal, juh
gyapjújából több szálból összesodort
szál a gyapjúfonal, a szűrszabók színes
gyapjú himzőfonala a hárászfonal, paszományosok aranyszínű, vékony fémszála az aranyfonal, gyapotszálagból
font ~ a pamutfonal, csomagolópapír
hulladékából ké- szített ~a a papírfonal.
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A szövőszékre hosszában felhelyezett
szál a vetőfonal, a már felvetett szálak
megfelelő sűrűségűvé egyengetésére
való a verőfonal, a szövés szélső mellékszála a vicfonal. A szőlőkötözéshez
használt háncs neve hársfonal. − Közmondásban: Ott szakad a ~, ahon leggyengébb: a leggyengébb ponton törik
meg az ellenállás. L. még: cipészmesterség, paszományosmesterség; a fogalmak
szócikkeit is!
fonál: → fonal
fonalbefűző fonalbefűzőÝ fn Apró
fémlaphoz erősített vékony drótszál,
amely megkönnyíti a fonalnak a tű nyílásán való átvezetését.
fonalfelvetés fonalfelvetís fn A láncfonal előkészítése a szövésre, a → gyapjúmunka fontos része. Eszköze a → vetőkaró volt. L. még: ige, pászma
fonalsor ~ fn A hajdani debreceni →
vásároknak az a része, ahol fonalat árultak. Itt szerezték be a csizmadiák is a
lábbeli varrásához szükséges fonalfajtákat. Szóláshasonlatban: Szídeleg, mint a
csizsmadia a ~on: vmit keresve lézeng,
ténfereg, nézelődik.
fonás ∼ fn 1. A kender len és gyapjú
rostos, szálas anyagának fonallá sodrása.
Debrecenben a múlt században ilyen
háziipari tevékenység már nem folyt. A
szókincs idevonható elemei (fonó, fonóka, orsó, rokka stb.) a város tanyavilágához, ill. a környező falusi településekhez
köthetők. A céhes kézműiparban a gubacsapóknál alkalmazott ~fajta volt a
megtépett gyapjúnak, a bélnek a megfonása a bélkeréken (bélfonás) és a hoszszanti szálak megfonása, a mellékfonás.
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2. Fonásnak nevezik a vesszőnek, gyékénynek, szalmának szálkeresztezés útján lappá, szalaggá alakítását is: vesszőfonás (kosárfonás), gyékényfonás, szalmafonás. A cívis nyelv szókincsében erre utaló adatok főként a kosárfonással
(vesszőfonással) kapcsolatban vannak: a
kosárkészítés befejező művelete az elfonás, gyűrű alakú díszítést eredményező
~fajta a gyűrűfonás, vmint az oldalfonás
és különböző fajtái: a lapfonás, menetesfonás, sövényfonás. A szalma~ sajátos
területe a pásztorépítményben az ágasoknak és a lovakat elválasztó rudaknak
a szalmaborítása. 3. A bőr megmunkáláshoz kötődik a szíjgyártók által alkalmazott díszítő élfonás és a karikás ostorok, bicskatartók, erszények egyes részeinek összeillesztéséhez használatos szironyfonás és a sallang elkészítéséhez
szükséges sallangfonás. A 4 v. 10 ágú
kígyóhátfonást nemcsak szíjgyártók, hanem karikás ostort készítő ügyes pásztoremberek is ismerik. 4. A csipkeverés
egyik alapmotívumaként: 4 orsóval készített egészverések sorozata. L. még: pikós fonás; a fogalmak szócikkeit is!
fonat ~ fn 1. Egyszeri fonásra való,
ill. ezzel készült. 2. Hajfonat, varkocs.
Pl. két ~ haj: két ágra font haj.
fonatlan ~ mn Sima, nem fonott 〈kalács〉.
fonatlan kalács ~: Nem → fonott kalács. L. még: kalács
fonatos ~ fn Fánktésztából fonással
készített, zsírban kisütött, üres tészta.
Adalékai: finom liszt, élesztő, tojás, tej,
cukor (esetleg belereszelt citromhéj).
Készítése egy múlt század eleji leírás
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szerint: A gazdasszony élesztővel megteszi, azután teknőben párnával leborítja,
hogy jól keljen meg. Amikor megkelt, a
kisebb mennyiséget táblára borítja, innen
szaggatja ki. A nagyobb mennyiséget a
teknőből szaggatja ki. Kiszakításhoz a
gazdasszony fehér abroszt köt maga elé.
Előtte egy nagy lábasban (serpenyőben,
vasfazékban) zsír sül. Levág egy hüvelykujjnyi széles, 10−15 cm vastag
tésztadarabot, két végén megfogja, és két
tenyerével a hasán megnyújtja. A két végét ismét megfogja, összefonja, és óvatosan beleteszi a forró zsírba. A tészta
lesüllyed a zsír aljára, onnan pár perc
múlva felvetődik a tetejére. Kétágú villával meg-megfordítja. Előbb az egyik,
azután a másik oldala pirul meg szép
pirosra. Azután a villára szúrja, és kiveszi. A ~t cukorral v. anélkül eszik. Ősi
fajtájában kevés tej van, kissé rágós, és
nincs cukrozva. Finom eledelnek tartották, erre utal a köszöntővers is: Béles
ide, rongyos, kalács ide, ~! − A Hajdúságban kedvelt kelt tészta volt, frissen,
forrón tálalták; leginkább lacipecsenyéhez fogyasztották. A → fonatossütők az
egykori debreceni nagyvásárokon sátraikat a Nyugati utca elején ütötték fel. A
régi nagyvásárok eltűntével fogyasztása
is visszaszorult, helyét a fánk és a lángos
vette át. Emlékét ma utcanév őrzi (Fonatos utca).
fonatosáruló: → fonatossütő
fonatossor ~ fn Vásáron a → fonatost és pecsenyét sütők és árusítók sátorsora. L. még: lacikonyha
fonatossütő fonatossütőÝ fn Mondták fonatosárulóṷnak is. A vásári →
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fonatos készítője és árulója. A ~ öntöttvas edényben sütögette a lacipecsenyét
meg a → fonatost. Hajdan társaságot is
alkottak.
Fonatos utca: → fonatos
foncsik ~ fn Hajfonat, varkocs. L.
még. hajviselet
fonó fonóṷ fn 1. Alakváltozata: fonóṷka. Téli estéken asszonyoknak és lányoknak közös fonás céljából rendezett,
gyakran evés-ivással, mulatsággal befejezett összejövetele. 2. Ennek helyisége.
fonóbak: → nyeregfonóbak
fonóka: → fonó
fonókerék fonóṷkerék fn 1. → Gubacsapóknál a megtépett gyapjú fonallá
sodrására szolgáló, a rokkánál nagyobb
eszköz. 2. → Paszományosoknál lendítőkerékkel ellátott, állványon álló szerkezet, amelynek működését két áttételes
fogaskerék szabályozza, és lendítőkerekét zsinór csatlakoztatja a horoghoz.
fonóléc fonóṷléc fn Kosárfonásban oldalfonáshoz, lapfonáshoz, mintafonáshoz használatos lyukakkal ellátott
léc. L. még: vesszőfonás
fonóstekli fonóṷstekli fn → Paszományosoknál kb. 70 cm hosszú és 10 cm
széles léc, a bútorzsinór befonószálának
tartója, amelynek a felső végén karra
akasztható vaskampó van.
fonószék fonóṷszék fn → Fonáshoz
használt alacsony szék.
fonott berena ~: Vesszőből font kerítés. Főként a tanyák körülkerítésére
szolgált. L. még: berena2
fonott csipke ~: A függőleges szálak
egymásba hurkolásával készített ősi
csipkefajta.
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fonott kalács ~: Régen ünnepre fonott → kalácsot is sütött a gazdasszony.
A tésztát megfonta, úgy tette a → kalácscserépbe. Az alja összeállt, a teteje
azonban szép barázdás alakú lett. A régmúlt időkben ünnep szombatján a gyerekek örömére tubut, galambot is sütöttek.
A kalácstésztát úgy fonták meg, hogy a
galambnak feje, szárnya, farka legyen. A
fején alkalmas helyen borsból v. égett
kenyérhéjból szemet is csináltak. L.
még: fonatlan kalács
fonott fejű slingli ~: → Paszományosoknál magyar ruhák díszes gombolója.
fonott lengli ~: → Paszományosoknál a fonott bútorzsinór ágai közül egy.
fonott mentekötő fonott mentekötőÝ:
Aranyzsinórból ősi motívumok felhasználásával font, 3 ujjnyi széles → paszomány, amellyel a mentét felül összefogatják.
fonott női öv fonott nőÝi öv: → Paszományosoknál gömbölyű zsinórból
több ág összesodrásával készített, díszes
gombbal kapcsolódó öv.
fonott szárító fonott szárítóṷ: Aszaló. A → vesszőfonás egyik „terméke”.
fonóvessző fonóṷvesszőÝ fn Kosárfonáshoz használt vessző. L. még: veszszőfonás
font ~, funt fn 1. Régi → súlymérték:
kb. 3/4 kg. Ennek a fele a → félfont. 2.
Tolókás mérleg. Egyik része a → horogvas. Régen is használták.
fontkörte ~ fn A → font nevű mérleg
rúdján az egyensúly létrehozására való
mozgatható súly.
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fontosalma ~ fn Nevének változatai:
nyári fontosalma, nyári fontos, nyári rítesalma, rítesalma. Halványzöld színű,
erősen savas, bő levű, kemény húsú →
alma. Nagyméretű gyümölcs, egy darab
kb. 20−25 dkg súlyú. A cívis gazdaszszonyok szívesen tették a rétesbe. Étkezésre kevésbé jó.
fontszámra ~ hsz Fontszámra fizet:
gyapjúkereskedő a fonttal mért megtisztított gyapjú ellenértéke alapján fizet. A
mosatlan gyapjút kilogrammra vette át a
kereskedő, de megtisztított gyapjút már
fonttal mérte le, és e szerint fizette.
fonnyadt ~ mn Főként sápadt, sápkóṷros gyermekre vonatkoztatva: sovány, beteges, nem ílnivalóṷ. L. még:
emberi test
fonnyaszt ~ i 1. Káposztatöltéshez
káposztalaveleket forró vízben puhít, félig megfőz. 2. Hájból gyengébb minőségű zsírt olvaszt. 3. Öregít. A pálinka,
pálinkaivás ellenreklámja: Nyáron ~,
télen fogyaszt, okos ember nem issza azt.
L. még: megfonnyaszt
fonnyasztózsír: → fonnyózsír
fonnyó: → fonnyózsír
fonnyólé fonnyóṷlé fn Lé, amelyben
a → disznóöléskor a hurkatölteléknekvalót, majd a kész hurkát, gömböcöt, ill.
húst, szalonnafélét főzik, abálják.
fonnyózsír fonnyóṷzsír fn Röviden:
fonnyóṷ. Köznyelvi eredetű alakja:
fonnyasztóṷzsír. A kihűlt abálólé tetejéről leszedett zsiradék. Főzésre nem használták, a sertések moslékjába tették, v.
szappant főztek belőle, ill. gyógykenőcsként hasznosították. L. még: disznóölés
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forcimmer fóṷrcímer fn (rég) Előszoba. Az első világháború előtti időkben még nem mondták, hogy előszoba.
Akkoriban még nagyon sok → német
szót használtak Debrecenben.
fordít ~ i 1. Száradó szénarendet villával a másik oldalára ~, megforgat. 2.
Nyomtatáskor a megtaposott gabonát
villával megforgatja. 3. Szőlőültetés
előtt a talajt kézi erővel 50−70 cm mélységig megforgatja; rigoliroz. 4. Körtáncban a dallam második felének kezdetétől
a korábbival ellenkező irányba lépeget.
5. Fordít a sorsán: változtat a sorsán.
fordítás ~ fn 1. Száradó szénarendnek villával történő megforgatása. 2.
Nyomtatáskor az a művelet, amelynek
során a megtaposott gabonát villával
megforgatják; forgatás. 3. → rigolirozás.
fordító fordítóṷ fn Kihúzható fakilincs, amelynek kivétele után az ajtó
nem nyitható ki. L. még: ablakfordító,
ajtófélfordító, kallantyú
fordítós csizma: → forgatós csizma
fordított csizma fordított csizsma: a)
Olyan 〈ványolt bőrből készített〉 →
csizma, amelynek elülső és hátulsó része
külön van szabva. b) → forgatós csizma.
fordított kása ~: Bográcsban, vasfazékban főzött, bő zsírban, nagy tepertőkkel készített köleskása, amelyet, amikor már sűrűre főtt össze, ügyes kézmozdulattal egyben többször megfordítanak. Olyan, mint a → slambuc, csak
krumpli helyett kása van benne. Főként
pásztorételként ismerik. A pásztorok
szerint akkor van kész, ha 32-szer megfordítják a bográcsban v. vasfazékban.
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fordítóvilla fordítóṷvilla fn A széna
forgatására használt, 3 nagy ággal készített, könnyű favilla. Általában nyárfából
csinálták. L. még: villa
fordul ~ i TermőÝre ~: teremni kezd.
− Igekötős alakjai: → kifordul, megfordul, ráfordul; mellérendelésben: → terül-fordul, térül-fordul.
fordulatoskodik ~ i Nagy igyekezettel forgolódik, szorgoskodik vki körül.
forduló fordulóṷ fn 1. Másik neve:
forgóṷ. A nyomásos gazdálkodási rendszerben a határ azonos művelésű része.
Kétnyomásos gazdálkodásnál a határ két
(őszi és tavaszi vetésű) ~ra van osztva;
háromnyomásosnál ez még ugarfordulóval is bővül. A tagosítás után a 19. század második felétől kezdve a ~tartás
szokása a paraszti gazdálkodásból is
eltűnt, már csak határnevek őrzik emlékét. 2. Az ugarrendszer szerint felosztott
határ 3, ill. 4 része közül egy. A 3 ~ őszi
és tavaszi vetésterületből és ugarból, a 4
~ búzaföldből, kukoricaföldből, kaszálóból és ugarból áll. Fordulóṷba vet: földet ~s rendszerben művel. 3. A szántóföld végén az a kis terület, ahol az eke
szántás közben megfordul. Legutoljára
ezt szántották fel, legelőször ezt kezdték
kaszálni. 4. Vetéskor, aratáskor, kaszáláskor az a földsáv, földdarab, amelyet
egyszeri oda-vissza haladással művelnek
meg. 5. Betakarításkor szekérrel odavissza megtett út.
forgácsfánk: → csöröge
forgácsszappan ~ fn A mosószappanról késsel lefaragott szappanforgács.
A ruhafőző vízbe tették. Felgöndörödött,
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mikor vágtuk, mint a faforgács. L. még:
mosás
forgalom ~ fn − Szólás: Nagy ~, kicsi
haszon: mondják tréfásan, ha vhol feltűnően sok ember fordul meg.
forgat ~ i 1. Száradó széna-, lucerna-, lóhererendet villával a másik oldalára fordít, meg~. 2. → Fazekas a kész
edényeket a szikkajtódeszkán úgy cserélgeti, hogy azok könnyen és egyenletesen száradjanak. 3. Forgattya a víz a gubát: egyenletessé, erőssé dolgozza össze
a víz a gubaposztót. 4. → Tímár a pácos
és cseres bőrt a → fennálló hordóban
kézi, földbe ásott hordóban → láncos
forgatódeszkával egyenletesen mozgatja.
5. Tímár az udvaron szétterített → cserporban csizmás lábával barázdákat húz.
6. Pénzt ismételten befektet vmibe. −
Szólás: Úgy forgattya a szóṷt/beszídet,
hogy pászojjík: beszédet ügyesen a maga
javára irányít. Úgy forgattya a szóṷt/beszídet, hogy ne pászojjík: a beszédet úgy
csűri-csavarja, hogy civakodás a vége. −
Adatolt igekötős alakjai: → felforgat,
kiforgat, leforgat, megforgat.
forgatás ~ fn 1. Száradó széna-, ill.
lucerna-, lóhererendnek villával való
megforgatása. 2. → Nyomtatáskor, kézi
csépléskor az a művelet, amelynek során
a megtaposott búzát (gabonát), ill. végigcsépelt más terményt, pl. borsót,
bükkönyt villával megforgatják. A ~hoz
akkor kezdtek, amikor az → ágyás már
elég törekes, szalmás volt. Forgatásnál a
→ villás 4 ágú → favillával dolgozott. A
munkát ugyanazon a helyen kezdte, mint
az ágyazást. Ha ügyesen dolgozott, akkor az egyes rétegeket szinte szálanként
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el tudta választani. Az első ~ után az
addig kifelé levő búzafejek befelé kerültek. Így vezették rá a lovakat, és verették
meg az ágyást újra. Az első forduló után
a ló már összedíbolta a gabonafejeket,
ezután már nem ügyeltek, merre áll a
feje. A nedves búza nem akart kiperegni,
erre mondták: Ha nem megy, vigyed,
majd megeszi a bikaszemű tinóṷ. Búzánál, rozsnál harmadik ~ is volt, árpánál
nem. Négyszer csak a vörösbúzánál forgattak, de itt sem mindig. A harmadik ~
után a szem kipergett, de egy része a
szalma között volt. A szalmát villára
vették, kirázogatták a szemet. Ezzel körbe haladtak, ennek a műveletnek a neve
→ karimázás. 3. → Mézeskalácsosoknál: a kistepsik helyének változtatása a
nagykemencében az óramutató járásával
ellentétes irányban. Erre azért van szükség, mert különben könnyen megéghet a
tészta. 4. → Szőrmekikészítés részművelete. A folyamatos ~ azért fontos, mert
különben foltos lenne a szőrme. 5. →
Tímároknál a → forgatódeszkával végzett munka. L. még: medve
forgatódeszka forgatóṷdeszka fn →
Tímárok eszköze. Két fajtája: a kézi forgatódeszka és a láncos forgatódeszka.
Az előbbi kb. 1 m hosszú, 20−30 cm
széles deszkalap, a szélétől 15−20 cm-re
a kéz nagyságához szabott 2 lyukkal. Az
utóbbi vastag fakeretre szögezett deszkalap, amelynek elülső oldalához láncot
erősítenek. Nagyságát a → csereshordóhoz mérik.
forgatós csizma forgatóṷs csizsma:
Mondják fordítóṷs csizsmának is. A bal
és a jobb lábon egyaránt viselhető →
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csizma. Az esti levetkőzéskor az ágy
szélén ülve, a lábukat egymás fölött
keresztezték, és azután húzták le a csizmát. Így, ami egyik nap a jobb lábon
volt, a másik nap a bal lábra került, másnap pedig fordítva; a csizmákat „forgatták”. A ~ oldalt varrott csizma volt.
forgatóvessző forgatóṷvesszőÝ fn
Kosárfonásban a fenékpálcák összekötésére használt vékony vesszők közül egy.
L. még: vesszőfonás
forgó forgóṷ fn 1. → napraforgó. 2.
Száraz napraforgószár. Tanyai kerítések,
egyszerűbb tanyai épületek oldalfalának
készítéséhez is felhasználták. 3. Örvény.
4. → Csípőízület. 5. Körhinta. 6. Az
ugarrendszer szerint felosztott határ 3,
ill. 4 része, → fordulója. 7. Vetéskor,
aratáskor kaszáláskor az a földsáv, földdarab, melyet egyszeri oda-vissza haladással művelnek meg. 8. Szántáskor a
szántóföld két végén az a felszántatlan
földdarab, amelyen az ekével megfordulnak. Ezt szántották fel utoljára, evvel
kötöttík be a fejit a szántásnak. Mondták
úgy is, hogy Be van kötve a feje a szántásnak. L. még: körbenforgó, körforgó,
sarkonforgó
forgóföld forgóṷfőÝd fn 1. (rég) Közös föld, amelynek tulajdonosa hétévenként változott. − Egy forrás szerint ezek
a ~ek később mégsem voltak teljesen
ideiglenes jellegűek. Az új kiosztás alkalmával történhettek ugyan változások
a birtok elosztásában, de a régi birtokostól nem lehetett a földet ok nélkül elvenni. Akiknek pedig Debrecenben csak
külvárosi házuk volt, v. nem tudták oklevéllel bizonyítani debreceni származá-
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sukat, nem kaphattak sem tanyás birtokot, sem → cserekaszálót. 2. Olyan föld,
amelybe 2 évig búzát, utána kukoricát v.
mást vetettek.
forgó gazdálkodás forgóṷ gazdálkodás: Hivatalos neve: vetésforgó. A talajjavítás eredményes eszköze. Lényege,
hogy a gabonanemű után kapást vetnek.
Ismert fajtája az ötös forgó, Debrecenben a 19. század második felében használták: 1. év → zabosbükköny, 2. év →
búza, 3. év → tengeri, 4. év → árpa v.
zab, 5. év forgón kívüli → lucernás. Ez
utóbbi ritka volt.
forgóhordó: → ványolóhordó
forgókarika forgóṷkarika fn Pányvás kötél, borjúkötél végén levő karika,
amely a kötelet lazán tartja, így a jószág
feltekeredését, fulladását megakadályozza.
forgókarikás kötél forgóṷkarikás
kötél: Forgókarikával ellátott kötél.
forgómag: → napraforgómag
forgóolaj forgóṷolaj fn Napraforgóolaj.
forgópogácsa forgóṷpogácsa fn
Napraforgómag kisajtolásakor visszamaradó préselt korong, amelyet takarmányként hasznosítanak.
forgórózsa forgóṷróṷzsa fn Cifraszűr díszítéseként: 6–8 szirmú rózsamotívum.
forgószeg forgóṷszeg fn A kosárfonó
→ pankli nevű padján levő lyukakba a
kosár fenekén át bedugott vas, amely
körül forgatva fonják a kosarat. L. még:
vesszőfonás
forgószél forgóṷszél fn A népi hiedelem úgy tartja, hogy a forgószelet a →
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táltos, garabonciás, boszorkány támasztja. A legismertebb elképzelés szerint a ~ben boszorkány van, azzal repül.
Ezért baltát, kapát, ásót, kést, v. más éles
tárgyat kell belevágni, és akkor megáll,
ill. az éles tárgy által ejtett seb meglátszik majd a boszorkányon. Idős cívisek
is hallottak róla, hogy régen a ~be éles
kést vágtak, mert úgy gondolták, hogy
boszorkány van benne. Szóláshasonlat:
Úgy jár-kél, mint a forgóṷszél: dühösen
jön-megy.
forgóvetőkaró forgóṷvetőÝkaróṷ:
→ Gubacsapóknál a vetőkarónak az a
típusa, amely egy függőleges tengely
körül forog, és amelyre a felvetés előkészítéseképpen a hosszanti szálaknak való
fonalat tekerik; fonálvető.
forgózsámoly: → fergettyű
forhamedli ~ fn Néptáncosok viseleteként: berakott → ing.
forhand forhant mn (rég) Használaton kívüli, heverő. Van egy forhant
ásóṷtok, ami íppen nincs műbe, nincs rá
szüksígetek? Egy másik példamondatban: A nyéltelken is van szíj, ez a csapóṷtartóṷ, ezen ott van egy-két csapóṷ
forhantba, ha elmarad eggy az ostorrúl.
forhant: → forhand
forint ~ fn – A/ 1. Magyarország törvényes fizetőeszköze 1946. augusztus 1től. 1976-ig aranytartalommal is rendelkezett. 2. A Magyar Köztársaság pénzérme; e pénznem egysége, ennek értéke; egyforintos pénzérme. Régi pénzegységekre utaló összetételek a → bankóforint: papír~; a pengőforint a pengő
neve. − Közmondásokban: Ki a krajcárt/garast nem becsüli, a ~ot nem ír-
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demli: az apró kiadásokon lehet takarékoskodni. Krajcárbul lessz a ~: a takarékosság vezet a jóléthez. Jobb a sűrű
garas, mint a ritka ~: többet ér a biztos
kevés a bizonytalan soknál. Más változatban: Jobb ma egy fillér, mint hóṷnap
egy ~. – B/ A mai magyar ~ rövid története: A második világháború után 1946.
augusztus 1-jén vezették be az 1945−
1946. évi hiperinflációt követően a →
pengő helyett ismét a ~ot, amely kibocsátásakor még aranyalapú volt. Váltópénze a fillér, de a fillérérméket 1999ben kivonták a forgalomból, 2008-ban
az 1 és 2 ~os érméket is. A Magyar
Nemzeti Bank 2009. június 15-én bevezette a 200 Ft-os érmét, a 200 Ft-os
bankjegyeket 2009. november 15-én
bevonták. A kisebb címletű papírpénzek
közül a 10 Ft-os 1959. október 27-étől
1992. szeptember 30-áig, a 20 Ft-os
1960. november 8-ától 1992. szeptember
30-áig, az 50 Ft-os 1966. június 15-étől
1996. június 30-áig, a 100 Ft-os 1959.
március 20-ától 1998. december 31-éig,
az 500 Ft-os 1970. augusztus 21-étől
1999. augusztus 31-éig volt érvényben.
L. még: pénznemek− pénzegységek
forkopf forkoff fn Ajtó- v. ablaktok
előugró, befalazó nyúlványa. L. még:
kőműves
forma1 ~ fn → Mézeskalácsosok negatív faragású, két-három ujjnyi vastagságú fatáblája, amelyen a tokni tészták
domborműves díszítését megmintázzák.
Összetételekben is szerepel: a → faforma kalapkészítőknél a kalap fejrészét
kitöltő tömör fa, ill. paszományosoknál
formázáshoz használt faváz, a → pipaforma agyagból égetett pipaminta.
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forma2~ mn Mennyiséggel, mértékkel, időtartammal kapcsolatban: hozzávetőleg, megközelítőleg vmennyi. Egy
óṷraformáig dagasztom a kenyírtísztát.
L. még: fakósforma
formadeszka ~ fn → Rézműveseknél
a formázáshoz használt → öntőszekrény
alatt levő deszka.
formahomok ~ fn → Rézműveseknél: öntőhomok.
formakaszni: → öntőszekrény
formálógolyó formálóṷgojóṷ fn →
Rézműveseknél: tömködő.
formametszés formameccís fn →
Mézeskalácsosoknál motívumok vésése
a mézeskalácsos öntőformára.
-formán ~ hsz Ige v. igenév után: félig-meddig. Hallottamformán, hogy Pista is eljön. Hallottukformán, hogy megházasodott.
formapalack ~ fn → Rézműveseknél: öntőszekrény.
formasajtó formasajtóṷ fn → Rézműveseknél: az öntőforma állagának
erősítésére szolgáló fából készült súlyos
eszköz, amelyen a homokot tömörítik,
keményítik, hogy öntéskor ne peregjen
le, ill. ne szakadjon be.
formaszekrény: → öntőszekrény
formáz: → mintáz
formázás: → mintázás
formázó formázóṷ fn → Szíjgyártóknál olyan nehéz fémeszköz, amellyel
a nedves bőrbe mintákat nyomnak.
formázólapát formázóṷlapát fn →
Rézművesmesterségben az öntőhomok
alakítására szolgáló, különböző méretű
lapát.
formázóvas: → mintapréselő
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forog ~ i → Kutya párosodási ingert
mutat, ill. párzik. Ennek időtartama 9
nap, addig a kutya csavarog. − Szólás:
Így ~ a világ: ez az élet rendje. L. még:
ireg-forog, kiforog
forrad ~ i Gubaposztó → kallózással
tömörré válik, → összeforrad.
forradás ~ fn → Kallózás közben a
gubaposztó tömörré válása.
forradásos ~ mn → Gubásmesterségben az alapanyag minőségével kapcsolatban: tömörülésre, tömötté válásra
alkalmas. Pl. a kecskeszőr nem ~, mert
síkos.
forradásos képű forradásos kípű:
Durva változata: forradásos pofájú.
Olyan 〈személy〉, akinek az arcán forradások vannak.
forradásos pofájú: → forradásos
képű
forradt ~ in → Kallózással tömörré
tett 〈gubaposztó〉.
forradt posztó forradt posztóṷ: A →
kallóban a víz által áztatott, veretett, jól
összedolgozott guba posztója.
forrás ~ fn Forráspont. A ~túl még tíz
percig főÝzzük.
forrásfajta ~ mn Száradó dohányon
erjedésből származó 〈penészfajta〉.
forráskút ~ fn → Kútként használt
forrás, amelyet kivájt fatörzzsel v. téglával bélelnek.
forrasz ~ fn Összetétellel: forrasztóṷfém. → Rézműveseknél: forrasztáshoz
használt fém(ötvözet). Egyik fajtája a →
keményforrasz/pogányforrasz.
forrasztófém: → forrasz
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forrasztófűtő forrasztóṷfűtőÝ fn Forrasztópáka felmelegítésére szolgáló kisebb égő.
forrasztóón forrasztóṷóṷn fn Forrasztáshoz használt ón-ólom ötvözet.
forrasztópisztoly forrasztóṷpisztoj
fn → Rézművesek forrasztáshoz használt
eszköze.
forrasztóvíz forrasztóṷvíz fn → Ötvösmesterségben forrasztáshoz használt
vegyszer.
forráz ~ i Pl. tyúkot kopasztáskor
forró vízzel leönt. − Adatolt igekötős
alakjai: → kiforráz, leforráz, megforráz.
forrik ~ i Pl. tej forr.
forróbetegség: → forróság
forróhideg forróṷhideg fn (rég) Hidegrázás, hideglelés. L. még: népi betegségnevek
forróhideglelés forróṷhideglelís fn
(rég) Malária, váltóláz. L. még: népi betegségnevek
forróláz forróṷláz fn (rég) Különféle
megbetegedésekkel fellépő, gyakran önkívülettel járó igen magas láz, lázas betegség.
forrong ~ i Forrásban levő must gázt
fejleszt.
forrongó forrongóṷ in Forrásban levő 〈must〉.
forrónyavalya forróṷnyavaja fn
(rég) Tífusz. L. még: népi betegségnevek
forróság forróṷság fn (rég) Másik
régi neve: forróṷbetegsíg. Láz. L. még:
népi betegségnevek
forrott ~ in Tömör, sűrű 〈gubaposztó〉.
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forsitos mondás ~: Bizonyára a fuzsitos ’hóbortos’ mondás helyett. Csupán
egy adatközlőmtől hallottam.
forspont ~ fn (rég) Hatóságilag elrendelt ingyenfuvar. Az első világháború
alatt a cívis gazdák gyakran mentek ~ra.
Forspontra rendel: hatóság ingyenfuvart
végeztet.
forstekker ~ fn → Kárpitosmesterségben a kárpit ideiglenes rögzítésére
használt kitűzőtű.
forsung ~ fn → Mézeskalácsosoknál:
elősütés.
forsz ~ fn Vminek a nyitja, megoldásának lehetősége, fortélya. Szólás: Minden munkának ~a van: minden munkának nyitja, fortélya van.
forszíroz ~ i Erőltet, sürget vmit.
fortélyos fortíjos fn Ügyes.
fos ~ fn Híg széklet. Összetételben:
→ gólyafos.
fosás ~ fn Híg széklet ürítése. Fosása
van: fosik. Szólás: Ha a ~ el nem öli,
még ember lehet belőÝle: ha él addig, ha
megéri. − A ~ veszélyes fajtája a → cifrafosás, az elvetélés népi megnevezése
→ elfosás.
fosik ~ i Körülírással: Hígan megy a
hasa. Híg székletet ürít. Szóláshasonlat:
Fosik, mint a murányi kutya: nagyon
fosik. Igekötővel: → befosik, belefosik,
kifosik.
fosos ~ mn 1. Hasmenéses 〈ember,
állat〉. 2. Túlérett v. már rothadásnak indult 〈gyümölcs〉. 3. Kicsi, éretlen 〈gyermek〉. Gyerek rendreutasításának nyomósításaként: Te, kis ~!
fososgém ~ fn Másik neve: veresgém. A → gém közepes méretű fajtája.
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Vannak, akik a → szürkegémmel azonosítják.
fosóparéj fosóṷparé fn Egy →
gyomnövény. L. még: Hortobágy növényvilága
fososszilva: → fosószilva
fosószilva fosóṷszilva fn Alakváltozata: fososszilva. Apró szemű, vörös színű, nagyon lágy húsú → szilva, amely
könnyen hasmenést okoz. A ~ fájának a
koronájába oltották a kajszibarackot.
*foszlán: → paplan
foszlik ~ i Kelt tészta bele finom rétegekre bomlik, szálasan szakítható.
foszlós foszlóṷs mn Finom, könnyen
foszló 〈kelt tészta〉. Akkor jóṷ a kalács,
ha foszlóṷs.
foszni ~, fosznyi fn Összetétellel:
fosznideszka. Állványozáshoz és más
munkákhoz használt, különböző méretű,
erős pallódeszka.
fosznideszka: → foszni
fosznyi: → foszni
foszt ~ i 1. Kukoricacső leveleit lehántja. 2. Libát, kacsát tép. 3. Háziszárnyas kitépett tollát a száráról letépdesi. −
Igekötős alakok: → megfoszt, szétfoszt.
fosztás: → fosztó
fosztó fosztóṷ fn Alakváltozata: fosztás. 1. A kukoricacső borítóleveleinek
lefosztása, ill. az erre a munkára szervezett társas összejövetel. 2. → tollfosztó.
fosztott toll ~: Párnába való kacsatoll. Úgy nyerték, hogy a nagyobb tollakat a felső végüknél megfogták, és lefosztották a toll gerincéről. L. még: tollfosztó
fotelszék ~ fn Hintaszék.
fotogén: → petróleum
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foxtrott: → tánciskola
fő1 főÝ i − Igekötőkkel: → általfő,
felfő, kifő, lefő, összefő.
fő2 fű fn 1. Testrésznév, fej. Kötött
szókapcsolatokban: Fűre valóṷ kendőÝ
/keszkenőÝ: fejkendő, keszkenő. Fűbe
kollint/kap: fejbe vág, fejbe üt. – Frazémákban, pl. tréfás fenyegetésben: Úgy
fűbe kollintalak, hogy a csillagos eget
bőÝgőÝhegedűnek nízed! Szóláshasonlatban: Úgy elaludtam, mintha fűbe ütöttek vóṷna: mélyen aludtam. Szólásokban: Ríszeg fűvel: részegen. Fűbe üt/
vág: agyonüt. Kápráddzik a szeme, úgy
fűbe kapták: erősen fejbe ütötték. 2.
Növény termése v. fogyasztható része. 3.
Növény termésének v. fogyasztható részének bizonyos mennyiségeként jelzői
használatban: két fű hagyma, három fű
káposzta. 4. Összetételek utótagjaként is
előfordul. Cívis nyelvi példák: a lófő az
ostoba ember jelképe a szólásban: Te,
lúfű!; tárgynak, eszköznek a kidomborodó része az ágyfő ’az ágy fejnél levő
része’, a csizma feje a csizmafő, ekefő
’ekefej’, a lőcsfő ’lőcsfej’, nyeregfő
’nyeregkápa’, az ostornyélfő ’az ostornyél díszes vége’ mennyiségjelzői használatban kanálfő ’kanálnyi’, határozószói szerepben kenderfő (kenderfőre
kötik a ló farkát), növény része a búzafő
’búzakalász’. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
főág főÝág fn A gyümölcsfa legnagyobb, legszélesebb ágai közül egy. L.
még: gyümölcstermesztés
főalj fűajj fn Alakváltozata: fűajja.
Párna, ill. ezt helyettesítő, a fej alátámasztására szolgáló egyéb dolog. Fű-
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ajjba tesz: feje alá tesz vmit, hogy feltámassza vele a fejét. Szólás: Jóṷl megvetette a fűajját: gazdag lányt vett el.
főalja: → főalj
főaljdeszka fűajjdeszka fn Pásztorok
fekvőhelyéül használt padon a fej alátámasztására szolgáló deszka.
főbíró főÝbíróṷ fn 1. Főszolgabíró.
2. Városokban és nagyobb községekben:
→ bíró. – Debrecen város legfőbb képviselete a választott 12 esküdt volt. 1556
óta választották a ~t, rendszerint Szent
György napján. Az ő kezében összpontosult a polgári és büntető igazságszolgáltatás (pallosjog) és a város közigazgatása. Nagy hatalma miatt megkövetelték
tőle, hogy ismerje a törvényeket, legyen
szilárd jellem és istenfélő. A város főbirái Európa nyugati egyetemeit is megjárt, széles látókörű, több nyelvet beszélő, képzett emberek voltak Debrecen
leggazdagabb családjaiból. A ~ hivatala
leteltével köteles volt bemutatni az új
~nak a város határait, hogy emlékezete
az utókorra is átszálljon, nehogy azok
ismerete a hanyagság miatt elenyésszen.
1867 után a város vezetője a polgármester lett.
*főcéhmester: A (tímár)céh első számú tisztviselője. Évenkénti újraválasztása nyílt szavazással történt. Hivatalos
helyeken ő képviselte a céhet, munkájáért némi tiszteletdíjat kapott.
főcsontszú főÝcsontszú fn A csontszú
egyik fajtája. L. még: népi betegségnevek
főfach főÝfak fn → Pásztorkalapkészítőknél: kártolt gyapjúból formázott
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alapanyagdarab, amely a kalap fejrészét
adja.
főfájás fűfájás fn Fejfájás. L. még:
népi betegségnevek
főfájós fűfájóṷs mn Fejfájós.
főgimnázium
főÝgimnázium
fn
Nyolcosztályos gimnázium.
főhordás főÝhordás fn Méhlegelőn
az a virágos növény, amely a méhek
számára a legtöbb táplálékot biztosítja.
főiskolai gazda főÝiskolai gazda:
(rég) A főiskola vagyonkezelője, ügyintézője.
főiskolai pedellus főÝiskolai pedellus: (rég) A főiskola hivatalsegédje.
főjegyző főÝjeddzőÝ fn 1. Vezető
jegyző. 2. Az alispán helyettese.
főkendő: → fejkendő
főkötő fíkötőÝ, fíketőÝ, féketőÝ, fűkötőÝ fn Mondják fejkötőÝnek is. 1. Aszszonyokat megillető, a férjes nőt jelképező, fejet borító öltözetdarab. Rendeltetése szerint különböző anyagokból készült, 1−3 darabból alakították, szabott
részei a homlokpánt és a hátlap. A ~
tartozéka volt még a felerősítés módja
szerint a korcba fűzött főkötőfűző v. a
homlokszorító szalag. A ~t csipke, pántlika, gyöngy (→ gyöngyös fejkötő) díszítette v. kivarrták. 2 részből állt: alsó és
felső ~ből. A későbbi debreceni ~, a →
kaskétli, kaskétli fejkötő a cívis asszonyok és az alföldi mezővárosok asszonyainak jellegzetes viselete lett. Ünnepi
felső ~ az → újmenyasszony-főkötő/újmenyecske-főkötő, amelyet a lakodalom
éjszakáján először → felkontyolt asszony
fejére tettek. Ezt csak meghatározott
ideig, pl. első gyermeke születéséig és
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ünnepi alkalmakkor viselhette az új aszszony. A főleg ünnepeken hordott felső
~k közül a korosodó asszony a díszesebbeket lassan elhagyta, az idős asszony
már csak a legegyszerűbb alsó ~t viselte.
Ebből lett a → halotti öltözet részét képező → halotti főkötő. A nők éjszakai
viseletének része volt a → hálófőkötő. A
fiatal lányok díszes → kapizsonját →
kisasszonyfőkötő néven is ismeri a cívis
nyelv. Az ünnepi használatra tartott ~t a
cívis asszonyok a komódra állított talpas
faállványra, a → főkötőtartóra helyezték. A ~ → kissapka néven a → gyermeköltözet tartozéka is volt, amelyet az
áll alatt megkötöttek, és a fület is takaró
széles homlokpántjával a fej védelmét
szolgálta. − Szókapcsolatban: FűkötőÝ/
FíkötőÝ alá került: férjhez ment. 2. Sertés gyomra, amelybe a disznósajtot töltik. L. még: cívis női viselet
főkötőfűző: → főkötő
főkötőtartó fíkötőÝtartóṷ, fíketőÝtartóṷ fn A → komódra állított, kb.
15−20 cm magas, kampókkal ellátott,
talpas faállvány, amelyen a főkötőket és
az ünneplő férfikalapot tartották.
főkötővarró fíkötőüvarróu, fíketőüvarróu fn A 20. század elején még élő
foglalkozás. A ~k divatos főkötőiket a
Piac utcán árulták.
föl: → fel
fől főÝl i Fő.
föld főÝd fn − A/ Főbb jelentései: A
lábunk alatt levő szilárd felület, talaj,
padlózat; agyagpadló, agyaggal tapasztott padló, pl. ház főÝggye; megművelt
v. művelhető talaj; kisebb ~tulajdon. –
B/ Népnyelvi kötött szókapcsolatokban
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is előfordul. FőÝd szintye: a ~ felső rétege. FőÝdbe eresztett eresz: nádból készült, csapott tetejű juhakolnak a ~be
nyúló eresze. FőÝggyit dongja: juhász
legeltet vhol. FőÝdnek áll: kasza hegye
rosszul hajlik, használat közben a ~ felé
görbül. Leveri a főÝdig: addig üti, míg le
nem fekszik. – C/ A ~ igen sok
frazémában szerepel. Így szitkozódásokban: A főÝd egye meg a tested! A főÝd
vessen ki! A főÝd be ne vegyen! Szíjjon
meg a sárga főÝd! Fenyegetésben: Úgy
főÝdhöz váglak, hogy odaragacc! Úgy
főÝdhöz váglak, hogy kanállal se tudnak
összeszedni! Úgy főÝdhöz teremtelek,
hogy anyád ka- nállal se kapar fel! Szarj
a főÝdre, oda is bőÝgve!: visszatromfolás a Szarok rád! szitokra. Megbotránkozás kifejezése: Hogy nem süjjed el
vele a főÝd! Szóláshasonlatokban: Úgy
eltűnt, mintha a főÝd nyelte vóṷna el.
Nehéz, mint a főÝd. Ojan rest, mint a
főÝd terhe. Úgy áll, mint a cövek a
főÝdbe: feszesen áll. Szólásokban: FőÝd
terhe: lusta, semmirekellő ember.
FőÝdbe tesz: vkinek a halálát okozza.
FőÝdbe tette a bánat: belehalt a bánatba.
Én bírom, csak a főÝd bírja: tréfás felelet a Bírod? kérdésre. A főÝdbe
gyökereddzett a lába: mozdulni sem tudott az ijedtségtől v. a meglepetéstől.
Lehordta a főÝd poráig: nagyon megszidta. Csak úgy reng alatta a főÝd:
nagyon kövér. Sír alatta a főÝd: siratja,
hogy ilyen naplopó jár rajta. A főÝd
alóṷl is előÝteremti: bármilyen útonmódon előteremti. ElőÝkeríccsítek nekem a főÝd alóṷl is!: 〈személyt, tárgyat〉
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akárhol van, kerítsétek elő! Tapossa a
főÝdet körülötte: legény a leánynak udvarol, teszi a szépet. Szeretne a főÝd alá
búni szígyenibe: elítélendő tette miatt
nagyon szégyelli magát. Az álomszuszék
Kialudná a hóṷtt embert is a főÝdbűl.
Kiátkozza a főÝdbűl is: a halála után is
átkozza. FőÝdbe tesz: viselkedésével a
halálát okozza vkinek. Majd meggyóṷgyíttya a sárga főÝd: majd meggyógyul
a sírban. Majd meggyóṷgyul, ha megszíjja a sárga főÝd. Nem segít rajta mán
semmi, csak a sárga főÝd: gyógyíthatatlan beteg, hamarosan meghal. Lehordta
a sárga főÝdig: nagyon megszidta. Leitta magát a sárga főÝdig: nagyon berúgott. Kicsúszott a főÝd a lába alóṷl: a)
elesett. b) elárverezték, elvesztette a
vagyonát. Űjj a főÝdre, onnen nem esel
lejjebb! − mondják a botorkálva járó
kisgyereknek. A főÝd lefekszik, meg
felkél: hepehupás a ~. Nem láttam se
eget, se főÝdet: koromsötét volt, semmit
se láttam. Ojan ember nem termett a
főÝd hátán, akitűl én megijeggyek: a
világon senkitől sem félek. Közmondásokban: Egy öl főÝd mindenkinek jár: a
legszegényebb embernek is jut annyi ~,
ahová eltemetik. FőÝdhöz főÝd kell: az
igazi gazda gyarapítja a birtokát. Aki a
főÝdön ül, az nem esik nagyot: a) aki
nem fog kockázatos vállalkozásba, az
nem bukik nagyot. b) aki szerény, nem
csalódik. − Időjárással kapcsolatos népi
megfigyelés, jótanács szerint Az er betűs
hóṷnap- ba ne üjj a főÝdre, mert megfázol! Vagy- is az év első és utolsó 4 hónapjában a jó idő ellenére sem tanácsos
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leülni a csupasz ~re. Tavasszal ne üjj a
főÝdre, mert tavasz ravasz!: a tavaszi
időjárás megbízhatatlan. – D/ A cívis
népnyelvben igen sok szóösszetétel utótagjaként és változatos jelentésekben
fordul elő. Megművelt v. művelhető
talaj, szántó az anyaföld ’termőtalaj’, a
dűlőföld ’a dűlő területe’; a talaj minőségére utal az agyagföld, aljföld, feketeföld ’humuszos talaj’, homokföld, a szurokföld ’fekete, ragadós talaj’, itt említhető a gyepföld; elhelyezkedésére vonatkozik a tanyaföld; a termelt növényre
a bükkönyföld, a csutkaföld, a gabonaföld ’rozzsal bevetett szántó’, kolompérföld ’krumpliföld’, misling föld ’csalamádé, azaz sűrűn vetett kukorica nő
benne’, tengeriföld; a belevetett növényre, egyben ~használati módra utal a
dinnyeföld ’dinnyetermesztésre egyévi
használatra a szegényeknek kiosztott
közös föld’ és a frazémákból ismert káposztaföld, kenderföld; ’legelő’ jelentésű
a disznóföld, gulyaföld, ökörföld; (kézmű)ipari felhasználással van kapcsolatban a nyersanyagra vonatkozó alsóföld
’pipagödrökből bányászott vörös agyag’,
a csapóföld ’a szűrposztó fehérítésére
való agyag’, a fazékföld ’fa- zekasok
nyersanyaga, agyagföld’, a meszeléshez
használt fehérföld, a tálföld ’fazekasok
márgás nyersanyaga’; (régi) ~használati
módra vonatkozik a jobbágytelekhez
kötődő fertályföld, a forgóföld, a bérföld
’a kommenciós cselédnek adott juttatás’,
a telek jelentésű telekföld, a vákáncsföld
’erdőirtásra és -telepítésre kijelölt föld’,
és itt említhető az ’először felszántott
föld’ jelentésű szűzföld. Egyéb: a járó-
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föld és a népetimológiás mérföld. L.
még: a fogalmak szócikkeit is!
földadó főÝdadóṷ fn Földtulajdon
után fizetett adó.
földárja főÝdárja fn Talajvíz. Debrecen határának nyugati részén, a fekete
földön, ha sok nedvesség, víz volt a talajban, de száraz időben is előfordult,
hogy még az egérlyukból is feltört a víz.
Különösen így volt, ha a magas talajvízhez még egy kiadós eső is társult, ha a
kétféle nedvesség összeadódott. Erre
mondták, hogy telített a főÝdárja, ill.
fenn van a főÝdárja. Ez lapályos helyen,
a mezőn, vagyis réten, kaszálón, legelőn
történt, nem a szántóföldön. A cívis gazda, ha ilyet látott, örült, mert a ~ nagyon
hasznos, táplálja a fákat, és meggyorsítja
a növények növekedését. A ~ megjelenéséből arra is következtettek, hogy
hamarosan eső lesz (EsőÝ lesz nemsoká,
mert feljött a főÝdárja.) Régebben ha két
ásónyom mélyen leástak, és por került a
felszínre, akkor már tudták, hogy odalent
van a ~. Az 1940-es években hébe-hóba
még volt ~, de az utóbbi évtizedekben
már egyáltalán nincsen, cívis nyelvi
kifejezéssel: odalent van a föÝdárja.
földbaba főÝdbaba fn Röviden: baba. Kubikoláskor a terep eredeti szintjét
mutató, oszlop formában meghagyott
föld. A ~ segítségével mérték meg az elvégzett földmunkát.
földel főÝdel i 1. Répát v. más terményt télre védelmül földdel betakar,
befed, kúpba főÝdel. 2. Hízó sertés földet eszik. Ez akkor történik, ha csak
tengerit kap, emiatt ég a bele. Ilyenkor
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lóhúst ad- nak neki, attól elmúlik. L.
még: beföldel, elföldel
földelés: → szőlőtermesztés−szőlőművelés
földes főÝdes mn Olyan 〈helyiség〉,
amelynek alsó szintje a puszta föld.
földes ház főÝdes ház: Olyan → ház,
amelynek a padlózata döngölt föld.
földes szoba főÝdes szoba: Olyan →
szoba, amelynek a padlózata döngölt
föld.
földes szűr főÝdes szűr: Fehérített
posztóból varrt → szűr.
földfakadás főÝdfokadás fn A fagy
kiengedése, az időjárás tavasziasra fordulása, tavaszi olvadás, amikor kimegy a
főÝd faggya.
földfesték főÝdfestík fn → Fazekasoknál: a természetben előforduló v.
természetes anyagokból készülő festékanyag.
földfúró főÝdfúróṷ fn Csemete ültetésére használt kézi v. gépi eszköz.
*földhordó: Alkalmi foglalkozás lehetett. Bizonyára a →* salétromfőzéssel,
házépítéssel volt kapcsolatban.
földi főÝdi I. mn FőÝdi víge: botnak
a földhöz közelebb eső vége. II. fn Idegen, de hasonló v. alacsonyabb társadalmi helyzetű ember megszólításaként: Na, főÝdi, hun jár erre? L. még:
alföldi
földibodza főÝdiboddza fn Utak, árkok mentén, erdőszélen növő, lágyszárú
növény. Hashajtó, izzasztó, vizelethajtó,
enyhén mérgező (gyógy)növény.
földikosz főÝdikosz fn A kiszáradt →
Hortobágyon növő mohaféle.
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földikutya főÝdikutya fn Üregben v.
lyukban élő rágcsáló állat. A fiatal fák
gyökereit is megeszi.
földimogyoró főÝdimogyoróṷ fn 1.
Mogyorós lednek. Lathyrus tuberosus.
Mogyorószerű gyökerét, a debreceni
kondások a disznóval túratták ki a vizes
erdei laposokon, meghámozták, megették. 2. Amerikaimogyoró. Arachis hypogaea. Vitaminokban gazdag magjaiból
fűszer, olaj és liszt is készül. 3. → libatippan/libapimpó. L. még: gyógynövények
földi ól: → földól
földház: → földkunyhó
föld kereksége főÝd kereksíge: A(z
egész) világ.
földkóstoló főÝdkóṷstolóṷ fn Másik
neve: főÝdmírnök. Földmérő mérnök. L.
még: figuráns
földkönyv főÝdkönyv fn Az ingatlan
adatait nyilvántartó könyv, telekkönyv.
földkunyhó főÝdkunyhóṷ, főÝdkunynyóṷ fn Ritkább neve: főÝdház. 1. Földbe ásott gödörre nád- v. szalmatetővel
épített, egy v. több helyiségből álló épület, amely főként pásztorok, → vákáncsosok lakóhelyéül szolgál. 2. Vákáncsosok lakóhelyeként: domboldalba vájt,
hasábfával kibélelt, megerősített, az
elején ajtóval, ablakkal ellátott, nagyobb
üreg. 3. A középkori város házainak
jelentős része földbe süllyesztett épület
volt. A 18. század elejétől lassan eltűntek a városból. L. még: Debrecen
földlabda főÝdlabda fn A csemete
gyökereivel kiemelt és rajta hagyott föld.
L. még: gyümölcstermesztés
földlabdás csemete: → csemete
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földlabdás
ültetés
főÝdlabdás
ültetís: A csemete ültetése a gyökereken
hagyott földdel együtt. L. még: gyümölcstermesztés
földmérnök: → földkóstoló
földmívelés: → földművelés
földmívelő főÝdmívelőÝ fn Másik neve: főÝdmíves, köznyelvi alakjának kiejtése: főÝdműves. Másik (régibb) elnevezése: szántóṷvetőÝ. A földet saját maga
művelő ember, paraszt.
földmíves: → földmívelő
földmunka főÝdmunka fn Mezei
munka. Unom mán ezt a sok főÝdmunkát, nem bánnám, ha tél lenne.
földművelés főÝdművelís fn Régies
népnyelvi ejtése: főÝdmívelís. Alapvető
mezőgazdasági tevékenység, amely a
növénytermesztéssel foglalkozó ágakat,
így a szántóföldi művelést, szőlőtermesztést, gyümölcstermesztést és kertészetet foglalja magában. – A/ A szántásvetés a mezőgazdaság egészében nem
játszott olyan szerepet, mint azt Debrecen esetében feltételezhetnénk. A szántóföldi művelés térbeli helyét jórészt a
földrajzi adottságok határozták meg. A
Tócó árvizes lapályaitól nyugatra löszös mezőségi talaj található. A határhasználatban való részesedés feltételekhez volt kötve, ennek jogi alapját a polgársághoz való tartozás képezte. Az ősi
városhatárban minden debreceni polgárnak joga volt földet birtokolni. A 16.
századtól a belső háztelek után járó földeket a város szerzett pusztabirtokain,
főként Ondódon, Cucán osztották, ezek
voltak a ház után való földek, az abban
való részesedés csak a háztulajdonnal és

564

fácán

belső városi telekkel rendelkező polgárokra vonatkozott. A földközösség szigorú szabályai szerint az így kimért földek nem kerültek magántulajdonba. Az
osztás 3, később 7 évenként történt. A
zálogba vett pusztákon rendszertelen
időközökben: pénzes v. bérelt földek
voltak, ezek nem voltak háztulajdonhoz
kötve. A bérelt földek Ebes, Szepes,
Elep, Kishegyes, Nagyhegyes, Macs, Zelemér, Köselyszeg területén voltak. A
debreceniek rendelkezésére álló földterület igen hatalmas, de ennek csak a töredékét művelték. A szántóföldnek meglepően kis részéről, csupán 526 kat.
holdjáról takarítottak be termést. Ennek
megfelelően kevés volt a gabonatermés
is. Ez a szükségletnek csak töredékét
fedezte, így nagyarányú gabonabehozatalra volt szükség. A város pusztabirtokain gyakori volt a szabad foglalás. A
szántóföldi művelés a kétségtelen fejlődés ellenére sem ért el arra a szintre,
hogy a város ellátását fedezte volna.
Ezért a tanács tiltotta, hogy gabonát a
városból kivigyenek. Debrecen a 17.
század végén sem volt gabonából önellátó. – B/ A korszakban a város lakóinak
az állattenyésztés mellett a bortermelés
volt a legfőbb jövedelmi forrása. A debreceni szőlőskertek szoros összefüggésben vannak a város településszerkezetével. A szőlőskertek a belterületen a szérűskertek helyén jöttek létre. A kialakuló
szőlőskertekben folyó és a város határán
kívül, főként Érmelléken folyó szőlőművelés között minőségi különbség volt. A
kerti szőlők házi használatra, a hegyi
szőlők főként kereskedelmi célokra voltak alkalmasak. A 17. században soka-
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sodnak a szőlőskertekre vonatkozó adatok: Boldogfalvikert, Köntöskert, Hatvan
utcai (öreg)kert, későbbi a Vénkert, Csigekert, Csapókert, Vargakert, Hatvan utcai kiskert. A szőlőskertek a 17. század
végén mintegy 900 kat. holdat tettek ki.
Sok család már csak bérmunkásokkal
tudta műveltetni a szőlőjét. – C/ A gyümölcstermesztés Debrecenben kiegészítő
tevékenység volt, noha nem volt jelentéktelen a megtermelt alma, meggy, cseresznye, szilva mennyisége sem. A konyhakerti vetemények, így a fehér- és veresrépa, fehér- és vereskáposzta, saláta,
hagyma, petrezselyem, ánizs termesztése
is számottevő volt. Bár állítólag a cívisek nem voltak jó dinnyések, Debrecenben jelentős a dinnyetermesztés is, ennek
helye kint a határban volt. A szőlő- és
gyümölcskultúra meghonosításában fontos szerepük volt a külországot járt kollégiumi diákoknak, akik visszatérve
nemcsak szaktudást, hanem oltógallyakat is hoztak magukkal. A kertekkel öszszefüggésben említhető a méhészet is. L.
még: aratás, szőlőtermesztés–szőlőművelés; a fogalmak (nevek) szócikkeit is!
földműves: → földmívelő
földól főÝdóṷl fn Szószerkezettel ritkán: főÝdi óṷl. Szarvasmarha (és sertés)
tartására szolgáló, domboldalba, partos
oldalba vájt nagyobb üreg, földistálló.
Belül hasábfával volt megerősítve, kibélelve, kicsiny ablakai az ajtó közelében
és az ajtó fölött voltak. A → vákáncsosok ~ja általában 1 tehén és 1 koca számára volt kialakítva. A két résznek közös bejárata volt.
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földpadka főÝdpadka fn Kisebb természetes v. mesterséges kiemelkedés, →
padka. A kunyhóṷba körül a főÝdpadka
megmaradt, azon aludtak.
földpótlék főÝdpóṷtlík fn Nagycsaládosoknak a gyerekek után járó föld.
földsiket főÝdsiket mn Körülírással:
siket, mint a főÝd. Teljesen süket, aki
nem ért, nem hall egy szóṷt se.
földszint főÝdszint I. fn FőÝdszintre
hagy: szőlővesszőt úgy ültet el, hogy a
legfelső rügy a talaj közelében helyezkedik el. A szőlővesszőt homoki talajon
60−70 cm, agyagos földön 50−55 cm
mélyre ültetik. A legfelső rügyet ~re
hagyják, és kb. 3 cm-re rézsútoson vágják. II. hsz Tövénél, tőben 〈vágják el a
növényt〉. FőÝdszint vágta el a tengerit.
L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
föld szintje: → föld
földszínű ház főÝdszínű ház: Földszintes → ház.
földszirony főÝdszirony fn → Szűrszíj egyik díszítőeleme. A szűrszíj rendszerint piros bőrből készült, és rajta földszironnyal készítve a magyar korona.
földszomszéd főÝdszomszíd fn Olyan
gazda, akinek a földje (jobbról, ill. balról) szomszédos a másikéval. A jó ~ot a
nagyobb családi ünnepekre (pl. → lakodalom) is meghívták.
földtrágya főÝdtrágya fn Földes, túlérett trágya. A dinnye nem szereti a
főÝd- trágyát. L. még: trágya és trágyázás
Földvár FőÝdvár tn − Szólás: Elment FőÝdvárra deszkát árulni: (tréf)
meghalt és koporsóba, földbe tették,
eltemették.
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fölébe felibe hsz Elé. Felibe hejezte
mindenkinek.
fölös tej fölös té: Olyan → tej,
amelynek jó föle van. L. még: fel, tejfel
fölöz felez i Nyomtatáskor, kézi csépléskor a gabonáról a pelyvát, töreket →
fölözőseprűvel eltávolítja.
fölözés felezís fn Felületen végzett
kapálás. Ilyenkor megfelezik a tetejit.
fölöző felezőÝ fn 1. → fölözőseprű. 2.
→ Rézművesmesterségben: mintázásnál
használt vasvonalzó, amivel a felesleges
homokmennyiséget leszedik a formaszekrényről.
fölözőgereblye: → szérűgereblye
fölözőseprű felezőÝseprű fn Röviden: felezőÝ. Kb. 4 m hosszú nyéllel ellátott, nyírfavesszőből készült, széles fejű → seprű, nyírágseprű, amelyet nyomtatáskor v. kézi csépléskor a pelyva, törek eltávolítására, ill. az utóbbi időben
(rövidebb nyéllel) már csak udvarsöprésre használnak. A gazda készítette, keresztfával, gúzzsal erősítette össze.
főmolnár főÝmóṷnár fn A → malom
vezetője.
főöltés főÝőÝtís fn → Szűrhimzés
leg- gyakoribb öltéstípusaként: a
laposöltés és a száröltés együttesen.
főpallér: → pallér
főpásztor(ság): → pásztorfejedelem
Fő-Piac: → Piac utca
fős fűs mn Pl. káposzta, saláta fejes.
fősajt: → disznósajt
fősérelem fűsérelem fn (rég) Agysérülés. L. még: népi betegségnevek
fösvény fösvíny mn/fn − Szóláshasonlat: Ojan fösvíny, mint a hét szűk esztendőÝ: nagyon ~. Szólás: Ojan fösvíny,
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hogy a maga szarát is megenné, ha nem
vóṷna büdös: módfelett ~. Közmondás:
A fösvíny többet kőÝt, a rest többet jár: a
túlzott takarékosságra és a túlzott kényelmeskedésre ráfizethetünk. Más változatban: A fösvíny kéccer kőÝt, a lusta
kéccer fárad. A disznóṷnak meg a fösvínynek hóṷtta után veszik hasznát: ti.
amíg élnek, csak bosszúságot okoznak.
fösvénykedik fösvínkedik i Görcsösen ragaszkodik javaihoz, nem ad belőle
másnak.
főszakácsné főÝszakácsné fn A lakodalmi ételek elkészítésének irányítására
fogadott, igen jól sütő-főző asszony.
Debrecenben az utolsó lakodalmi ~ Orbán Jánosné volt. Minden cívis lakodalomba őt hívták. Rá emlékezve dicsérően mondták: Száz szeme vóṷt, mindent
meglátott, mindent tudott irányítani.
főszámadó főÝszámadóṷ fn 1. Felelős → juhász, fő juhász a Hortobágyon.
2. Nagybirtokon: a cselédek irányítója.
Az ő feladata volt a bér kifizetése is.
főszélütés fűszélütís fn (rég) Agyszélütés, agyszélhűdés, gutaütés. L. még:
népi betegségnevek
főtől fűtűl hsz Fekvő emberrel kapcsolatban: azon a részen, ahol a fej van,
a fej felől.
főtől való fa: → fejfa
főtőlvalója fűtülvalóṷja fn Másik
neve: ágyfű. Az → ágynak az a része,
ahol fekvéskor a fejünk van.
főtt krumplihaj főÝtt krumplihaj:
Megfőzött krumplihéj, a → moslékba
szokták tenni.
főtt perec főÝtt perec: Sokáig elálló
→ perecfajta. Tésztája tojást és zsírt tar-
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talmaz. A → perecsütő asszony így készítette: A kemence közelében háromlábú → vaslábon egy lábasban sós vizet
forralt. A nyers perecet a forró vízbe
hányta, és főzte. Amikor megfőtt, → galuskaszedővel kiszedte. A ~et a lapáton
betolta a kemencébe, és a forró pléhlemezre ráfordította. Ott hamar megsült,
és olyan fényes lett, mintha tojással is
bekenték volna. A múlt század elején
még kedvelt perecfajta volt a cívisek körében. L. még: cívis konyha
főtt szalalkáli főÝtt szalalkáli: Vízben feloldott → szalalkáli. Sima lesz tőle a tészta felülete, míg a szemcséstől
felhólyagzik.
főtt tengeri főÝtt tengeri: − A/ Főtt
kukorica. A gyenge → tengerit → megfosztják, → csuháját lehúzzák, selymét
(→ selyem) kitépik. A csövet (→ tengericső) eltörik, a fazék v. lábas aljára
csuhát raknak, erre helyezik az eltört
csöveket, vizet öntenek rá, csuhával az
egészet be- takarják, fedővel lefedik, és
főzik. Napjainkban is kedvelt csemege,
piacokon, más forgalmasabb helyeken
árulják. – B/ Hajdan a kemény, érett tengerit téltől kora tavaszig szemesen főzték: Előző nap beáztatták, megpuhították, és a megduzzadt, kihasadt, szétnyílt
szemeket másnap lassú tűzön megfőzték.
Hogy tarkább legyen, vörös szemű tengerit is főztek közé. A debreceniek (különösen a tanyavilágban) inkább így
fogyasztották. Egész vasárnap szemecskélték. Színházban is eszegették, de a
mamák iparosbálokba is vittek magukkal
egy-egy → szilkével. A csizmadiánék
kedden a → csizmadiaszínbe felvittek
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magukkal egy szilkével, és sátoros társaikkal megszemecskélték.
fövegtopán ~ fn → Paszományosoknál: a református papi föveg elején található három horgolt dísz egyike.
föveny ~, fövíny fn Víz fenekén és
partján lévő finom szemcséjű homok.
fövény: → föveny
fővet főÝvet fn Főzet.
fövetlen főÝvetlen mn Ami még nem
főtt meg, főtlen.
fővíz fűvíz fn Fejvíz.
fővízkórság fűvizkóṷrság fn (rég) A
→ vízkórság egyik fajtája. L. még: népi
betegségnevek
fővőlé főÝvőÝlé fn Forrásban levő
víz, amelyben a tiszta ruhát kifőzik.
főz főÝz i 1. Forró vízben v. lében főni hagy vmit, ill. ételt így készít. Szólás:
Amit főÝztél, edd meg!: ha megcsináltad
a bajt, viseld a következményét! Közmondás: Ki mit főÝzött, egye meg!: aki
megcsinálta a bajt, viselje a következményét. Aki kicsit főÝz, hamar megeszi:
a kevés szerzemény, hamar elfogy. Szegíny ember vízzel főÝz, máléliszttel habar: a szegény úgy él, ahogy lehet. 2.
Ruhaneműt, ágyneműt, fehérneműt főzéssel fertőtlenít, tisztít. 3. Vmit hosszasan, titokban tervez. Abba főÝzöm a
fejem: azon gondolkodik, töpreng. −
Adatolt igekötős alakjai: → befőz, felfőz,
kifőz, lefőz, összefőz.
főzelék főÝzelík fn Főzeléknek való
hüvelyes, ill. ebből készült sűrű(bb) étel.
L. még: mártás
főzés főÝzís fn Az a cselekvés, eljárás, amellyel (rendszeresen) főznek. L.
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még: cívis konyha, nemek szerinti munkamegosztás
főzet főÝzet fn 1. Egy főzésre elegendő nyersanyag, főznivaló. 2. Jelzőként:
egy főzéssel készített. Pl. egy ~ bab. L.
még: árpafőzet
főzicskél: → főzőcskézik
főző főÝzőÝ fn Szeszfőzde. L. még:
pálinkafőzés, szappanfőző, törökkávéfőző
főzőasszony: → szakácsné
főzőbojtár főÝzőÝbojtár fn A pásztorokra főző, élelmükről is gondoskodó
bojtár; → kisbojtár.
főzőcskézik főÝzőÝcskézik i Alakváltozata: főÝzicskél. Pl. gyereklány ételeket készít, főzöget.
főzőedény: → konyhai edény
főzőfa főÝzőÝfa fn Másik neve:
szóṷgafa. Földbe, esetleg falba vert,
kampós végű v. derékszögűre meghajlított → kétágú fa, amelyre főzés közben a
bográcsot a tűz fölé akasztják.
főzőfazék főÝzőÝfazik fn Ételek főzésére használt konyhai edény, amely
magasabb az átmérőjénél, és 2 füle van.
L. még: cívis konyha
főzőkarám főÝzőÝkarám fn A → vasalóhoz hasonló pásztorépítmény. Sokan
egynek tekintik a kettőt.
főzőkrém főÝzőÝkrém fn Szószerkezettel: főÝzött krém. Tojásnak cukorral
és liszttel történő összefőzésével készített krém.
főzőlegény főÝzőÝlegíny fn Konyhai
alkalmazott; fiú szakácstanuló. A konyhán főÝzőÝlegínyek, konyhalányok, levesesek, frissensültesek is dóṷgoztak.
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főzőpadka főÝzőÝpadka fn Másik
ne- ve: tüzelőÝpadka. A kemence mellett
le- vő, főzésre használt tűzhelyféle építmény, néha üst számára való mélyedéssel.
főzött krém: → főzőkrém
főztje főÝztye fn − Szólásban: Megenném
a
szípasszony
főÝztyit:
megéheztem.
frác: → frász
fraj ~ fn Alakváltozatai: frajla, frajlájn. Más nevei: nevelőÝkisasszony, nímet nevelőÝkisasszony. (Német, osztrák
származású) nevelőnő, aki német szóra
(is) tanította a gyerekeket. Nemcsak az
úri osztályhoz tartozók, hanem tehetősebb cívis családok is fogadtak gyermekeik mellé ~t.
frajla, frajláin: → fraj
frájter: → fűrer
frakk ~ fn − Szólás: Elkapja a ~ját:
beszélgetés stb. céljából megállít, elfog
vkit. Fogja a ~ját: beleakaszkodik vkibe.
franc ~ fn Vérbaj, szifilisz. Eszi a ~:
vérbajos, szifiliszes. Szitkozódásokban −
már elhomályosult jelentéssel − gyakori:
A ~ egyen meg! A ~ egye ki a szemed! A
~ egye ki a szemedet, mind a kettőÝt! A ~
egye meg! Durva elutasítás: Eriggy a
~ba! L. még: népi betegségnevek
francia cakkozás ~: → Szőrmekikészítésben két nemesszőrme összevarrásakor alkalmazott varrástípus.
franciafestő franciafestőÝ fn Másik
neve: hullóṷszőÝlőÝ. Kiváló fekete borszőlő, amelynek érett szemei pergőÝsek,
érintésre könnyen lehullanak a fürtről.
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Már régóta nem található a város szőlőskertjeiben. L. még: szőlő, szüret
franciagyeplő franciagyeplű fn 4 ló
hajtására alkalmas 4 ágú → gyeplő.
francia kaplis cipő francia kaplis
cipőÝ: → Spiccben ívelt → kaplival készített → cipő.
francia krepin ~: → Paszományosoknál diszszegélyként használt, selyemmel befont gömbölyű zsinór.
Francia-kút: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
francia négyes: → tánciskola
franciás ~ mn Olyan 〈fogathajtási
mód〉, amelyhez meghosszabbított →
gyeplő kell.
franciás fogat ~: Kocsiba fogott, →
franciagyeplővel hajtott 4 ló. A ~ban 2
ló elölre, 2 hátulra van befogva.
franciás hatos ~: → Szántáshoz öszszeállított hatos fogat.
franciaturkesztáni franciacsurkesztáni fn Röviden: csurkesztáni. Korán érő
sárgadinnye, a két világháború között
Debrecenben is termesztették. L. még:
dinnye
franciazsebkendő franciazsebkendőÝ fn A kisgyermek hátul kilógó inge.
fránya ~ mn Furfangos, ravasz.
frász ~, frác fn Nyomatékos alakja:
frásznyavaja (frácnyavaja). Epilepszia,
nyavalyatörés, rángógörcs stb. Állandósult kifejezésben, indulatos beszédben
elhomályosult jelentése van. Aki betegesen vágyik vmire, vkire azt Töri írte
[érette] a frác. Szitkozódásban: Jöjjik
rád a frász! A frásznyavaja essen beléd!
L. még: népi betegségnevek
frásznyavalya: → frász
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frazéma: → cívs népnyelvi frazémák
freccsen ~ i Fröccsen.
fricc ~ fn Kecske formájú, ritka szőrű, kopasz lábú, jól tejelő juhfajta. L.
még: juhtartás
frigli: → ablakszárny
friss ~ mn/fn Gyors(abb) ütemű tánc.
frissborjas tehén frissbornyas tehén:
Másik neve: frissfejőÝs tehén. Olyan →
tehén, amely mindegy, hogy hányadszor,
de nemrég ellett. Az ilyen tehénnek a teje egy-két napig erős, utána több napig
gyenge.
frissensültes lány frissensültes jány:
Üzemi konyhán kizárólag a húsok sütését végző fiatal lány.
frissiben frissibe hsz Rögtön és frissen. Megettük a tepertőÝt frissibe.
frissfejős tehén: → frissborjas tehén
frissít ~ i Metszéssel arra ösztönzi a
növényt, hogy új hajtást hozzon. L. még:
gyümölcstermesztés
frizér ~ fn Fehér szaruból készített
→ fésű.
front ~ fn Utcai homlokzat, a ház utcára néző része. Frontra: utcafronra, az
utcára nézően. Így épültek a telekre a
régi cívis házak.
fröccsölés fröccsölís fn Falnak híg
habarccsal v. kőporos keverékkel serpenyővel v. nyírágseprűvel végzett becsapkodása, befröcskölése.
fröcsköl ∼ i → Fazekas egyik színre
a másikat rászórja.
fröcskölt díszítés fröcskölt díszítís:
→ Fazekasmesterségben: olyan díszítés,
amikor az egyik színre a másikat ráfröcskölik.
fröstök: → früstök
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frufru: → fufru
früstök fröstök, früstük, ~ fn Reggeli.
Összetételben: → félfrüstök ’a hajnal és
a reggeli közötti idő közepe, kb. 5−6 óra
között’. L. még: étkezések napi rendje,
napszakok
früstökidő fröstökidőÝ, früstükidőÝ,
früstökidőÝ fn A reggeli ideje. A cívis
gazdálkodóknál 7-től 8-ig tartott a reggeli evísidőÝ.
früstököl fröstököl, früstüköl, ~ i
Reggelizik.
früstük: → früstök
fú: → fúj
fuccs ~ isz Vége, odavan.
fuccsol ~ i Elront vmit. Adatolt igekötős alakjai. → befuccsol, elfuccsol,
kifuccsol.
fufru ~ fn Köznyelvi alakban: frufru.
Homlokra fésült, egyenesre nyírt haj.
fuga ~ fn Rendszerint téglafalazásnál
v. különböző burkolatok illesztésénél
alkalmazott hézag.
fugizál ~ i Iskolát kerül, igazolatlanul
mulaszt.
fuhar: → fuvarozás
fúj fú i Tüzet szít. − Szóláshasonlat:
Ugy fú, mint a bika: dühös. Szólás: Arra
fordíttya a köpönyeget, amerrűl a szél
fú: köpönyegforgató. Egy követ fúnak:
vmi rosszban összetartanak. Egy dudát
fúnak: egy nézeten vannak. Közmondás:
Bolond jukbú, bolond szél fú: bolond
ember bolondokat mond, tanácsol. −
Elemi iskolás versike a 20. század. elejéről: Esik esőÝ, fú a szél. Ha esik is,
mindhiába, menni kell az iskolába. Adatolt igekötős alakjai: → befúj, felfúj, kifúj, lefúj, megfúj.
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fújás ~ fn A forrasztópisztoly működtetése levegő fújásával.
fújtat fútat, ~ i 1. Szaladás közben
gyorsan szedi a levegőt. Minden állat,
amelyet meghajtanak v. menekül, ~,
nagy lílegzetet vesz, mozog a horpasza.
2. → Kovácsmester → fújtatóval szelet
csinál.
fújtató fújtatóṷ fn 1. → Kovácsmesterségben: a tűz élesztésére szolgáló
favázas, redős bőrtömlő, amelynek az
alján két szelep szabályozza a levegőt. 2.
→ szalalkáli.
fújtatós kohó fújtatóṷs kohóṷ: →
Rézműveseknél: üst alá való tűzhely,
amelyet egy nyíláson keresztül kézi erővel működtetett szerkezettel fűtenek.
fuka ~ fn 1. Főként gabona mérésére
való, fából készített, egyfülű, kb. négyliteres → űrmérték. 2. Ilyen célra használt, fából készült, egyfülű vámszedő
edény a malomban.
fukari ~ mn Fukar.
fuldokló fuldoklóṷ in − Közmondás:
A fuldoklóṷ a szalmaszálba is kapaszkodik: a bajba jutott ember mindent megkísérel, hogy javítson a sorsán.
fulladásig ~ hsz Torkig. Fulladásig
ette magát.
fullajtár ~, fúlajtár fn Küldönc.
fullasztó keh fullasztóṷ ke: A → keh
egyik, kevésbé veszélyes fajtája. L. még:
ló betegségei és gyógyításuk
fundál ~ i 1. Kieszel, kitalál vmit. 2.
Alapít, fejleszt.
fundament: → fundamentum
fundamentom: → fundamentum
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fundamentum fundamentom, fundámentom fn Alakváltozata: fundament.
Épület alapja.
funér: → furnér
funerátor ∼ fn Az a rokon, ismerős
v. pénzért felfogadott idősebb férfi, aki a
→ temetés ügyeit intézi.
funt: → font
fúrás ~ fn → Szűrszabó által használt
hosszmérték: kb. 4 cm.
furat ~ fn Furatot üt: lyuggatóval kis
lyukat üt a lemezre.
furatos ~ fn (rég) Lapátszerű ütlegelő büntetőeszköz. Középen ki volt furva,
erre utal a név.
furcsa fúrcsa mn 1. Helyes, csinos,
életrevaló 〈személy, különösen serdülő
lány〉. Lányokra vonatkoztatott megállapítás: Szebb a kicsi, ha fúrcsa. Mit ír [ér]
az a nagy csúnya? 2. Szép formájú 〈növényi termés, pl. krumpli〉.
furdancs ~ fn 1. Nagyobb kézi fafúró, amelyet nyelének négyszög alakban
kiugró részénél forgatnak. Szóláshasonlat: Ojan, mint a ~: olyan személyre
mondják, aki mindenhová be tud furakodni. 2. Ültetőfa.
furgon furgony fn Személygépkocsi
alvázú, zárt kocsiszekrényű kis teherautó.
furgony: → furgon
furi ~ mn Helyes, csinos. Főként
(kis)gyermekre mondják.
furik ~ fn 1. → talicska. 2. → targonca.
furikázik ~ i Talicskázik.
furikol ~ i Földet talicskázik, kubikol.
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furikos ~ fn Talicskázó földmunkás,
kubikos. Bandába szerveződve dolgoztak.
furkó furkóṷ fn 1. Föld ledöngölésére való, nyélre erősített nagyobb tuskó.
2. → Fazekasoktól, → szűcsmesterektől
stb. használt nagy fakalapács. 3. → Tímároknál: 4 élű, hosszúnyelű fejszéhez
hasonló törőszerszám. Feje 60−70 cm,
nyele 70−80 cm. 4. Pl. fahasogatáskor,
karók beverésekor kalapács módjára
használt, nyéllel ellátott fatuskó. 5. →
furkósbot. L. még: bárányjegy
furkósbot furkóṷsbot fn Röviden:
furkóṷ. 1. Furkóban végződő bot. 2. →
pásztorbot.
furmányosember: → fuvaros
furmint ~ fn Későn érő borszőlő,
nagy cukortartalma van. Tüzes, kemény,
fehér → bor készül belőle. Kiváló pecsenyebor, számos változata van. L. még:
szőlő
furnér furnír, funér, furníl fn Bútorok burkolására használt, nemes faanyagból készült vékony lemez. Több
fajtája van, így hasitott ~: vízszintesen
vágott lemez; hámozási ~, más néven:
késelt ~. olyan ~, amely úgy készül,
hogy a kés körbe vágja és lehámozza a
lemezt a rönkről; madárszemű ~: pl a
juharból készült ~, ezen ui. szemhez
hasonló rajzolatok vannak.
furnérhámozó gép furnírhámozóṷ/
funérhámozóṷ gép: → Furnérlemez készítésére használt gép, amely körbe vágja, lehámozza a lemezt a rönkről.
furnérhasító gép furnírhasítóṷ/funérhasítóṷ gép: → Furnérlemez készítésére használt gép, amely hasít.
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furnérlemez furnírlemez, funérlemez
fn Két v. több réteg → furnérból összeenyvezett falap.
furnéros furníros, funíros, furnílos
mn → Furnérral borított 〈bútordarab〉.
furnérrajzolat furnírrajzolat, funérrajzolat fn A → furnér felületén mutatkozó mintázat.
furnérrönk furnírrönk, funérrönk fn
Olyan rönk, amelyből → furnért készítenek.
furníl, furnír: → furnér
fúró fúróṷ fn Fúrásra való csavarmenetes szerszám, ill. szőlő- és csemeteültetéshez használt eszköz. A cívis nyelv
több fajtáját ismeri. Famegmunkáló
szerszám a → cigányfúró, a → tollasfúró és a kerékgyártáskor használt →
kerékagyfúró. Lyukak mélyítésére való
~gép a → süllyesztőfúró. Szőlőültetéshez használt eszköz a → laposfúró, a →
lyukasztófúró/lyukfúró, csemeteültetéskor használatos a → földfúró/ültetőfúró/talajfúró. − Népi találós mesében:
Van nekem egy kis lovam, amék/Maga
alóṷl kihánnya a ganét. (Oláh Gábor
gyűjtése) L. még: furdancs
fúrólyuk fúrújuk fn Fúrással készített
kerek lyuk. Szólás: Belebúna a fúrújukba is: félelmében v. szégyenében bárhova elrejtőzne.
fúrott kút ~: Másik neve: húzóṷs
kút. Szivattyús → kút. A cívis gazdaudvarok állandó tartozéka volt. Legnagyobb megengedett mélysége 18 m volt.
Az állatok itatása és a háztartás vízzel
való ellátása innen történt.
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fúrplátni ~ fn Vékony, erős kenderből készült zsinór. Ezzel kötik le a kalapkészítők a faformára a kalapanyagot.
fúrszék ~ fn Lábbal hajtott fúró, a →
kefekötő egyik munkaeszköze.
furtonfúrt ~ hsz Folyton, állandóan.
Furtonfúrt kötekszik, sose pászol a szava
a másik emberrel.
furulya furuja fn Ritkább neve öszszetétellel: fúvóṷspikula. 1. Klarinét.
Egyik fajtája a → fafurulya. 2. → tilinkó. − A gyönge hangú, 7 lyukú hangszer
a Hortobágy környéki legények, pásztorok kedvelt zeneszerszáma volt. A pásztor fűzfagallyból maga készítette, gyakran magával hordta, ilyenkor a szűr ujjában tartotta. A ~ a népmeséknek is gyakori hangszere.
furulyagatya furujagatya fn (tréf)
Egy szél vászonból készült, nagyon szűk
szárú → gatya. Németes viseletnek tartották/tartják. A magyar ember önállóan
nem, csak a → bőgatya alatt hordta.
furulyagatyás furujagatyás fn Iparos. Gúnynevüket onnan kapták, hogy
szűk nadrágban jártak.
furulyál furujál i 1. Furulyázik. 2. A
→ tengeri levelei nappal a nagy hőségben összepöndörödnek, összezsöngörödnek, éjjel kisimulnak. Ha sokáig nincs
eső, akkor történik meg, hogy furujál a
tengeri, így védekezik a párolgás ellen.
Ha éjszakára is úgy marad, a gazda szerint akkor már hétbaj van.
furulyanadrág furujanadrág fn Szűk
szárú → nadrág.
furulyás zsidó: → gyűrűs zsidó
fuserkedik ~ i (rég) Kontárkodik,
céhen kívül dolgozik.
fuser munka ~: Kontár munka.
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fuserál ~ i Rosszul dolgozik, kontárkodik. Igekötővel: → elfuserál.
fuskati: → futrinka
fustélyospuska fustéjospuska fn →
Csőszök régimódi puskaformájú fegyvere.
fuszekli ~ fn Zokni.
fuszikládiom ~ fn A gyümölcsfák
betegsége, a levelek foltosodása, varasodása. L. még. gyümölcstermesztés
fuszulyka: → paszuly
fut ~ i − Szóláshasonlat: Fut, mint a
kínyesőÝ: gyorsan ~, mint a higany. A
gyors járású emberre mondják, hogy
Futva szarik. − Adatolt igekötős alakjai:
→ elfut, kifut, lefut, ráfut.
futás ~ fn Növény indája. Szíp mán a
~a a dinnyének. Pl. a dinnye ~a: a dinynye indája; paszuj ~a: a futóbab indája.
− Szólás: Szígyen a ~, de hasznos: nem
bátor dolog megfutamodni, de sokszor
célravezető.
futáslevél ~ fn Az indán növő levél.
fútat: → fújtat
futballozás fodbalozás fn Az elemi
iskolai óraközi szünetek kedvelt fiújátéka volt. Rongyfodballal játszották. L.
még: futballozik, gyermekjátékok
futballozik fodbalozik i Az iskolás
fiúgyerekek hajdan rongyfodballal, letett
ruhadarabokból készített kapura játszottak, és főleg óraközi szünetekben. Gyakran előfordult, hogy a cipőjük talpa levált. L. még: gyermekjátékok
futkorászik ~ i Futkározik.
futó futóṷ fn 1. Utánfutó. 2. → asztalfutó. L. még: kengyelfutó, kifutó
futóbetyár futóṷbetyár fn Általában
magányosan bujkáló, rendszerint gyalog

573

fácán

járó, útonálló betyár. A pusztán, ill. tanyán élők a ~ jóindulatát azzal nyerték
el, hogy enni-inni kapott, megpihenhetett náluk, ha szükség volt rá, elrejtették
a pandurok, csendőrök elől. A cívisek
úgy tartották, hogy a ~nak nincsen se
istene, se hazája, de szeretőÝje mindnek
vóṷt.
futóka futóṷka fn Más nevei: dílignyitóṷ, estighervadóṷ. Szulákfajta. A
futóṷka futóṷnövíny, felfutott a kerítísre.
futópaszuly futóṷpaszuj fn Futóbab.
L. még: paszuly
futótályog futóṷtájog fn A juhok súlyos, az állat pusztulását okozó betegsége.
Futottak útja Futottak úttya tn Régi
út(név) Nagycserén. A hagyomány szerint ezen menekültek a város lakói a
tatárok elöl a szomszédos Szabolcsba,
Szatmárba. L. még: város futása
futóvásár: → betyárvásár
futóvendég futóṷvendíg fn Pl. cipészmesternél alkalmi vásárló. A futóṷvendígnek a meglévőÝ szortimenti kaptafákbúl csináltak cipőÝt.
futri~ mn Eleven, mozgékony 〈kislány〉. L. még: futrinka
futrikati: → futrinka
futrinka ~ fn 1. Más nevei: futrinkafíreg, gabonafíreg. Hosszú, gyors lábú
bűzmirigyes bogár; gabona~. 2. Más nevei: futrikati, fuskati. Eleven, mozgékony kislány.
futrinkaféreg: → futrinka
futtában futtába hsz Gyorsan, sietve.
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futura ~ fn A régi Futura terményértékesítő szövetkezetre utalva: terményraktár.
futurás ~ fn Terményraktáros.
fuvar: → fuvarozás
fuvaros fuharos, ~ fn Ritkán fuharosembernek (fuvarosembernek), furmányosembernek, járművéről szekeresnek
is mondják. Fuvart foglalkozásszerűen
vállaló személy, aki saját fogatával végez bérfuvarozást. Rendszerint városokban működtek. A debreceni ~ nóniusz
lovakkal dolgozott. Általában kétlovas
lőcsös szekere volt, kisebb, v. nagyobb.
A főként személyszállításra használt
egylovas szekér (→ könnyűszekér) ritkább volt. Ez elé a lovat 2 rúd közé fogták. A ~ pénzért házhoz szállította a
tűzrevalót: szenet, fát, de terményt nem
fuvarozott. Gyakran ő vitte a munkásokat az → embervásárról a tanyára, ill.
egyik tanyáról a másikra. Volt, aki árut
szállított a környező falvakból a debreceni piacra, v. vásározó mesteremberek
portékáit akár a fővárosig is, esetleg a
megvásárolt sertéseket a közeli településekre, ill. a vasútállomásra. Különleges
jelenség volt közöttük a debreceni →
talyigás. L. még: fuvarozás
fuvarosember: → fuvaros
fuvarostalyiga fuharostajiga, fuvarostajiga fn A → talyiga egyik fő típusa.
A cívisvárosban a 18. század elejétől az
első világháborúig a helyi és a kisebb
távolságra történő teherszállítás fő eszköze. A város sáros és homokos útjain
igen alkalmas jármű volt, mivel majdnem annyi terhet szállíthattak vele, mint
szekéren.

574

fácán

fuvaroz fuharoz, ~ i Bérért szekéren
szállít vmit.
fuvarozás fuharozás, ~ fn Alakváltozata: fuhar (fuvar). Járművön bérért történő szállítás. Télen a cívis parasztok
ráérő idejükben fuvaroztak, pl. fát szállítottak a vágásról a → lógerbe, lógereztek. A vasútépítéssel azonban megszűnt
az egykori nagy múltú szekerezés. Vásáros szekeresek voltak még, de inkább
csak télen űzték ezt a foglalkozást. A helyi teherszállítást lebonyolító → talyigások azonban még sokáig jellegzetes
alakjai maradtak a városnak. Az említett
alkalmakon kívül a cívis szekeresgazdák
évente megismétlődő tevékenysége volt
a vasútvonal kiépülése előtt még a 19.
század második felében is a máramarosi
só ~a. A vállalkozó szellemű, 40−55 év
közötti erőteljes fuvarosgazdák csoportosan jártak a téli hónapokban Máramarosszigetre az ottani sóbányákba a városnak sóért (→ Sóút). A só egy-egy
szekéren tömbökben volt, gondosan letakarták, a szállítmányt a Nyomtató utca
sarkán levő sóházba, sóraktárba fuvarozták. Fizetségként abban az évben mentesültek az adófizetés alól. A kb. 1 hétig
tartó útra télen is szekérrel mentek. Egy
karavánban több szekér volt: 10−12 volt
a legtöbb, 6 a legkevesebb. A jó erős
szekér elé 3 lovat fogtak be: → nyergest,
rudast, lógóst (ez utóbbi is húzott). Mivel hajdan kemény, hideg telek voltak, a
kb. 1 hétig tartó útra gondosan fel kellett
készülni. A lovaknak takarmányt, abrakot vittek bőséggel. Saját maguknak is
jól feltarisznyáztak: szalonna, kolbász,
főtt és füstölt hús, kenyér, lebbencstész-
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ta, paprika, só, pálinka, ill. kinek-kinek
vmilyen főzőedény (→ bogrács, vasfazék v. serpenyő) volt a készlete. Tisztálkodáshoz szappant, törülközőt és váltás
fehérneműt vittek magukkal. Felső ruházatuk jó meleg volt: juhászbunda, kucsma, bélelt csizma volt az öltözetük. Favágáshoz (és fegyvernek) nagy fejszét és
önvédelem céljából egy-két puskát is
magukkal vittek. Akkoriban még falkákban jártak a kiéhezett farkasok, ezért a
fuvarosok a szekér után kötöttek egy
öreg, sovány lovat is. Ha a fenevadak
megtámadták őket, a gebét lebunkózták,
hátrahagyták a vadaknak. Rendszerint
erdő mellett álltak meg éjszakázni, főzni,
ott, ahol biztosítva volt a tűzrakáshoz a
fa. Ha úgy alakult, az útvonal mentén
található → csárdák vmelyikénél is
megálltak etetni-itatni, megpihenni. (A
sót máramarosi fuvarosok is szállították.) − A debreceni kisgazdák a régi világban sokat kerestek a fuharozással.
Szekereikkel az ország legtávolabbi részeibe is eljutottak.
fúvó fúvóṷ fn → Rézműveseknél: kisebb, üreges belsejű pálca, amellyel a
port le lehet fújni az öntőformáról.
fúvócső fúvóṷcsű fn → Rézműveseknél az a cső, amelyen keresztül a levegőt
adagolják a → forrasztópisztolyhoz.
fúvóspikula: → furulya
fuzsitos mondás: → forsitos mondás
fű1 ~ fn − A/ Alacsony, lágy szárú,
keskeny levelű, egyszíkű növény; gyep,
pázsit; gyógynövény. A füvek gyűjtőfogalmába gyomnövények, kerti növények, ill. különböző növényrészek egyformán beletartoznak. Változatos szere-
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pet töltenek be népi hiedelemvilágunkban. Legfontosabb alkalmazási területük
a gyógyítás volt (gyógynövények), de
használatosak voltak szerelmi varázslásra (zsálya stb.), szerencse biztosítására,
zár kinyitására (vasfű), féregűzésre, hajnövesztésre, rontásra v. a rontás elhárítására. A ~ felhasználásának módja sokrétű: bevehető gyógyszer, külsődleges kenőcs, tapasz, fürdők, füstölőszerek tartozékai, ill. különböző mágikus eljárások
segédeszközei. Használatuk gyakran kémiai-biológiai hatóerejükön alapszik. A
velük kapcsolatos ismeretek részint paraszti tapasztalatokon alapuló hagyományok, részint a mindenkori orvostudományban gyökereznek. Jóval nagyobb
szerepe volt azonban a ~ használatának
hagyományossá válásában bizonyos hiedelmeknek: bármilyen ~ használható
vmilyen célra, ha meghatározott időpontban, módon, helyről gyűjtik. – B/ A
cívis nyelvben sok összetett szó utótagjaként szerepel. Gyógynövényt jelöl a
borsfű/borsikafű, a dicsőségesfű ’orvosi
veronika’, egyiptomifű ’kamillavirág’,
feketetályogfű ’göcsös görvélyfű’, fülfű/fülbecseppentő ’házi kövirózsa’, kásafű ’felemás zsázsa’, királyfű ’orvosi
somkóró’, korpafű ’tavaszi daravirág’,
méhfű ’zsálya’, pokolvarfű,’a pokolvar
orvossága’, prüsszentőfű ’fehér hunyor’,
teafű ’a teacserje szárított levele’, rucatalpúfű ’vidrafű’. Idevehető a vajhaszon biztosítására alkalmas ásófű ’vajfű’
is. Mérgező növény az altatófű ’nadragulya’, mételyfű ’juhoknak mételyt okozó fűféle’ patófű ’párlófű’. Gyomnövény
a bárányfejűfű ’gyermekláncfű, pitypang’, bolhafű ’keserűfű’, csikorgófű
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’lándzsás levelű, fehér v. piros virágú
növény’, folyófű ’szulák’, harmatfű/harmattartófű ’magas szárú perjeféle’, inségfű ’bodros disznóparéj’, krisztusvérefű, pokolfű, tejesfű ’kutyatej’ pogácsafű ’vadrezeda’, rókafarkúfű, tarackfű
’tarackbúza’. Mezőgazdasági v. egyéb
haszonnövény a medvefű ’a somkóró
virágos hajtása’, bécsimátrafű ’borsosmentalevél’, fűszernövény a borsfű/
borsikafű. Egyéb ~félék: avarfű ’avar’,
gombfű ’karcsú bajuszfű’, hagymásfű.
Fiatal ló, szarvasmarha életkorának
meghatározására vonatkozik a másodfű,
harmadfű, negyedfű. Szűr stilizált virágmotívuma a szegfű. Tréfás elnevezés
a tűrömfű ’tűrés’. − C/ Szóláshasonlat:
A más füve mindig zőÝdebb, mint az övé
− mondják arra, aki irigy a másikra. Aki
mélyen hallgat, az Hallgat, mint kutyaszar/nyúl a ~be. Szólás: Fűbe harap:
erőszakos halállal hal. Nehéz, topogó
léptű emberre mondják, hogy Nem nőÝl
~ a nyomába. Másképpen: Ahova líp, ott
~ nem terem. Közmondás: Jánt lámpánál, füvet harmaton nem kell nízni: ui.
akkor szebbnek látszanak a valóságnál.
József-nap után mán kalapáccsal se lehetne visszaverni a füvet: március 19-e
után már erőteljesen megindul a ~ növése, már itt a tavasz. Miháj-nap után
harapóṷfogóṷval se lehetne kihúzni a
füvet: szeptember 29-e után már nem nő
tovább a ~. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
fű2: → fő
fűbér fűbír fn Legelőhasználatért
természetben v. pénzben fizetett díj. L.
még: marhakereskedelem
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fücfa: → fűzfa
fűdugó: → gazdugó
fű-fa ~ fn Eredetileg olyan mellérendelő összetétel, amely a növények két
szélső határát, a legkisebbet és a legnagyobbat kapcsolja össze. Ebből alakult
ki az általános jelentése: válogatás nélkül mindenki, mindenféle dolog. Ígírt az
annak fűt-fát. − Szólás: Elmongya fűnekfának: mindenkinek elmondja. Kapaszkodik fűhöz-fához az istenadta: minden
segítséget megpróbált. Fűnek-fának tartozik: mindenkinek tartozik. Más változatban: Csak kettőÝnek tartozik: fűnek
meg fának. Közmondás: Fűbe-fába van
orvosság: minden növényben van vmi
gyógyító.
füge ~, fige fn − Szólásban: Fügét/
Figét mutat: a) füge mutatásával vmilyen kérést megtagad. b) rossz viszonyban van vkivel.
fügeszilva ~ fn Enyhén lapos alakú,
édes, jó ízű szilva.
függő függőÝ fn Fülbevaló.
függőcinke függőÝcinke fn A → cinke egyik fajtája.
függőfészek függőÝfíszek fn A →
függőcinke gazból épített, faágakra rakott fészke. A pusztai ember megfőzve
orvosságként hasznosította.
függőlámpa függőÝlámpa fn A
mennyezetről függő → lámpa.
függönyöz ~ i Ablakkeretet kárpittal
ellát. L. még: kárpitosmesterség
függönytartó bojt függönytartóṷ
bojt: → Paszományosoknál: díszes faformára dolgozott, kézen sodort és zsinórra szerelt bojt.
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függősen függőÝsen hsz Függőleges
helyzetben, felfüggesztve.
fűízű ~ mn Pl. tej fűhöz hasonló ízű.
fűl1 ~, fül i Fűtődik, melegszik, hevül.
Nehezen ~ ez a kemence. − Szólás: Nem
~ a foga hozzá: nincs kedve hozzá. Igekötővel: → felfül.
fül2 ~ fn 1. – A/ Testrész, a hallás páros érzékszerve. Fülkagyló. Füle gombája: a) ~kagyló. b) ~cimpa, népnyelvi
alakban: fülcimpája − A cívisektől is
ismert népi hiedelem szerint, ha vkinek
ég a ~e, akkor rossz hírt hall. Ha a jobb
~ünk cseng, jó hírt (v. rossz hírt) hallunk, ha a bal cseng, akkor rossz hírt (v.
jó hírt) hallunk. – B/ Állandósult kifejezésben: Fülivel számol: pásztor az elhullott és el- földelt állat levágott ~ét mutatja be a gazdának. A múlt század elején
még ez volt a szokásos elszámolási mód.
Fra- zémákban is gyakori. Tréfás gyermekbosszantó: Iá, nagy szamár, két
~ivel kalapál. 〈Tetszőleges névvel:〉 Kati
já- nyom nagy szamár, két ~ivel kalapál.
Szólásokban: Fülibe ment: fülébe jutott.
Fülibe rág: alaposan elmagyaráz, szájába rág vkinek vmit. Fülirűl farkára:
tövirűl hegyire. Eggyik ~e bal, a másik
meg nem hall: a) teljesen süket. b) hiába
beszélnek neki, nem figyel oda. A ~e
bojtyát/bottyát se mozgattya/mozdíttya:
oda se figyel, rá se ügyel, elereszt vmit a
~e mellett. Fülig adóṷs: el van adósodva. Hegyezi a~it: nagyon figyel. A zagyva, értelmetlen beszédnek Se ~e, se farka. Melegedni kezd a ~e: jó kedve kerekedik, hamarosan becsíp. Melegszik a
~e: becsípett. Majd lerágta a ~emet:
zaklat, nyaggat vkit vmiért. Fülire fek-
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szik: mélyen alszik. Ne feküggy a ~edre!: kelj fel idejében! Sok lakik a ~e
mellett: huncut emberre mondják. Elereszti a ~e mellett: a) nem fogadja meg
vkinek a tanácsát. b) meg se hallgatja a
másikat. Elereszti ~it-farkát: mondják a
reményvesztett, elcsüggedt emberre. Kikérdezte ~irül-farkárul: töviről hegyire,
alaposan kikérdezte. Siket ~ekre tanál:
senki sem hallgatja meg, senki sem fogadja meg a kérést v. jó tanácsot. Itt van
a ~em mellett a kispóṷcon: tréfás útbaigazítás annak, aki vmit keres. Cseng a
~em, hírt hallok: mondja az, akinek
csengeni kezd a ~e. Furcsa kis kosár,
csak ~e kék [kellene]: vmiből még hiányzik vmi fontos, lényeges. Közmondásokban: Füle van a falnak, szeme az
ablaknak: figyelmeztetés: bárki meghallhatja, amit beszélünk. A nappalnak szeme van, az íccakának ~e: a titok könynyen kitudódhat. − Több összetétel utótagjaként szerepel. Az agyagtálak, tányérok felakasztására való az akasztófül; a
lőcs beakasztására szolgál a lőcsfül, a
fergettyű része a fergettyűfüle; ételnév a
barátfül/barátfüle, a végeinél összecsippentett lebbencstészta neve tyúkfül. A
kutyafül/kutyafüle kis húsdarab a sertés,
szarvasmarha és juh szívénél. 2. Csizma
v. cipő felhúzója. 3. Karikás ostor nyelének a nyaka, amelyhez az ostor kötelét
hurkolják. 4. Gombra forrasztott rézkarika, amelynél fogva a ruhára lehet varrni. 5. A báránybőrből készült hosszú női
mellénynek, a mellrevalónak a hasítéka.
L. még: egyfülű, emberi test, kétfülű, labodafülű, lapátfülű; a fogalmak szócikkeit is!
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fülbecseppentő fülbecseppentőÝ fn
Másik neve: fülfű. Házi kövirózsa. Sempervivum tectorum. Fülfájásra, süketség
gyógyítására a nádereszben termett kövérlevelű ~ levét cseppentették a fülbe.
A növényt → pákászok is gyűjtötték és
árulták. L. még: gyógynövények
fülbevaló fülbevalóṷ fn Egyik fajtája
a → csüllöngő/csüllöngős fülbevaló:
hosszan lelógó, ill. hosszúkás ~. L. még:
cívis női viselet
fülcimpája ~ fn Fülcimpa. L. még:
fül2
fülel ~ i Figyel, füleit hegyezi.
fülemile ~ fn Fülemüle. A verébnél
vmivel kisebb, hosszú lábú, barnás színű, szép hangú énekesmadár; költöző
madár. Tápláléka rovarok, hangyák, földigiliszták, ősszel bogyók, erdei gyümölcsök is. A nagyobb testű ~ irodalmi
neve: csalogány.
Fülemüle utca: → Pac
fülére-farkára fülire-farkára hsz
Munkára való buzdításként: nosza, rajta!
füles ~ I. mn 1. (gúny) Nagy fülű. 2.
Füllel, fogóval ellátott 〈edény-, kosárféle〉. II. fn 1. Pofon. 2. → kancsó. 3. Karos → kosár. L. még: tapsifüles
füles ásó füles ásóṷ: Olyan → ásó,
amelynek olyan része van, amelyre az
ásás megkönnyítése céljából a lábat teszik.
fülesbagoly fülesbagoj fn Nagy testű
→ bagoly, a füle körül tollas pamat van.
Legismertebb faja az → erdei fülesbagoly.
füles gomb ~: A → gubaszövőszéknek az a része, amelybe a megfelelő
hosszúságú fonalat belefűzik.
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füles gyalu ~: → Kerékgyártók
egyik → gyalufajtája.
füles kosár ~: a) Egyfülű → kosár.
b) Kétfülű kosár, fahordó kosár. 3.
Olyan 〈tárgy, eszköz〉, amelynek fülszerű, fülhöz hasonló toldaléka, végződése
van.
füles párkány ~: A sarkoknál négyzetes alakban kiugró ablak-, ill. ajtópárkány.
füles tengelyvégszeg füles tengejvígszeg: Régi → fakószekéren a tengely végén levő, füllel ellátott szeg, amelybe a
fellépőként is szolgáló vaspálcát, a →
csatlást akasztották.
füles véső füles vísőÝ: → Kerékgyártók egyik → vésőfajtája.
fületlen ásó fületlen ásóṷ: Olyan →
ásó, amelyiknek nincs olyan része,
amelyre az ásás megkönnyítése céljából
a lábat teszik.
fülez ~ i → Rézműves kolompra fület
készít.
fülfű: → fülbecseppentő
füljegy ~ fn Bicskával a birka, borjú,
ritkábban ló fülébe vágott v. az állat
fülén vmilyen más módon létrehozott
megkülönböztető jegy, → tulajdonjegy;
→ bilyog. Saját ~ibe vesz: a gazda a kisbárány, kisborjú fülét megszületésük
után saját tulajdonjegyével megjelöli.
(Az eleven sebet fahamuval hintették
be.) − Előfordult, hogy a ménesbeli lovak megjelölésére használt bilyog helyett is ~et tettek. (A bilyogot ui. könynyen el lehetett formázni.) Kevésbé fájdalmas megjelölésnek tartották, ismertebb formái a hasított, csipkés (alulcsipkés füljegy, felülcsipkés füljegy), ritkáb-
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ban az ájos, fecskefarkas fül, ill. ~. Hátránya, hogy sokat rontott a ló takarosságán, csökkent vele az értéke. Ezért inkább a szegények alkalmazták. L. még:
szigonyos; a fogalmak szócikkeit is!
fülke ~ fn A konyha falában levő
vakablak, ahol különféle használati tárgyakat, fűszert stb. tartanak. A fülkébe
rakták a gazdasszonyok a sót, paprikát,
borsot, egyéb fűszereket. L. még: zuhanyfülke
fülkonty ~ fn Lányoknál kétfelől a
halántékra rakott → konty.
fülled ~ i Nedvesen v. zölden összerakott takarmány különösen meleg időjárás esetén erjed, penészedik, rothad.
fülledt ~ mn Erjedt, penészes, rothadt
〈takarmány〉. A ~ takarmánytól a ló
könnyen → kehes lett. L. még: lótenyésztés
fülleszt ~ i 1. Aludttejet melegít,
hogy túróvá álljon össze. 2. → harvaszt.
Fülöp János kútja: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
Fülöp-kút: → hortobágyi helynevek
és helynévtípusok
fülperec ∼ fn Kosár fülének elkészítéséhez szükséges, perec alakban meghajlított vessző. L. még: vesszőfonás
fülpótló szerkezet fülpóṷtlóṷ szerkezet: Kosárfonóknál a munkadarabok tartását, fogását biztosító, a fület pótló
tárgy. L. még: vesszőfonás
fülrózsa fülróṷzsa fn 1. → Szűrhímzőknél: az aszaj két oldalán, a csipkék
végein elhelyezkedő virágszerű, horgolt
díszítmény. 2. → Lószerszámon a homlokszíj két oldalán levő fémkorongok
egyike.
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fülsallang ~ fn A → debreceni kantár pofaszíjára helyezett, díszesen fonott
→ sallang.
fülszám ~ fn Juh fülébe tetovált
szám, amely a nyájban elfoglalt (életkor
szerinti) helyét mutatja.
fültőlob fültűlob fn (rég) Fültőgyulladás. L. még: népi betegségnevek
fültőrák fültűrák fn (rég) A fültő rákos megbetegedése. L. még: népi betegségnevek
fürdik ~, feredik i A népi megfigyelés szerint ha a tyúk a homokban ~, esőt
jelent. Közmondás: Hiába fürdik (feredik) a csóṷka, nem lesz abbóṷl soha
fehír galambocska: a rossz ember nem
tud megváltozni.
fürdő fürdőÝ fn Régies alakváltozata: feredőÝ. Vízzel telt gödör a tanyán.
Ebben fürödtek, dagonyáztak a gazdaság
sertései. Helye a kút közelében volt (→
fürdőgödör), v. egy használaton kívüli
vályogvető (→ disznófürdő) szolgált erre a célra.
fürdőgödör fürdőÝgödör fn Vízzel
telt gödör, a kút közelében, amelyben a
sertések fürödnek.
fürdővíz fürdőÝvíz fn − Szólás: Rígen öntöttík ki a fürdőÝvizit: nem mai
gyerek. A fürdőÝvízzel a gyereket is
kiönti: a rosszal együtt a jót is elveti.
füredi nyereg ~: Tiszafüredi nyergesmesterek által fából készített, vésett
v. festett díszítésű, bőrkiegészítéssel
ellátott → nyereg. Két részből áll: két →
nyeregkápából és két → fahátpárnából.
A → talyigások például ha nagyobb,
darabos terhet szállítottak, a fekete, báránybőrrel bevont ~ből hajtottak. Tisza-
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füreden még a múlt század elején is sok
nyergesmester dolgozott.
Füredi út: → Debrecen közlekedése
fürer fűrer fn (rég) Másik régi megnevezése: frájter. Őrvezető. A rígi seregbe az őÝrvezetőÝ ~ vóṷt. Az első világháború előtt a hadseregben a ~ volt a
legkisebb sarzsi.
fűrész fűrísz fn 1. Fa, fém stb. darabolására való fogazott pengéjű szerszám;
több típusa ismeretes: félkézfűrész,
gallyazófűrész, keresztvágófűrész, nyesőfűrész, rókafarkú fűrész/pászítófűrész.
A rönkök feldarabolásának eszköze a
láncfűrész, asztalosok használják a faanyag görbe irányú vágására a svábcófűrészt. Mészárosok, hentesek munkaeszköze a csontfűrész. 2. Erdővágáskor
két, egy párban dolgozó favágó (fűrészbarát). L. még: a fogalmak szócikkeit is!
fűrészbak: → kecskebak
fűrészbarát fűríszbarát fn A favágó
munkatársa a → fűrész mellett. L. még:
barát
fűrészdrót fűríszdróṷt fn Vágásra
használt éles, vékony drótszár. Pl. ilyennel szabdalták fel a gazdasszonyok a
kiszárított szappant kis kockákra. L.
még: szappanfőzés
fürészelt donga: → donga
fűrészes fűríszes fn Fürészelő munkás.
fűrészfoghajtó fűríszfoghajtóṷ fn
Alakváltozata: fűríszfoghajtogatóṷ. Kis
méretű, lapos, keskeny vasszerszám a →
fűrész fogainak kialakítására. Ezzel hajlítják a fűrész fogait: egyiket jobbra, másikat balra.
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tó
fűrészkarfa fűríszkarfa fn A → fűrésznek fából való része, amit a használója fog.
fűrészlap fűríszlap fn Más nevei:
fűríszplat, fűríszplattya. → Fűrésznek
széles, vastag, fogazott pengéje.
fűrészplat: → fűrészlap
fűrészplatja: → fűrészlap
fűrészpor fűríszpor fn Fa fűrészelésekor keletkező apró, finom forgács. A
cívis gazda almozáshoz, a → tímár a bőr
puhítására használta.
fűrészráma fűríszráma fn A → kézifűrész merevítő váza.
fürj ~ fn Ritkán hallható neve: putypurutty. Zömök, sötétszürke vonuló madár. Főleg gabonaföldeken, mezőkön,
réteken él, gyomnövények magvaival
táplálkozik. − Szóláshasonlat: Úgy jár,
mint a ~: frissen, gyorsan lépked. Fiatal
lány dicsérete: Friss, mint a ~ .
fürjfióka fürjfióṷka fn Fiatal → fürj.
fürjtapló fürjtaplóṷ fn Népi gyógyszerként használt → gombafajta: fehér
galóca. Agaricus albus.
Fürj utca: → Bánk
fürjzsír ~ fn → Népi gyógyászatban:
szemfájás ellen használt → kenőcs.
*fürmender: Magyar neve: népszószóló. 1695-ben szervezett tisztség gyakorlati feladatok megoldására. Általában
a volt főbíró töltötte be a tisztséget.
füröszt ~ i Kullancs, rüh ellen juhot
fertőtlenít. Igekötővel: → kifüröszt.
fürösztés fürösztís fn A birkanyájat
fertőtlenítő eljárás. Tavasszal a legelőre
való kihajtás előtt a nyájat egy fürösz-
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tőszerrel teli medencébe (→ fürösztőmedence) hajtják, hogy védetté tegyék a
különböző betegségekkel (pl. rüh, métely, férgek stb.) szemben.
fürösztőasszony: → compó
fürösztőmedence fürösztőÝmedence
fn Juhok fürösztésére használt nagy medence.
fürösztőteknő fürösztőÝteknőÝ fn
Másik neve: kisfürösztőÝ. Kisgyermek,
csecsemő fürösztésére használt kisebb
teknő, kisebb kád. Ebben mosták ki a kicsi pelenkáit, ingecskéit, reklijét is.
fürösztővíz fürösztőÝvíz fn A csecsemő, kisgyermek fürdővize.
fürt ~ fn 1. → szőlőfürt. 2. A fürtös
guba posztójába beszövendő, erre a célra
kiválogatott, göndör gyapjúfürt. Minősége, felhasználásának helye szerint van:
→ aljfürt, bárányfürt, mellefürt,vállfürt
/vállszőr. Fürtöt húz/rak: a gyapjúfürtöt
beleszövi a gubaposztóba. 3. Méheknek
rajzáskor egy faágra települő raja.
fürtalj fürtajj fn 1. → Gubacsapóknál: a juh apró szálú gyapja, amely nem
áll össze fürtté. 2. A fürtös gubaposztó
szövéséhez szükséges gyapjúfürtök kiválogatása után megmaradt, szennyesebb,
gyengébb minőségű → gyapjú.
fürtguba: → fürtös guba
fürtnekvaló fürtnekvalóṷ fn → Gubacsapóknál a fürtös guba posztójába
beleszövendő, erre a célra kiválogatott,
göndör gyapjúfürt.
fürtös ~ mn Összeállt, gubancos
〈szőrme〉. A szőÝr kifísülísit szőÝrkaparóṷval vígezik, így nem lesz pogácsás,
gubancos, ~.
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fürtös guba ~: Nevének változata:
fürtguba. Olyan → gubafajta, amelynek
posztójába kívülre szövés közben előre
kiválogatott fürtöket raknak, ezért elkészítve olyannak látszik, mint a juhbőrből
készített bunda. A gyapjúszövetből készült, durva szövésű fürtös gubát főleg
Debrecenben csinálták. L. még: bárányfürtös guba
fürtrakás ~ fn A → fürtös guba készítésekor a fürtnek való behelyezése a
mellékszálak közé.
fürtszedés fürtszedís fn A → fürtös
guba készítéséhez szükséges gyapjúfürtök kiválogatása.
füst ~ fn 1. A népi megfigyelés szerint, ha nem fölfelé, hanem lefele száll a
~, eső lesz. A ~ eredeti jelentésében több
frazémának tárgya. Szóláshasonlat: Nagyobb a füstye, mint a lángja: többet
beszél, mint cselekszik. Egy ~ alatt: egy
fáradsággal. Közmondás: Szípre jár/száll
a ~, de bolond, aki ájja: annak mondják
tréfásan, aki amiatt panaszkodik, hogy a
szabadban rakott tűz ~je a szemébe
megy. A → szabad kéményes tűzhelyek
korából való megállapítás szerint Ahun a
~, ott a meleg. Ha tűzit szereted, a füstyit
is szenvedd!: ha a hasznát szereted, a
terhét is tűrd el! 2. A Hortobágy egyszerű pásztorépítménye (volt). A pásztorok
szabad tűznél főznek, és rendszerint a
tűztől néhány lépésnyire van a ~. L.
még: aranyfüst, ezüstfüst, kénfüst
füstcső füstcsű fn A füstöt a tűztérből
a kéménybe vezető cső.
füstcsőcsonk füstcsűcsonk fn A füstöt a tűztérből a kéménybe vezető cső
darabja.
füstfeljárat: → füstjárat
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füstfogó füstfogóṷ fn A nyitott tűzhelynek, pl. a kandallónak, ill. a kemencének a füstjét kivezető kürtő. A szabad
konyhának nem vóṷt plafonnya, ott vóṷt
a füstfogóṷ.
füstgerenda ~ fn A → szabad kémény bolthajtását tartó gerendák, ill.
ezen gerendák közül egy.
füsti fecske ~: Kékesfekete hátú,
rozsdabarna torkú → fecske. Lakóhelyek
közelében (eresz alatt, istállóban, főleg
lóistállóban) él.
füstjárat ~ fn Nevének változata:
füstfeljárat. A füstöt a tűztérből a kéménybe kivezető cső.
füstöl ~ i 1. Élelmiszert → füstöléssel tartósít. − Adatolt igekötős alakjai:
→ befüstöl, felfüstöl, kifüstöl, megfüstöl,
összefüstöl. 2. Láthatóan párolog, gőzölög. Szólás: Annyi a gongya-baja, hogy
~ tülle a feje: sok a gondja. Füstöl a váradi hegy, esőÝ lessz. A népi megfigyelés szerint, ha a nagyváradi hegyet köd
vette körül, akkor Debrecenben hamarosan esett az eső.
füstölés füstölís fn A paraszti háztartásnak a → sózáshoz kapcsolódó élelmiszertartósító eljárása. A → disznóölés
után majdnem az egész húst, a tartós
töltelékeket és a szalonna egy részét
meghatározott ideig füstön tartják, felfüstölik. A ~ helye régen a cívis parasztházakban a széles → szabad kémény
volt. Ebben szépen füstölődött a hús és a
kolbász. A nagy kőkéménybe be volt
építve egymással párhuzamosan szemben egy-egy fagerenda, később vasrúd.
Erre keresztben farudakat tettek, ezekre
rakták fel a kolbászt, a húst. A kolbász
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szálait kétszeresen v. négyszeresen hajtották, hogy a füst közéférjen. A megtelt
rudat hátratolták, és a másodikra, harmadikra stb. rakták. Később a ~ önálló
építményben, a → füstölőben történt. A
munkát nagy gonddal végezték/végzik,
nehogy a → füstölőbe felakasztott füstölni való megcsorduljon. A ~ általában
másfél napig tart. Van, ahol éjszakára a
füstölnivalót leszedik a füstölő rúdjáról,
majd reggel ismét felteszik, és új tüzet
raknak alá. Füstöléshez a legmegfelelőbb az akácfa száraz forgácsa, mert annak a füstje, nem savanyítja meg a kolbászt, nem ad neki ízt ’rossz ízt’. −
Ecsedi István (A debreceni és tiszántúli
magyar ember táplálkozása. 232) részletesen és némiképp eltérően ír a ~ről.
Szerinte a kolbászt legkésőbb 3 héten
belül szedik le a kéményből, helyére jön
a hús. (A kolbászt a → kamarában szellős helyre teszik.) A húst kétszer füstölik. Előbb a vékonyabb részek (a nyulja,
csipője, orja) füstölése történik. A húst
felkötik, egy 80 cm hosszú zsákmadzagra kötözik. Az oldalt felül a második oldalcsontnál középütt kivágják. A madzagot belehúzzák, kunkötésre jól megkötik, a másik oldalát hasonlóképpen. A
nyuljának körülkötik a nyakát, az orját
középen kötik át, a csípőt a vastagabb
részen alul. A szabad kéményben szélre
jön az oldal, egyik feljebb, mint a másik,
hogy ne feküdjenek egymáshoz. Erről
rajta a nyúlja szélén az oldal és csípő a
húsnak erősebb füst kell. Ezt előbb
szalmalánggal felcsapatják, azután csutkát, fatönköt tesznek rá, ég, füstöl éjjelnappal. Ha a tűz nagy, hamuval, nedves
csutkával fojtják le, hogy jobban füstöl-
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jön. 3 napi füstölés után 2 nap szünetet
tartanak. Ekkor megforgatják, ami a
madzagon fölül volt, leeresztik, ellenkező oldallal fordítják össze. Újra tüzet
raknak alá, 1 hétig füstölik. Következik
a nagyobb darabok ~e. Az első sódart v.
lapockát úgy kötik fel, hogy a lábát körülvágják, körülkötik, vele szemben hasonlóképpen a másikat. A hátulsó sódar
lábát kihasítják, és a horgasinába fűzik a
madzagot, így kötik fel. A fejet úgy kötik fel, hogy az orrán belül középen kihasítják, belefűzik a madzagot, az orra
előtt megkötik, az orrporcogó tartja a
zsineget. Párosan felteszik a füstre. Középre jön a hátulsó sódar, a fej, széleken
a lapockák. Ezek ~e hasonló, mint az
előbbieké. Legfeljebb tovább áll a kéményben, mert a hús konzerválásánál
nem a füst a fontos (ez csak ízt ad), hanem a szikkadás, amely nyárra konzerválja a sós húst. A jól füstölt kiszárított
hús nem férgesedik meg, és ha szellős
helyen áll, nem lesz penészes.
füstölő füstölőÝ fn 1. Parasztudvarokban, tanyákban álló, kisebb méretű,
keskeny, bódészerű vályogépítmény,
amely a disznóságok felfüstölésére szolgál. Egyes helyeken a → góré alatt helyezték el. Belső részének tetején hoszszanti irányban gömb alakú rudak vannak, ezekre rakják szép rendben a füstölnivalót: kolbászt, sonkát, oldalast,
szalonnát stb. A 20. század első évtizedeiben a Debrecen környéki tanyavilágban a szegények tengerikórókból is készítettek alkalmi ~t. 2. → Méhészetben
olyan edény, amelyben füstöt árasztó
anyagot égetnek a méhek elkábítására,
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ill. elriasztására. A füstölőÝ levegőÝre
járt, ha megnyomták, jött belőÝle a füst,
és akkor nem csipte meg a mí. 3. Szöggel televert kerek deszkalap, erre aggatva füstölték meg a → fekete pipákat. L.
még: patkányfüstölő
füstölődik füstölőÝdik i → Fazekasmesterségben: erősebb tűz hatására
egyes földfestékek megbarnulnak. L.
még: megfüstölődik
füstölt pipa ~: Fekete pipa.
füstös elejű marha ~: Olyan →
szarvasmarha, amelyiknek a nyakánál
sötétbarna színű szőr van. Ilyen a hortobágyi magyar marha.
füstösképű füstöskípű mn/fn → Cigány.
füstösképű testvérek füstöskípű tesvírek: (tréf) A → cigány muzsikusok
ragadványneve.
füstszag ~ mn Füst szagú.
fűsű: → fésű
fűszer ~ fn Régi nevén: fűszerszám.
Fűszerfélék. Ételbe keverve annak jellegzetes ízt, zamatot, esetleg (csak) színt
adó növényi v. ásványi anyag (pl. só,
paprika), ill. ilyen gyarmatáru (pl. bors).
Ecsedi István (A debreceni és a tiszántúli magyar ember táplálkozása. 320−323)
szerint: A debreceni (és tiszántúli) nép
nagyon szereti az erősen fűszerezett
ételeket (→ cívis konyha). A húslevesbe
petrezselyemgyökeret, sárgarépát tesz,
levét leszűri, sok tört borssal ízesíti,
jóféle sáfránnyal színesíti. Dióvirágot,
gyömbért tesz a levesbe. A sült húsokat
megborsolja, a pergelt levest, parázs húsokat sok törött piros paprikával ízesíti.
Régen a bors pótolta a paprikát. Erősen
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sóz mindent, szereti a majoránnát, citromot.
fűszerdaráló fűszerderálóṷ fn A
konyhai fűszerek: szemes bors, paprika
stb. darálására szolgáló eszköz. Külön
típusa nincs, a → borsdarálót, ill. a →
kávédarálót használják erre a célra.
fűszerderáló: → fűszerdaráló
fűszeresbolt fűszeresbóṷt fn Főként
élelmiszert, fűszert áruló bolt. Csanak
József fűszer- és gyarmatáru kereskedése, üzlete volt a legismertebb. Az
egész Kelet-Magyarországot ellátta áruval. Fiuméban és Triesztben is volt lerakata.
fűszeressegéd ∼ fn A fűszerüzletben
dolgozó kisegítő alkalmazott.
fűszerezés fűszerezís fn Ételnek fűszerrel történő izesítése.
fűszerszám: → fűszer
fűszerszámtartó: → fűszertartó
fűszertartó fűszertartóṷ fn Régibb
neve: fűszerszámtartóṷ. Fűszer tárolására való, szaruból v. fából készült doboz.
fűt ~ i Pl. botnak, szerszámnak való
fát melegítéssel szárít. A tőÝgyfabotot
~öttík, avval jött le a haja a fának, hogy
megfűtöttík, és akkor könnyen lehuzgálták. Igekötős alakjai: → aláfűt, elfűt, kifűt, megfűt.
fűtet ~ fn Felvágott fából, gallyból,
csutkából egy fűtésre való mennyiség.
fűtő fűtőÝ I. mn Fűteni való 〈gally,
szalma, csutkaszár stb.〉 II. fn Kazán,
gőzgép fűtését végző munkás (→ kazánfűtő, gépfűtő).
fűtőlap fűtőÝlap fn → Mézeskalácsosoknál forró fémlap a csomagológé-
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pen. Ennek segítségével olvasztják rá a
termékre a fóliát.
fűtűl: → főtől
fűtűl való fa: → fejfa
fütykös
~
fn
Összetétellel:
fütykösbot, ennek ejtésváltozata/alakváltozata: hütykösbot. Bunkós végű, esetleg
kiveréssel, berakással, faragással díszített, nagyobb bunkósbot, furkósbot.
fütykösbot: → fütykös
fütyölő: → fütyülő
fütyörészget: → fütyörészik
fütyörészik fütyöríszik i Alakváltozata: fütyöríszget. Megszakítva fütyül, fütyülget. − Ha a fogatban levő ló vizelni
akart, a kocsis ezt gyakran fütyörészéssel segítette elő.
fütyöri ~ mn (gúny) Fütyörésző 〈fiúgyerek〉.
fütty ~ fn Vendéglőben, kocsmában
2 dl csapolt sör.
füttyög ~ i Alakváltozata: füttyöget.
Füttyentget.
füttyöget: → füttyög
füttyös ~ mn Fütyülgető, fütyülni
szerető.
Füttyös Polgári József: → cívis ragadványnevek
fütyülő fütyölőÝ fn 1. Hosszú nyakú
kis pálinkásüveg. 2. A csizmatalp, cipőtalp szélének és a csizma, cipő sarkának
a fényesítésére használt, fából készült
szerszám.
fütyülős zsidó: → batyus zsidó
füvesasszony: → javasasszony
füvespuszta ~ fn Legelő. Legnagyobb ~ a Hortobágy, de a név más legelőkre is vonatkozott/vonatkozik.
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Füvészkert ~ tn A Déri tér helyén
volt, létesítését 1807-ben Kazinczy kezdeményezte a feltöltés alatt álló → Paptava területén. Első igazgatója Fazekas
Mihály, Kerekes Ferenc és Diószegi Sámuel érdemei fontosak. Az egyetemi
építkezéssel a Nagyerdőre telepítették.
Ma ez az egyetem botanikuskertje.
fűz1 ~ i → Bocskort varr. Szólás Fűzi
a bocskorát: készülődik vhová. Fűzi az
esőÝ a bocskorát: eső készülődik, borulni kezd. − Adatolt igekötős alakjai: →
átfűz, befűz, belefűz, elfűz.
fűz2~ fn Nedves helyen növő, barkás
virágú fa, bokor, ill. ~vessző. A kosárfonás, vesszőfonás alapanyaga. A cívis
nyelv több fajtáját ismeri: vesszőjének
színéről kapta nevét az aranyfűz, bíborfűz, mandulafűz, levelének alakjáról a
kenderfűz, felhasználási módjáról a kötőfűz. L. még: fűzfa; a fogalmak szócikkeit
is!
füzérhímzés fűzírhímzís fn → Szűrhímzésben: lánchímzés, azaz láncöltésekből álló öltéssor ~.
füzes ∼ fn Füzekből álló facsoport,
kis erdő. Mesterséges telepítés a → botolófüzes.
Füzes: → Pallag
fűzés fűzís fn Vesszőfűzés. − A szó
összetételekben is előfordul: → dohányfűzés, egymásrafűzés, gyöngyfűzés. Igekötővel: → befűzés, elfűzés.
fűzfa ~, fücfa, ficfa fn Fává növő fűz.
Fiatal hajtása a fűzfajövés, facsoportja a
füzes, ill. fűzfás, a kivágott fa feldolgozásra alkalmas része a fűzfarönk, földben
maradó darabja a fűzfatücskő. A szó utótagként szerepel a fanosfűzfa szóban. −

585

fácán

Tréfás szitkozódás: Azt a fűcfán fütyölőÝjit! Szólás: Fűzfa (Fücfa, Ficfa) alatt
kötöttek házasságot: vadházasságban élnek. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
Fűzfa-csőszház Fűcfa-csőÝszház tn
A → csordás háza volt, → Köntösgáti
csordalegelőn állt.
fűzfajövés fűzfajövís, fücfajövís, ficfajövís fn Fűzfa hajtása, fiatal fűzfaveszsző.
fűzfarönk ~, fücfarönk, ficfarönk fn
Kivágott fűzfa feldolgozásra alkalmas
része.
fűzfás ~, fücfás, ficfás fn Fűzfákkal
benőtt terület.
fűzfasíp fücfasíp, ficfasíp fn Tanyai
fiúgyerekek játékszere volt. Maguk készítették. L. még: gyermekjátékok
fűzfatücskő fűzfatücskőÝ, fücfatücskőÝ, ficfatücskőÝ fn Fűzfatuskó.
fűzfavessző fűzfavesszőÝ, fücfaveszszőÝ, ficfavesszőÝ fn Szóláshasonlat:
Hajlik, mint a fűzfavesszőÝ (fücfaveszszőÝ, ficfavesszőÝ): engedékeny természetű 〈gyermek〉.
fűzfavirág füzfavirág, fücfavirág, ficfavirág fn Fűzbarka. Népdalrészletben:
Füzfavirág meg az egísz világ, hadd
tuggya meg, hogy szeretlek!: a legény
mondta szerelmének, ill. szerelméről.
fűző: → derékfűző, korcfűző
fűzős cipő fűzőÝs cipőÝ: Fűzővel ellátott → cipő 〈a cúgossal szemben〉. Két
alapformája az → egyfűzős cipő és a
kétfűzős cipő. Előbbinek egy pár, utóbbinak két pár fémkarikája van.
fűzőszem fűzőÝszem fn → Cipészmesterségben: fémből v. csontból ké-
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szült kis karika, amelyen a fűzőt átbujtatják.
fűzött bocskor ~: Vastag bőrből, leginkább elhasznált csizma szárából, bőrdarabokból madzag v. vékony szíj segítségével készített kezdetleges nyári lábbeli.
fűzsendülés fűzsendülís fn A tavasznak az az időszaka, amikor a fű kezd
kibújni a földből: Megindult a fűzsendülís. Fontossága miatt a → népi időszámítás egyik eleme is: fűzsendülískor.
fűzsendüléskor: → fűzsendülés
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gá ~ msz Liba hangjának utánzására.
gabalyít gabajít i 1. Épületet, ruhát,
ételt, levestésztát stb. gyorsan hevenyészve készít. 2. Ruhát hirtelen mozdulattal magára terít.
gabóca: → kabóca
gabona ~ fn 1. Gabonanövények: →
árpa, búza, köles, rozs, zab. 2. → rozs.
gabonaasztag ~ fn Rozskeresztekből
rakott → asztag.
gabonaféreg: → futrinka
gabonaföld gabonafőÝd fn Rozzsal
bevetett szántóföld.
gabonakalász ~ fn A rozs → kalásza.
gabonakereszt: → kereszt
gabonakéve gabonakíve fn Rozskéve. L. még: kéve
fn
gabonalóger
gabonalóṷger
Mondják rozslóṷgernek is. A → lógernek az a része, ahol a → gabonaasztagok vannak.
gabonapadlás ~ fn Gazdasági épületnek gabona tárolására használt padlása.
gabonapálinka gabonapájinka fn
Rozsból főzött → pálinka.
gabonapiac: → életvásár
gabonáshombár: → hombár
gabonásverem ~ fn A 19. század
második felében a gabonát, főleg a bú-

zát, rozsot még → veremben tartották. A
cívis gazda az olyan gabonát, amelyhez
tavaszig nem akart nyúlni, elvermelte.
(A vermet nem lehetett megbontani,
csak teljesen kiüríteni.) Készítése: Kivájták az üreget (akár 3 m mélyen), egy
80−100 cm-es nyílást hagytak rajta,
hogy egy személy éppen beférjen. Az
üreget → csutkaízék tüzével kiszárították, oldalát vékonyan kirakták szalmával. Gyakran 50−60 q terményt is beleraktak egy ilyen verembe. A beleöntött
gabonát elegyengették, majd a verem
száját lezárták: a nyíláson keresztbe egy
fát, arra deszkát erősítettek, végül jó
vastagon betapasztották. Tavasszal kibontáskor leverték a tapasztást, egy ember beleállva vékával kimeregette, kiadogatta a gabonát. A városi háznál nem
volt ~, csak a tanyán, annak egy alkalmas helyén, leginkább a ház háta mögött, hogy a jószág ne férjen hozzá. A ~,
→ vermelés hátránya, hogy megdohosodik benne a mag. A debreceni tanyavilágban már a múlt század elején sem volt
~, de a 19. század végén használaton
kívül még volt egy-kettő belőle.
gabonaszalma ~ fn Másik neve:
rozsszalma. A kicsépelt → gabona/rozs
→ szalmája.

gácsérozik
gácsér gácsír fn Összetétellel: gácsírruca. Hím → kacsa. Katonanóta a
két világháború közötti időkből: Valamennyi gácsírruca, mindnek kunkorgóṷs
a farka. Valamennyi betyáros kisjány
van, mindnek baka szeretőÝje van.
gácsérozik gácsírozik i → Kacsa párosodik.
gácsérruca: → gácsér
gacsol ~ i 1. Csámpásan jár, megy. 2.
Csámpás járással a lábbeli sarkát félretapossa, ill. a nadrágszár belső részét kidörzsöli. Igekötővel: → kigacsol.
gacsos ~ mn 1. Szószerkezettel: ~ lábú, ikerszóval: gicses-gacsos. Csámpás,
görbe lábú 〈ember, állat〉. 2. Görcsös
〈fa〉. L. még: gicses-gacsos, lótenyésztés
gacsos lábú: → gacsos
gádor ~, gátor fn 1. A ház hosszabb
oldalán futó, többnyire oszlopokkal tagolt, nyitott v. félig nyitott tornác. Jó
időben itt ebédeltek az → asztalszéken,
nyáron a férfiak itt aludtak. 2. A tanyai
ház és a vele egybeépített (ló)istálló
közös bejárata. A felső rész a ház, az
alsó az istálló bejárata volt. A ~on keresztülmenve az emberek balra mentek
be a házba, a lovak jobbra az istállóba. 3.
Földbe ásott istálló v. kunyhó elé épített,
lejtős, fedett bejárat. 4. Különálló pince,
verem boltozott bejárata, előtere, → pincegádor.
gádorpadka ~ fn A ház hosszabb oldalán futó → gádor két oldalán levő
padka. Fekvőhelynek is használták.
gádzsó gádzsóṷ fn 1. → Cigány férfi.
2. Legény, fickó. 3. Munkakerülő, csavargó személy.
gágint ~ i → Liba egyet gágog.

6

galamb
gagucs ~ fn 1. Szószerkezettel: marikszedőÝ gagucs. Marokszedéshez
hasz- nált kétágú fa v. vastagabb gally;
kankó. 2. Kampóban végződő hosszabb
akácfarúd, tűsarj, gyökérről hajtott ág.
A vákáncsosok ezzel törték télen a száraz gallyakat a fákról.
gagyarász ~ i Nem sorjában, hanem
összevissza beszél, gagyog.
gajdol ~ i Hamisan, összevissza énekel. Az ilyenre mondták, hogy a hangja
mellett ínekel egy méterrel.
gajdorász ~ i Ittasan dalolász.
gajdos ~ mn Főként ittas állapotban
daloló, dalolni szerető.
gajmós gajmóṷs, kajmóṷs mn Görbe
〈láb〉.
gajmós lábú gajmóṷs/kajmóṷs lábú:
Görbe → lábú. L. még: emberi test
gájz: → gáz
gála ~ fn Gálába őÝtözik: ünneplőbe
öltözik.
galacsinbogár ~ fn Ganajtúró bogár.
galád ~ mn 1. Piszkos, szaros. 2.
Tisztátalan.
galád beszédű galád beszídű: Csúnya szájú, káromkodós.
galádság galáccság fn 1. Piszok, ganéj. 2. Ocsmányság.
galagonya gelegonya fn Másik neve:
csipkefa. Crataegus. Fehér virágú, piros
v. fekete termésű tövises cserje. Több fajának terméséből lekvárt főznek.
galamb ~ fn 1. – A/ Gyermeknyelvi,
becézett neve: tubu. Szürkés, barnás, fehér stb. tollú, gyors röptű, erdőben v. lakott helyeken élő, ill. tenyésztett madár.
A nőstény ~ neve tojógalamb/tojó, a
hímé kakasgalamb, a kicsié galambfi-
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ók/galambfiú/fiagalamb, az idősé öreggalamb. A nemesítetlen ~ neve vadgalamb, egyik fajtája a kék galamb. A lábán dús pihé- zetet viselő ~ a gatyás
galamb (egyik fajtája a nagygatyás galamb), a vöröses színű neve téglás galamb. A ~ hangadásának igéje: turbékol;
hívogatása: tubi. A háziasított madár
ismertebb fajtái a közönséges, szürke
tollú, kisebb testű ~, a parasztgalamb, a
gyors, kitartó repülő postagalamb és a
nagy testű tyúkgalamb és a strasszergalamb/strasszer. Az idősek szerint
Debrecenben csak Vidoni szalámigyárosnál volt látható a szép tollú, fehéres
világosszürke, kisebb testű díszgalamb.
Nem volt gyakori a nagy testű, tarka
tollú, peckesen lépkedő, gyengén röpülő
angol begyes galamb sem. Az 1940-es
évektől a legtöbb tanyában volt balkáni
galamb, köznyelvi nevén balkáni gerle
is. Városi lakásban kalitkában tartották.
A ~ galambdúcban, galambházban v.
galambpadláson él. A ~ot, főként a parasztgalambot a cívis konyha is hasznosította. A fiatal madár húsa kiválóan alkalmas levesnek, ill. pörköltként v. megtöltve (töltött ~) v. egészben megsütve.
A vén ~ot már csak levesnek főzték
meg. A ~ hobbi v. kereskedelmi célú
tenyésztésével a cívisek körében is a
galambász foglalkozott (galambászat,
galambászik). A ~ elesége főként takarmánybúza, ocsú. – B/ Neve néhány öszszetételben is szerepel elő-, ill. utótagként. A salátaboglárka népi neve galambbegysaláta/galambsaláta, a mézeskalácsosok által készített ~ alakú süteményé névátvitellel mézesgalamb, a
gyapjúfonálból horgolt díszes korong a
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galambkosár. − Szóláshasonlat: Ojan
kövér, mint egy kis tőÝtött ~: a) kisgyermek egészségesen kövér. b) fiatal
nő kis- sé kövér, de nagyon csinos.
Ojan, mint a begyes ~: mondják az olyan
nőre, aki ki- húzza magát, feszesen jár.
Tipeg-topog, mint a tojóṷ ~: a tétovázó,
bizonytalan emberre mondják. Úgy szereti, mint ~ a búzát, gelice a párját: nagyon szereti. Szelíd, mint a ~: nagyon
szelíd. Szólás: Ne várd, hogy a sült ~ a
szádba re- pűjön!: ne várd tétlenül a
jószerencsét! Várja, hogy a sült ~ a szájába repűjön: semmit se tesz a boldogulása érdekében, csodára vár. Közmondás: Nem repül a sült ~ az ember szájába: nem jön a szerencse a helyünkbe. A
~nak nincs epéje!: szelíd, jámbor ember
dicséreteként. Hiába fürdik a csóṷka,
úgyse lesz belőÝle fehír ~ocska: a rossz
ember, ha akar, sem tud megváltozni. 2.
Főleg nő megszólításaként: ~om: kedvesem. Népköltészeti eredetű frazémában:
Csicsóṷné, ~om, de rád illik a csóṷkom.
L. még: a fogalmak szócikkeit is!
galambász ~ fn Galambok tenyésztésével, idomításával foglalkozó személy.
galambászat: A → galambok tenyésztése. A cíviseknél (is) főleg a férfiak szenvedélye volt. A tenyésztő foglalkozott a tenyésztett galamb testi jellemzőivel (feje, begye, háta, szárnya, farka,
orra, lába, színe), ill. neme, életkora,
hangja, jellemző mozdulatai, természete,
tulajdonjegye és a galamb táplálásának,
tenyésztésének, betanításának (→ röptetés) kérdéseivel.
galambászik ~ i 1. Galambokat tenyészt. 2. Vadgalambokat fog, vadga-

gácsérozik
lambfészkeket kifoszt. L. még: vadfogás
és vadászat
galambbegysaláta ~ fn Nevének változata: galambsaláta. Salátaboglárka. Az
erdőben vadon növő zöld bokrocska,
ojan csomóṷs, mint a galamb begye. A
múlt század elején piacon is árulták,
ecettel leöntve salátát készítettek belőle.
galambdúc ~ fn A → galambok
számára külön oszlopon, magányos fán,
eresz alatt stb. elhelyezett kis házikó. Ha
oszlopra helyezték, szúróṷs dróṷttal is
körülvették, hogy a macskák fel ne mehessenek.
galambeleség galambelesíg fn Házi
→ galambok etetésére szolgáló aprómagvak.
galambfiók galambfióṷk fn Más nevei: galamfiú, fiagalamb. Galambfióka.
galambfiú: → galambfiók
galambház ~ fn → Postagalamboknak épített házikó, nagyobb galambdúc.
galambhús ~ fn A debreceni ember
szívesen fogyasztotta a galambfióka
húsát. Paprikásan, rántva és fokhagymás
lével ette. Paprikás ~ készítése: Hagymát aprítanak, a zsírba paprikát tesznek.
Ebbe teszik a feldarabolt ~t, és megfőzik. Rántott ~ készítése: A besózott húst
liszttel, tojással és zsemlyemorzsával
bevonják, és zsírban kisütik. Galambhús
fokhagymás lével: A ~t bő lében megfőzik, 3−4 fokhagymát megtisztítanak, és
apróra feldarabolnak. Beleteszik a lébe,
→ rántást bele, → megkészítik. Zsírban
egy kevés paprikát pirítanak, és rátöltik.
Bár nem vmi falós, de mindhárom egészséges, jó étel. L. még: cívis konyha
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galambhús fokhagymás lével: →
galambhús
galambkosár ~ fn Szűr, suba, bunda,
ill. ünneplő csizma díszítésére: gyapjúfonálból horgolt, díszes kis korong. L.
még: paszományosmesterség
galambpad: → galambpadlás
galambpadlás ~ fn Alakváltozata:
galambpad. A (tanyai) melléképület (pl.
disznóól) padlásának a → galambok
számára elkülönített része. A → parasztgalambokat tartották itt.
galambpörkölt ~ fn Fiatal → parasztgalamb húsából készített pörkölt. L.
még: cívis konyha
galambsaláta: → galambbegysaláta
galand ~ fn 1. Főként ruha megkötésére használt zsinór, ill. keskeny, erős
szalag. 2. Ebből való gatyamadzag. 3.
Lányok hajában keskeny szövött szalag,
pántlika.
gálánt ~ mn Csinosan, tisztán öltözködő.
gálántos ~ mn Könnyűvérű 〈aszszony〉.
gálgyökér ~ fn Népi gyógyszernév:
Radix polipodii. L. még: gyógynövények,
népi gyógyászat
galiba ~ fn Zűrzavar, kavarodás.
Szólásban: Ha sok a csiga, abbúl lessz a
nagy ~: ha sok eső esik, sok csiga van.
gálickő gálickű fn Rézgálic.
gallér ~ fn Ingnek, kabátnak, ruhának
a nyak körüli (visszahajtott) része v.
tartozéka. Sajátos ~ a guba felső részére
varrt, csepűvel gömbölyűre tömött, elöl
az összefogásnál díszes piros posztó,
amely leér egészen a mellvarrásig. Névvel is megjelölt ~fajta a nyakat körülve-

gácsérozik
vő állógallér és a szűrgallér, amely a
szűrnek a nyak köré varrt, hátra simuló
négyszögletes része. Az ilyen szűr neve
kerekgallérú szűr. Névátvitel eredménye
a szabógallér ételnév. − Szólás: Se ingem, se ~om: nem fűz hozzá se rokonság, se barátság. L. még: a fogalmak
szócikkeit is!
gallérozás ~ fn 1. A ruha gallérral
való ellátása. Erre a célra általában nemesebb prémeket használtak. 2. Igekötős
alakban: begallérozás. A guba kerek
nyakkivágásának huroköltéssel történő
eldolgozása, színes posztóval való beszegése. A debreceni guba ~ához csak
piros posztót lehetett használni.
gálnafa: → kányafa
galoppol ~ i → Ló vágtat, galoppozik.
galuska ~ fn A cívis konyha egyik
főtt tésztaféle étele. Készítése: A gazdasszony tiszta tojásos tésztát jó keményre gyúr. Elnyújtja a nyújtótáblán, szikkadni hagyja. Eközben egy fazékban
vizet forral, sót tesz bele bőven, és
gyenge kaprot apróra vágva. Sós szalonnát felaprít, és kisüti tepertőnek. A levéltésztát késsel párhuzamosan szalagokra
vágja. Karjára vesz 3−4 tésztaszalagot,
és egyenletes darabokra szaggatva az
erősen fövő lébe hányja. Közben megkavarja, nehogy összeálljon. A fövő ~´t
többször ellenőrzi, majd cserép galuskaszedővel kiszedegeti, és egy nagy cseréptálba önti. A forró, sós tepertőzsírt
ráönti a ~´ra, összerázza, majd tehéntúróval meghinti, és fakanállal is megkavarja, és tepertőt szór rá. A debreceni
parasztkonyhán csak tepertős-túrós ~´t
ettek, amelyre tejfelt nem tettek, csak
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kaprot. Ahol nem volt túró, ott egy kevés
zsírban pirított prézli is került a ~´ra, de
dió, mák sosem. A szegények krumplival is összekeverték (grenadírmars). A ~
meghült levét korpával összekeverve
moslékként hasznosították. − A köznyelv
így nevezi a keveréssel v. fölveréssel
készített, apró darabokra szaggatott főtt
tésztát, ill. darabokra vágott v. szaggatott
gyúrt tésztát is. A ~ ételnév több összetételben (szószerkezetben) szerepel. Levesbe való a grízgaluska, a görcsös galuska, a felvert galuska ’nokedli’, szilvalekváros tésztaétel a mocskos galuska/piszkos galuska, a főtt krumplival
összekevert kolompéros galuska (krumplis galuska) köret, darabokra szaggatott
gyúrt tészta a pörkölt galuska; apróra
szaggatott, dióban, cukorban megforgatott, rétegesen összerakott és megsütött
kelt tészta az aranygaluska. A liszttel
összekevert, olajban kisütött reszelt
krumpli népi neve töviskes galuska. −
Tréfás szólásban: Galuskát ehetnék a
csizsmája: a csizma orra elvált a talpától.
L. még: csusza; a fogalmak szócikkeit
is!
galuskaszedő galuskaszedőÝ fn Másik neve: galuskaszűrőÝ. Tésztaszűrő,
öblös meredek falú → cserépedény, tele
lyukakkal. Általában fekete vastag falú
edény, cserépnyelének vége vissza van
hajtva, ebbe madzagot fűznek, és így
akasztják fel, v. olyan nagy a lyuk rajta,
hogy erre akasztják fel. Van mázas ~ és
virágos cserép ~ is.
galuskaszűrő: → galuskaszedő
gally gajj fn Vékonyabb faág, gallyfa. A ~ levágására a gallyazó a galy-
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lyazófűrészt használja. A szó összetételekben is előfordul: a botgally építkezéshez is használható fiatal fa v. faág, az
oltóvessző népi neve oltógally, a gyümölcsfa termőága a termőgally, ikerszóban is előfordul: gilly-gally. Kifejezésben: Gajra ment: tönkrement vmi. Régen is mondták. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
gallyas gajjas mn Hosszan felfelé
nyúló, a hegyén oldalra kifordított szarvállású 〈marha〉.
gallyaz gajjaz 1. A fa törzséről a
gallyakat eltávolítja. 2. Igekötővel: felgajjaz. A fácán éjszakára felül egy fára
v. cserjére, hogy a róka ne érje el.
gallyazó gajjazóṷ fn A gallyazást
végző favágó.
gallyazófa gajjazóṷfa fn Fácánok éjszakai nyugvóhelyéül választott fa.
gallyazófűrész gajjazóṷfűrísz fn A
gallyak levágására használt speciális →
fűrész. Egyik fajtája a → rókafarkú fűrész.
gallyfa gajfa fn 5 cm-nél vékonyabb
levágott oldalágakból összerakott faválaszték.
*gallygyűjtés: Másképpen: gallyszedés, gallyhordás: A 18. század végén,
19. század első felében a ~ engedélyezése a városi szegénység, a külső hóstátiak
érdekeit szolgálta. Lényege: a hét meghatározott napjain a rászorulók ingyen
gyűjthettek, hordhattak gallyat. A gally
gyűjtése főleg a város szomszédságában
elterülő → Nagyerdőre vonatkozott, →
Nagycsere, Haláp és Apafa erdeiben
csak ritkán gyűjtögettek. A gallyszedés
sok munkát adott az erdő csőszeinek. A
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kihágásokat megerősített létszámmal
próbálták megelőzni. A város szegényei
a korlátozások betartása mellett ingyen
szedhettek maguknak gallyat, ebből
egész évi tüzelőkészletüket fedezhették.
Csak horoggal gyűjthettek, a baltázást,
fűrészelést tiltották. A száraz gallyak →
hátalásába a tanács nem avatkozott be.
A fahordás napjainak a szerda és a péntek volt kijelölve. 1834-től változás történt a gallyhordásban, ugyanis (csekély
fizetség fejében) a → talyigásoknak is
megengedték, sőt az így szerzett fa piaci
áru- sítását is engedélyezték. A talyigások csak a téli hónapokban és hetente 1
napon gyűjthettek a kijelölt erdő(rész)ben. Engedélyért külön kellett a tanácshoz folyamodniuk. Az egyszerű fahátasok továbbra sem fizettek, és a gyűjtögetést egész évben szabadon művelhették.
*gallyhordás: → *gallygyűjtés
gallyseprű gajseprű fn Főként a hó
elsöprésére használt, gallyból készített
erős → seprű.
gallyszárító gajszárítóṷ fn Vesszőből font, kötött kör alakú, lapos szárító
alkalmatosság. Az → aszalóban v. a →
kemencében ezen aszalják meg a különböző gyümölcsféléket.
*gallyszedés: → *gallygyűjtés
gám: → gámcsont
gámatlan ~ mn Csont nélküli, húsos
〈rész a kibontott szarvasmarhából〉.
gámcsont ~ fn Röviden: gám. A levágott és megnyúzott szarvasmarha gerincéből kiálló csont.
gamó gamóṷ fn Nagyobb darab bőrök kinyújtására használatos kb. 80−90
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cm hosszú, kampós végű eszköz, vasrúd.
L. még: kantagamó
gámos ~ mn Csontos 〈rész a kibontott szarvasmarhából〉.
gamózás gamóṷzás fn → Gamó
használata a szőrmésbőrök törésére,
nyújtására.
ganaj: → ganéj
ganca: → gánica
gáncs ~ fn Akadály. Kötött szószerkezetekben: Gáncsot keres: akadékoskodik. Gáncsot vet: elgáncsol.
gané: → ganéj
ganéj gané, ~, ganaj fn 1. Állati, ritkán emberi ürülék; istállótrágya; ennek
híg, folyékony része a ganéjlé. Többféle
„változata” van. Állatfajták szerint ismeretes a marhaganéj/tehénganéj, lóganéj,
juhganéj, disznóganéj, vmint a libaganéj, tyúkganéj. A szarvasmarha, juh stb.
megszáradt trágyája a legelőn az árvaganéj. Kisebb (összegyűjtött) csomója a
ganéjkupac, a nagyobb méretű neve ganéjdomb, építménye a ganéjtartó. A vele
kapcsolatos cselekvés igéje a ganélik,
ganézik, a cselekvés neve a ganéjhordás,
ganézás, a cselekvő személye a ganéjzó,
eszköze a ganéjhányó villa, ganéjhordó
saroglya. − Szószerkezetekben: Ganéba
vág: takarmányt trágyává tapos. Elállt a
ganéja: állat nem tud üríteni. Közmondásban: A gané az úr: cívis gazda mondása: ha jól trágyázzák a földet, jó termést ad. − A különféle állati és emberi
ürülék felhasználásának sok területe
volt/van. A trágyázáson kívül pl. az
árva~ a pusztai emberek tüzelője. A friss
marhaganéjt a → népi gyógyászat a vérmérgezés gyógyítására is felhasználta,

11

galamb

körbetapasztották vele a beteg testrészt.
Volt, aki a friss tehéntrágyát a fájós fogára rakta. A ló~ a ház földjének tapasztására volt alkalmas. 2. Másik neve: ganédomb. Trágyadomb. 3. Fűtésre használt téglalap alakú formába taposott,
szárított trágya; tőzeg. L. még: trágya és
trágyázás; a fogalmak szócikkeit is!
ganéjdomb ganédomb fn Trágyadomb.
ganéjhányó villa ganéhányóṷ villa:
Trágya rakására való villa.
ganéjhordás ganéhordás fn Trágyahordás, ill. az évnek az az időszaka,
amikor a trágyát a szántóföldre hordják.
Ennek rendszerint augusztus végén volt/
van az ideje, amikor a → tarlót már feljárta a jószág. A trágyát a → tengeri alá
mélyszántással szántották be.
ganéjhordó saroglya ganéhordóṷ
sarogja: Trágya szállítására használt, ládaszerű → saroglya. A ~´t a szőlőben
használták, ketten vitték.
ganéjkupac ganékupac fn A szántóföldön lerakott, szétterítésre váró kisebb
trágyacsomó.
ganéjlé ganélé fn Trágyalé.
ganéjtartó ganétartóṷ fn Téglából
rakott, esetenként lemeztetővel is ellátott
négyszögletes építmény, amelyben a trágyát összegyűjtötték. A városi gazdaságban volt.
ganéjtűz ganétűz fn Száraz → árvaganéjból rakott tűz. A hortobágyi pásztorok ennek tüzénél pirították a kenyerüket. L. még: hortobágyi pásztordalok
ganél/ik ~ i (Házi)állat (pl. ló) ürüléket bocsát ki.
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ganés ~ mn Trágyás, trágyaleves.
Nincs megpuculva a lú, nagyon ~.
ganézás ~ fn 1. A föld megtrágyázása. 2. Megtrágyázott föld. A nyári ~ban
terem a jó tengeri.
ganéz/ik ~ i 1. Állat alól kiszedi a
trágyát. 2. Istállót, ólat trágyától megtisztít. 3. Földet megtrágyáz. 4. (Házi)állat ürüléket bocsát ki, bélsárt ürít.
ganézó ganézóṷ mn/fn Az istállót a
trágyától megtisztító 〈személy〉.
gang ~ fn Beüvegezett, fedett folyosó, → tornác.
gangos ~ mn 1. Büszke, hetyke, rátarti, délceg 〈személy〉. Főként magas
növésű, szép tartású és jól öltözött nagylányra mondták. 2. Büszke, délceg tartású, járású 〈állat, főként ló, gúnár〉.
gangos gúnár ~: A libacsapatot vezető legnagyobb és legerősebb → gúnár.
A tarlóra menve ő irányította a csapatot.
gánica ~, ganca fn A → cívis konyha
egyik étele. Több változata van. 1. Öszszetört és liszttel elkevert főtt krumpliból, ill. forró sós vízbe eresztett és sűrűre
főzött árpa-, kukoricalisztből, kukoricadarából v. köleskásából galuskának, ill.
gombócnak kiszaggatott tésztaféle, amelyet tejföllel, túróval (→ túrós ganca/túrós dödölle), hagymás zsírral, esetleg
mákkal ízesítve fogyasztanak. Hajdan a
szegények eledelének tartották. 2. →
cinke.
gantfal: → kantfal
gányol ~ i 1. Nagyjából, hozzá nem
értő módon csinál vmit. 2. Földet sárral
befröcsköl, bever.
garabonciás ~ mn 1. → garabonciás diák. 2. Házsártos, kötekedő.
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garabonciás diák ~: Röviden: garabonciás. A népi hiedelem szerint gyakran foggal született, természetfölötti hatalommal rendelkező ördöngös személy,
aki vihart, jégesőt támaszt v. más bajt
okoz.
garabonciás naptár ~: Időjóslást és
más érdekes olvasnivalót tartalmazó
naptár. Az idősek szerint a ~ba benne
vóṷt sok minden rígisíg.
garabonciáskodik ~ i Duzzog, mérgelődik.
garad: → garat
garád ~ fn Alakváltozata: garággya,
gerággya. 1. Felhányt földből, vályogból, trágyából, gallyakból, venyigéből v.
élősövényből (iszalagból) álló → kerítés.
A ~ hosszú évek alatt alakult ki, rendszerint a tanyai → szénáskertet övezte, védte az állatoktól. 2. A kerítés felső része.
3. Kútkáva, → kútgárgya.
garádics: → grádics
garágya, garággya: → garád
Garai utca: → *utcaszer
garajcár: → krajcár
garas ~ fn 5, 3, ill. 2 → krajcár értékű régi váltópénz; nagyon kevés pénz.
Először Csehországban verték a 12. században, ott 1 márka 1/60 része volt. Később általában így nevezték az apró
ezüstpénzeket. Hazánkban 1858-ig verték, de a neve a népnyelvben máig fennmaradt. Több frazémában szerepel. Szóláshasonlatban: Fíl tülle, mint kóṷdus a
~túl: nem fél tőle. Szólásokban: Na, ~ a
fenekin emberek! − tréfás biztatásként
mondják, ha már kevés étel van a fazék
alján: gyorsan együk meg ezt a keveset! Ne ugass, nem a tiéd a ~!: a) ku-
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tyacsitító szólás. b) hallgass, most én
beszélek! Felférne neki a ~, ha vóṷn
neki: neki is jól jönne a pénz. A túlzottan
takarékos ember. Fogáho veri a ~t. Akinek kevés a pénze, az Szükibe van a
~nak. Indulatos figyelmeztetés: Én tettem be a ~t!: most én beszélek! Letette a
~: kifizette a foglalót, az előleget. Én is
vóṷtam egy ~sal a vásárba: én is tudok
annyit, mint más, nekem is van magamhoz való eszem. Nem ír egy jukas ~t se:
semmit sem ér. Más változatban: Egy
árva ~t se adnék írte. A fösvény Kitolná
egy ~ír a kecskét a sárbúl. A mogorva
ember El nem mosojítaná magát egy fél
~ír. Értéktelen- ségének nyomósítása a
szólásban használatos fagaras, kungaras
összetétel: Nem ír egy fagarast/kungarast se: semmit sem ér. Közmondásokban: Jobb a sűrű ~, mint a ritka forint/krajcár: jobb a kisebb, de biztos jövedelem, haszon. Más változatban: Jobb
ma egy ~, mint hóṷnap kettőÝ. Ki a ~t
nem becsüli, a forintot nem írdemli: jobb
a kisebb, de biztosabb jövedelem. L.
még: krajcár, pénznemek−pénzegységek
garasos ~ mn Garasoskodó, zsugori,
fösvény. L. még: kétgarasos
*garasos gally: 1. A 18. század és
19. század első felének az erdőgazdálkodással kapcsolatos megnevezése. A
szegények (tűzi)fával való ellátásának
egyik módja volt, hogy olcsón megvehették a vágásokon csomókban visszamaradó gallyakat, faforgácsokat, fadarabokat. Nevét onnan kapta, hogy annyi
garast kellett fizetni érte, ahány jószág
volt befogva a rakományt elszállító szekérbe. A ~at nemcsak a → Nagyerdőről,
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hanem a város többi erdejéről is szállították. 2. → töremora.
garasoskodik ~ i Túlzottan takarékoskodik, kis összeg miatt is alkudozik.
garaszol: → karaszol
garat ~, garad fn Torok. Fáj a garattya. Szólás: Lement a garattyán: elitta. FeltőÝtött/Felöntött a ~ra: berúgott,
lerészegedett. L. még: emberi test, seprűgarat
gárb ~ fn → Mézeskalácsosok menynyezetig érő, polcos szárítóállványa. Sütés előtt ezen gyűjtik össze a → toknitermékeket. Két részből áll: → gárbdeszkák és gárbfokok.
gárbdeszka ~ fn → Mézeskalácsosoknál kiverés után a kiformált tésztát
ezekre rakják szét.
gárbfok ~ fn → Mézeskalácsosoknál
a tele → gárbdeszkákat a ~okra teszik,
és addig gyűjtik, amíg egy kemencére
való össze nem gyűlik.
gárd: → kútgárgya
gardedám ~ fn Fiatal lányt társaságba, szórakozóhelyre stb. kísérő, ott reá
felügyelő idősebb nő. Intézménye a (tehetősebb) cívis polgárok körében is el
volt terjedve. Pl. a → tánciskolába csak
~mal mehetett el a leány.
gardonpárkány ~, kordonpárkány fn
Két emeletet elválasztó párkány az épület homlokzatán. L. még: kőműves
gardrób gardróṷb fn 1. Ruhásszekrény. 2. → gardróbszoba.
gardróbszoba gardróṷbszoba fn
Röviden: gardróṷb. Olyan → szoba,
ahol csak ruhásszekrények állnak.
gárgya: → kútgárgya
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garibaldipipa ~ fn Vörös és fehér
változatban készült, alul-felül gazdagon
díszített, rezezett nyakú cseréppipa. L.
még: debreceni pipa
garmada ~ fn 1. → Nyomtatáskor v.
kézi csépléskor kúp alakú halomba öszszehúzott, ill. → tolóval összetolt tisztítatlan gabona. A pelyvás szemek ~´ba
tolását 2−3 ember végezte. A nyomtatás
legnagyobb ellensége a nyári zápor volt,
ilyenkor csináltak ~´t. 2. Fosztás előtt levő kukoricacsövek csomója. A csöves
tengerit is ~´ba hordtuk, ha fosztani kelletett.
garnérung: → garnírung
garníroz ~ i 1. Igekötővel: felgarníroz. Sülteket körettel ellát. 2. Kárpitos
élvarrással varr.
garnírozás: → élvarrás
garnírung garnérung fn Köret.
garnizom: → garnizon
garnizon garnizom fn (rég) Helyőrségi laktanya.
gát ~ fn − Szólásokban: Nagyfalusi
éger ~, ha nem használ, nem is árt: — .
Legíny/Ember a ~on, mint szar a lapáton
− mondják durván arra, aki nem tud
helytállni, férfiként viselkedni, amikor
pedig Legíny kell a ~ra, vagyis bátor, a
nehézségeket legyőzni tudó emberre van
szükség.
gátervas: → gattervas
gátor: → gádor
gattervas gátervas fn Négyzet keresztmetszetű rúdvas.
gattunk ∼ fn → Mézeskalácsosoknál:
ugyanolyan típusú, de különböző nagyságú sütőforma.
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gatya ~ fn 1. – A/ Két szárból (→
gatyaszár), a két szár közti fenékből
(gatya- ület/gatyafenék) álló férfi ruhadarab, amelyet derékon a gatyakorcba
húzott gatyamadzaggal kötnek meg. Elöl
nyitott, vizeléskor itt húzzák szét. Hoszszúsága térdtől lábszárközépig, ill. bokán fölül kb. 10 cm-re érhetett. A magyar ember legrégibb, télen-nyáron
egyaránt használt bő ruhadarabja. Különösen a parasztság és a pásztorok viselték. − A munka közben viselt ~ háziszőttes kendervászonból készült (asszonyszőtte gatya). A kemény, sokszor zsákvászonból készített, olykor megredvesedett, megzsírosodott bő~ neve tölgyfagatya. Télidőben a szegények sokszor két
~´t vettek egymásra, és azokat a térd
alatt összekötötték, v. a bőgatya divatjakor ez alá még egy szűkgatyát is vettek.
A nadrág alatt munkához viselt, németes
szűkgatyának furulyagatya volt a tréfás
neve. Hasonló volt ehhez a tubugatya is.
A hortobágyi pásztorok, cselédek pendelyhez hasonló ~´t viseltek dolgozó
~´juk felett, hogy azt az elpiszkolódástól
óvják. A 19. század folyamán a kendervászon helyett barhent, parget ’pamutszövet’ (pargetgatya), majd gyári gyolcs
lett a ~´k fő anyaga (gyolcsgatya). Vászonból v. gyolcsból készültek az ún.
bőgatyák, amelyeket derékban apró ráncokba szedtek, megráncoltak. (Ha vasalták, a vasalást nagy gonddal, cuktiloson
végezték.) A bő~ többnyire a lobogós
inggel együtt fordult elő. A 19. század
második felétől hortobágyi betyárok,
pandúrok, vmint csikósok, gulyások viseleteként vált ismertté a kék vászoninggel hordott kék vászon~. Ez a ruházat
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napjainkban is mindennapi viselete a
pusztai csikósoknak, gulyásoknak. A
régibb idők katonáinak durvább alsónadrágja volt a komiszgatya. − B/ A ~ sok
fra- zémának a tárgya. Figyelmeztetés:
Kösse fel a ~´ját!: akkor mondják, ha vki
olyasmibe fog, amihez nincs elég ereje
v. tehetsége. Jóṷl kösse fel a ~´ját, ha
velem kikezd!: megjárhatja, ha belém
mer kötni. Szóláshasonlat: Annyit adok
én magára, mint a ~´m maddzagára: a)
nem törődöm vele. b) semmibe se nézem. Beleszaladt, mint ~´ba a maddzag:
nagyon megijedt. Úgy áll rajta, mint
tehénen a ~: ruhadarab egyáltalán nem
illik rá. Más változatokban: Úgy illik rá,
mint disznóṷra a ~. Illik neki, mint kutyának a ~. Illik neki a tánc, mint ökörnek a ~: nehézkesen táncol. Szólásban:
Ráfeküdt az asszony a ~´ra: annak a
férjnek mondják, aki későn kelt fel. Tréfás felhívás szeretkezésre: SzőÝrtarisznya a pendejbe, liliomszál a ~´ba, tegyük
a szőÝrtarisznyába! Gatyába ráz: gyermeket megfegyelmez, rendre szoktat.
Nem kell neki hét szíl ~, se sarkantyús
csizsma: beteges fiúgyerekre mondták:
ti. nem fog sokáig élni. Jóṷ hejre tette a
~´ját: gazdagon nősült. Nem vóṷt hozzá
tiszta ~´m: nem volt hozzá bátorságom.
Közmondás: Sűrű gazda, ritka ~: az a
cseléd, aki gyakran váltogatja a gazdáját,
szegény marad, még a ruhára valót sem
keresi meg. Szűk ~, bű ület [ülep], abba
van a becsület: tréfás mondás. Hosszú ~,
nagy ület, kenderesi viselet: a kenderesi
férfiviselet jellemzése. Rojtos ~, nagy
ület, debrecenyi viselet: a debreceni férfiviselet jellemzése. A magyar, ha szípen
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kírik, a ~´ját is odaaggya: a magyar segítőkész, jószívű. Nyáron a ~´dat, télen
a bundádat el ne hagyd!: a parasztembernek az említett évszakokban ezekre
van a legnagyobb szüksége. 2. Felköti/Felrántya a ~´ját: olyan kukoricáról
mondják, amelynek az alsó levelei nagy
szárazságban megsárgulnak, elszáradnak. 3. Dús pihézet a tyúk lábán. L. még:
beprámáz, lábravaló; a fogalmak szócikkeit is!
gatyabaj ~ fn Vérbaj. L. még: nemi
élet, népi betegségnevek
gatyafenék: → gatyaület
gatyakorc ~ fn Röviden korca, szószerkezettel gatya korca (gatyám korca
stb.) alakban is említik. A → gatya legfelső része, levarrt szegélye a derékon,
amelybe a → gatyamadzagot húzzák.
Sűrű, lapos ráncokat raknak bele. A csípőn áll meg, ha megkötik. A ~ban a por,
piszok, élősdi (bolha) hamar megtelepszik. Erről panaszkodik a → mendikáns
diák is: Men- dikás koromba/Ültem kucikba/Tanáltam egy bolhát/A gatyám
korcába.
gatya korca: → gatya, gatyakorc
gatyakötő gatyakötőÝ fn Vékony
szíj, amellyel a pásztorok a → gatyájukat felül megkötik.
gatyakötő szíj gatyakötőÝ szíj: A →
gatyát a csizmaszár fölött lekötő szíj.
gatyamadzag gatyamaddzag fn Szőttes madzag, amelyet a → gatyamadzaghúzóval a → gatyakorcba húznak, és
megkötik vele a gatyát. Szólás: Szoríttya
a gatyamaddzag: pl. fizetéskor kellemetlen, szorult helyzetben van. Annyit adok
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én magára, mint a gatyám maddzagjára:
semmibe se nézem.
gatyamadzaghúzó gatyamaddzaghúzóṷ fn A → gatyamadzagnak a →
gatyakorcba való behúzására használt
csont.
gatyás ~ mn Tollas lábú 〈madár〉. L.
még: furulyagatyás
gatyás galamb ~: Olyan → galambfajta, amelynek dús pihézet van a lábán.
Gatyás Nyilas János: → cívis ragadványnevek
gatyás tyúk ~: Olyan → tyúk, amelynek dús pihézet van a lábán. L. még: baromfitenyésztés
gatyaszár ~ fn 1. Bőszárú vászon
lábravaló, → gatya. 2. A gatyának a lábszárt fedő része, amely az ületből, mint
egy M betű nyúlik ki.
gatyatámító gatyatámítóṷ fn Pásztorok szókincsében: kalória nélküli gyenge
étel, amitől úgy lefogy az ember, hogy
támogatni kell, mert még a → bőgatyát
is nehéznek tartja.
gatyaülep: → gatyaület
*Gatyaülés: → Gatyaület
gatyaület ~ fn Röviden: ület. Más
nevei: gatyafenék, ritkábban nevezik
pőÝcnek, pőÝcének is. A → gatya két
szára közé betoldott vászondarab, gatyaülep. A cívis néphagyomány szerint Rojtos gatya, nagy ület, debrecenyi viselet.
A ráncok nagyobb része hátra van húzva,
elöl kevesebb, oldalt semmi. Ha a ránc
az egyik v. másik oldalra csúszik, az ület
ízléstelenül fityeg, és elékteleníteni az
amúgy kecses és kényelmes viseletet:
Félre ület, nincs becsület − figyelmeztetik a hiányosságra a gatya viselőjét.
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*Gatyaület tn Alakváltozata: Gatyaülés. Ez volt a neve még a 19. században is a Cegléd utcai kisajtótól az Annakapuig terjedő városrésznek.
gavallér ~ fn Mulatós legény. Közmondás: Csak az a fiatalember ~, akinek
zsebibe a tallér: azt hívják ~nak, akinek
pénze van.
gavalléros ~ mn Mulatós 〈legény〉.
gavics: → kavics
gaz ~ fn 1. Hasznavehetetlen növény;
gyom, dudva, ill. növényi hulladék, szemét. A ~ kiíli a főÝdet. 2. Dudvával, kóróval, bokrokkal benőtt terület. Gazba
csap/terel/ver: jószágot ilyen területre
hajt. 3. Konkoly. 4. Fű. Gazt kaszál: füvet kaszál. 5. Szárban levő v. learatott
gabona. 6. A gabona szára, szalmája.−
Szólásban: Gazt lökött/vetett rá: ellopta.
Közmondás: József-nap után mán kalapáccsal se lehet visszaverni a ~t: március 19-e után már erőteljesen megindul a
fű növése, már itt a tavasz. A főÝdnek a
~ az ídes gyermeke: a ~zal nem törődünk, mégis terem, a veteményt azonban
ápolni kell. Aki ~t/ocsút vet, az ~t arat: a
rossz cselekedetnek a következménye is
rossz. L. még: bondorgaz
gáz gájz, ~ fn Összetételben: → borgáz.
gazda ∼ fn 1. Ritkábban: gazdaember. Jómódú gazdálkodó paraszt (jógazda, hatökrös gazda; ellentéte a sippantó). Akkor járt nekik a ~´tul egy kis aratóṷpájinka. 2. → felügyelőgazda, számadó gazda. 3. Megszólításként v. megnevezésként: Bak ~; gazduram. Mondd
meg a ~´dnak, hogy kerestem. 4. E/1
birt. szraggal: megnevezésként v. meg-
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szólításként a feleség részéről: ~´m:
férjem. 5. Pl. gubacsapóknál, fazekasoknál, tímároknál: mester. 6. → vincellér.
− A ~ sok összetett szóban szerepel.
Ezekben általában ’vminek a vezetője,
irányítója, felelőse, birtokosa’ jelentésben van jelen. A földművelés köréből ismeretes a dűlőgazda, tanya tulajdonosa,
ill. bérlője a tanyásgazda, a béreseket
irányítja a béresgazda, a tanya körüli
teendőket látja el, ill. irányító munkát is
végezhet a tanyagazda, a pusztai ~ságot
vezeti a felügyelőgazda, az aratóbanda
vezetője az aratógazda v. bandagazda, a
szőlőskert ügyeit intézi a borgazda/kert
gazda, méhészettel foglalkozik a méhesgazda. A hortobágyi pásztortársadalom
tagja a gulyásgazda ’számadó juhász’, a
juhtartó ~´k megbízott vezetője az esztenagazda. A hajdani céhes világ emléke,
a gubásmesterség szereplője a kallóra
felügyelő kallósgazda és a tímárcéh
évenkénti báljáról ismert kisgazda, öreggazda. Előbbi a vacsora felszolgálásában
segédkező inasnak, utóbbi a bál menetét
irányító legénynek az elnevezése. A híres gazdabálok rendezőségének tagja
volt a bálgazda. A karám ’favágócsoport’ vezetője a karámgazda. − Sok frazémának a tárgya. Szóláshasonlat: Úgy
íl, mint egy hatökrös ~: gondtalanul él.
Más változatban: Kojtol ’fújja a füstöt’,
mint egy hatökrös ~: kényelmesen,
gondtalanul él. Szólás: Se ~, se szívessíg?!: tréfás panasz az itallal takarékosan
bánó ~´ra. Megitta a ~´ja a hájravalóṷt:
nyikorgó kerekű kocsira mondják. Ha
marad, ~´nak, ha döglik /vész, kutyának:
az állat, ha megmarad, akkor a ~´é, ha
elpusztul, húsát a kutyáknak adják. Gaz-
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dája akadt: ellopták. Jámbornak mongya
a ~´t: elszunnyad, elalszik. Közmondás:
Ha ~, legyík, ha nincs, vegyík! − elutasítóan ezt válaszolják annak, aki vmilyen
~sági eszközt kölcsön kér. Sűrű ~, ritka
gatya: az a cseléd, aki gyakran váltogatja a ~´ját, szegény marad, még a ruhára
valót sem keresi meg. A jó ~´ról mondják: Gazda szeme hízlajja a jóṷszágot.
A jóṷ ~ korán kél, kísőÝn fekszik. Rossz
~ az, aki a maga háza körül nem lél
dóṷgot: a jó ~ mindig talál magának a
ház körül munkát. Az a jóṷ ~, akinek óṷ
’régi’ búzája meg avas szalonnája van: a
jó ~ takarékoskodik. Amijen az udvar,
ojan a ~: az udvarról lehet megismerni,
hogy rendes-e, ill. jómódú-e a ~. Üres
kamarának bolond a ~´ja: csak ott lehet
jól gazdálkodni, ahol nem kell mindig a
szükséggel küszködni. Hiába keres ott a
~, ahol pa- zarló a feleség, azaz ha A ~
behorgya, a gazdasszony meg kihorgya.
Köjök/Gyerek ~, malac szalonna, eggyik
se jóṷ: mert mindkettő éretlen. A ~ és
szolga közötti társadalmi ellentét kifejezése: Lé tart szóṷgát, hús a ~´t. Az időÝ
a ~, nem Pisze Kis Jankóṷ: a földművesnek az időjárás parancsol. Más változatban: Legjobb ~ az időÝ. A szar a ~: a
szántóföldnek a trágya a legfontosabb.
L. még: a fogalmak szócikkeit is!
gazdaasszony: → gazdasszony
gazdabál ∼ fn Ritkább változata:
nagygazdabál. A cívis parasztfiataloknak a téli szórakozásra, a házassághoz
vezető ismerkedésre a módos(abb) gazdáknak, gazdálkodóknak a 19. század
vége óta rendszeressé váló ~ja adott alkalmat. Idős cívisek emlékezete szerint a
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~ok fínyes bálok vóṷtak, amelyet minden
évben általában farsang közepe táján
tartottak. 15−20 katonaviselt és nősülendő fiatalember vmelyik felkapottabb
vőféllyel megállapodott, és ők voltak a
rendezők. Összeadták a pénzt a terembérlésre az Arany Bikában, (ritkábban a
Fehér Lóban v. a Koronában), megfogadták a cigányt, a ruhatárosokat. A 19.
században díszes pálcás, virágos kalapos, szalagos hívogatók jártak a leányos
házakhoz; a címeket a rendezőségtől
kapták. Később az első világháború előtt
már meghívókat is nyomtattak. De nem
is nagyon kellett közhírré tenni, a vasárnapi piacozáskor az apa úgyis hallott
róla. A bál este 7-kor kezdődött, de csak
8 óra felé kezdtek gyülekezni. A sár miatt régen szekéren, később kocsin érkeztek a helyszínre. A lányokat az édesanyán kívül 2−3 rokonasszony is elkísérte, az apák ritkábban mentek a bálba.
(Akik elmentek, a bálterem melletti különszobában iszogattak, beszélgettek.) A
fiatal házaspárok, ha még nem volt gyermek, v. vkire rá lehetett bízni a kicsiket,
még inkább el-elmentek. A bálra egy fél
éven át készült mindkét nembeli fiatalság. A legények az amúgy is szűkön
mért zsebpénzt gyűjtögették; a lányok a
ruhát tervezgették és varratták, aki tehette, minden évben új ruhát, új cipőt csináltatott. A bálon a gazdalányok világos
színű selyemruhában, (fehér) lakkcipőben, színes harisnyában, karjukon hoszszú csipkekesztyűvel (→ kisasszonykesztyű) pompáztak. A legények öltözete
kötelezően fekete ruha volt: csizmanadrág, kifényesített fekete bőrcsizma (→
luxuscsizma, → rogyós szárú csizma),
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fölül fekete kiskabát, alatta mellény és
keménygallér, kikeményített fehér ing,
kikeményített mandzsettával, rajta fényes mandzsettagombbal, nyakkendővel.
Volt, akinek fehér → masninyakkendője
’csokornyakkendő’, másoknak hosszú
fekete nyakkendője volt. A néhány érettségizett fiatalember pantallóban, szmokingban, lakkcipőben feszített. Ilyen öltözetben táncoltatta az 1928-as évi ~on
Jóna Bözsőkét Gombos Pista is, aki
érettségizett hentes- és mészárosként
gazdálkodott is. A bejáratnál, a Bika előcsarnokában a nagy lépcső melletti pénztárnál a fehér kesztyűs rendezők két sorban állva fogadták az érkező lányokat és
kísérőiket, hogy udvarias meghajlással a
lányoknak karjukat nyújtva a hosszú bálteremben, a díszteremben helyükre kísérjék őket, ahol a fal mellett körben
székek és padok voltak elhelyezve, ide
v. a páholy karéjába telepedtek le a kísérők. A belépődíj nem volt olcsó, a báli
belépőt a nagy lépcső aljában két oldalt
ülő rendezőknél lehetett megvenni. A
különtermekben 3−4 rokoncsalád foglalt
egy asztalt. A ~on 10−12 pár nyitotta
meg a táncot, este fél 9 tájban. A nyitótáncot a táncmester tanította be, erre a
lányokat a rendezők már jó előre felkérték. A nyitótánc társas tánc volt: palotás,
körmagyar, ritkábban keringő. A cigányokat a → cigányvajda dirigálta. A 20.
század elejének ~jain olyan cigányprímások muzsikáltak mint a hires Magyari
Imre, Rácz Pál, Benczi Gyula és mások.
A fiatalemberek a bálterem közepén, a
→ majomszigeten gyülekeztek, innen
fikszérozták, mustrálgatták a lányokat,
hogy kit kérjenek fel. Akik aztán elszán-

gácsérozik
ták magukat, a tánciskolában tanultak
szerint kértek engedelmet, hogy a leányt
elvihessék táncolni. A legény a felkért
lányt karonfogvást vezette a táncparkettre. Általában 2−3 barát megegyezett,
hogy a táncosnőket sorban lekérik egymástól. A felkért leánytól ugyanis tánc
végéig még akkor sem illett leköszönni,
ha járatlan volt a tánc fortélyaiban. Az
első táncot a lányok csak ismerős fiúkkal
táncolták, később már a korábbi táncosaik barátai és ismerősei is felkérték
őket. Ha vmelyik legénynek tetszett egy
lány, de sem őt, sem szüleit nem ismerte,
a cimborák között addig érdeklődött,
amíg nem akadt egy ismerősre, aki aztán
odavitte a leány őrizőjéhez. Ilyenkor a
kísérők között megindult a sugdolózás:
ki fia, miféle család stb. A tánc szüneteiben a pároknak a tánciskolában tanult
illemtan szerint séta jobbra volt, ilyenkor a lányok táncosaik karján körbekörbe sétáltak a bálteremben. Éjfél után
másfél órás vacsoraszünet kezdődött,
ezalatt a cigányok itt-ott az ismerős asztaloknál húzták a nótát. A bálozók fehér
kendővel letakart kosarakban magukkal
vitték a vacsorát, húst és süteményt, a
hozzávaló tányérokkal, evőeszközökkel
és 6−8 literes fonott korsóban a bort.
Gyakran azonban a cselédlány feladata
volt, hogy az otthon előre elkészített vacsorát egy nagy kosárban éjféltájban elvigye. A páholyban ülő gazdái aztán ölbe téve és kézbe fogva fogyasztották el
az ételeket. Mások jobban megadták a
módját, ők asztalhoz telepedtek. Az asztalnál a tányérokra kirakták a rántott v.
sült húst, a petrezselymes főtt tojással
töltött sült marhahúst, a → bagdánt és a
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süteményeket, hájas tésztát, esetleg tortát is. A táncos fiúk közül is meghívtak
kettőt-hármat, a meghívást a gardedám
intézte, a leány csak akkor bátorkodott
vkit meghívni, ha tudta, hogy anyjának
sem lenne ellene kifogása. A kínálgatás
az anya feladata volt. Vacsora után egy
hosszú csárdás következett, majd az →
öregek tánca, ezután pedig a nőválasz. A
nőválasz alatt a nők kérték fel a férfiakat, és köszöntek le tőlük, de egymás
táncosát is lekérhették. Ez lényegében
alkalom volt a lányoknak némi célzásra,
a tetszés kifejezésére. Az ilyen első felkérés bátorítás is volt a legényeknek. De
ugyanez az érdeklődés megvolt a kísérőkben is a leány választottjának személye és családja iránt. Később, ha egy
nősülni szándékozó fiatalember v. a szülei a számba jöhető lány felől érdeklődni
kívánt, a rokonság, az ismerősök, a bejáró asszonyok révén könnyen megkapták az óhajtott információt. Más társadalmi rétegekhez tartozó fiatalok ritkán,
esetleg rokoni, baráti kapcsolatok révén
jutottak el a ~ba. Csupán a hentes- és
mészárosfiatalokat látták szívesen az állattartással is foglalkozó gazdálkodó
legények, miként ők is gyakori vendégei
voltak a → hentesbáloknak. De a báli illem megsértésének tekintették azt is, ha
a társaságukhoz nem illő leányzó került
a bálba, ilyenkor az egyik rendező fiatalember felkérte és néhány lépés után
kitessékelte az ajtón a hívatlan vendéget
(→ kimuzsikálás). A kapós(abb) lányok
számolták, hányan kérték fel őket. Jóna
Erzsébet idős korában is büszkén emlegette, hogy azon az emlékezetes bálon
neki 56 táncosa volt. A bál végeztével −
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a ~ általában hajnal 5-ig tartott − a lányt
és szüleit aztán a legények − olykor többen is − hazakísérték. A következő hét
elején a helyi újságok a bálon jelenlevő
leányok nevét is közölték a bálról írt
tudósításukban. Családi, barátnői körben
aztán még hónapokig emlegették a ~
eseményeit, tkp. addig, amíg a következő bálra el nem kezdtek készülődni.
gazdacserélő homok gazdacserélőÝ
homok. Nagy szelek által hordott → homok.
gazdaember: → gazda
gazdag ~ mn − Szólás: Hogy vagy?
Mint szegíny ember ~ városba: rosszul.
Közmondás: Gazdagnak sok a baráttya:
ha jól megy a sorunk, könnyű barátot
találni. A ~ akkor eszik, amikor akar, a
szegíny meg akkor, ha van mit: a szegény nem akkor eszik, amikor éhes, hanem amikor van mit ennie.
gazdagyalázó gazdagyalázóṷ I. mn
Rossz, sovány 〈jószág〉. II. fn Rossz,
sovány jószág. Elítélő vélemény megfogalmazásakor mondták, a rossz bőrben
levő, gondozatlan állatra, főként szarvasmarhára, lóra.
gazdakönyv ~ fn Olyan könyvecske,
amelybe a gazdálkodó személyes adatai
(neve, lakása, a háztartásában élők adatai), ill. bevételei, kiadásai, beszolgáltatási kötelességei stb. kerültek. – Az
1950-es években akit kulákká nyilvánítottak, a ~ére ráírták a piros K betűt:
kulák.
gazdakör ~ fn A két világháború között a cívis gazdatársadalom összejöveteleinek céljára alkalmas hely, ahol kár-
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tyáztak, olvastak, beszélgettek, bálokat
rendeztek. L. még: polgári kör
gazdálkodik ~ i − Közmondás: Úgy
kell gazdálkodni, hogy jusson is, maraggyon is: takarékosnak kell lennünk,
anélkül, hogy fösvénykednénk.
gazdálkodó gazdálkodóṷ fn A cívisnél kevesebb földdel bíró, egész évben
tanyán lakó paraszt. L. még: Debrecen,
Debrecen gazdasága és társadalma
gazdamorgó gazdamorgóṷ mn −
Szólás: Gazdamorgóṷ, szóṷganyugvóṷ, gazdasszonykucorgóṷ: hosszan
tartó esős idő jellemzése: esős időben a
gazda morgolódik, szolgája pihen, a
felesége elkeseredetten üldögél.
gazdaregulák: → időjárás
gazdaság ~ fn 1. Parasztgazdaság. 2.
A gazdák társulásai közös nyájak létrehozására. A legelőterületet a gazdákból
álló ~ok között osztották fel.
gazdasági szolga gazdasági szóṷga:
Földbirtokos gazdaságában dolgozó,
szerződtetett férfi alkalmazott.
gazdasági udvar ~: Elhelyezkedéséről: hátsóṷ udvar. A hármas tagolású
cívis telek része. Itt állt az istálló, góré,
tyúkól, disznóól, vmint a fúrott kút és a
vályú. L. a fogalmak szócikkeit is!
gazdasági úrikocsis ~: Parádéskocsis.
gazdász ~ fn 1. Felsőfokú képzettségű mezőgazdasági szakember, mezőgazdász. 2. Mezőgazdasági főiskola hallgatója.
gazdászbál ~ fn Mezőgazdasági főiskolások, mezőgazdasági szakemberek
évenkénti → bálja.
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gazdasszony ~ fn 1. Parasztgazda felesége, ill. gazdálkodó parasztasszony;
gazdaasszony. 2. Háztartást vezető háziasszony. − Szólás: Rendes ~nál a tyúk
veri le a harmatot: korán kelő, dolgos
asszony dicséreteként: ti. korán kiengedi
a tyúkjait. Közmondás: Rossz ~, aki a
háza körül nem tanál munkát.
gazdasszonykodik ~ i Serdülő lány
kisebb gazdasszonyi teendőket végez,
főzőcskézik.
gazdasszonykucorgó: → gazdamorgó
gazdugó gazdugóṷ fn Másik neve:
fűdugóṷ. Erős gazszálakból csavart,
megsodort → dugó. Szállítás előtt ilyennel dugták be a → musttal tele hordót.
Hogy lapos legyen, a kimaradó részét
ököllel szétlapították. A hordót a →
korcsolyán szekérre téve, a ~t meglazították.
gazduram ~ fn Megnevezés v. →
megszólítás a szolgák, cselédek részéről.
A földdel bíró parasztot szólították így a
cselédei. A feleségét kisasszonyomnak,
az anyósát meg nagyasszonyomnak. A
gazda fiúgyermekének megszólítása: kisgazduram. L. még: uram
gazduram szobája ~: A → kommenciósok által lakott → tanyának az a
helyisége, amely az olykor kilátogató →
gazda számára volt fenntartva.
gazember ~ i − Szólás: Ijen ~t a főÝd
még nem hordott a hátán: becstelen,
alávaló ember. Közmondás: A ~ roszszabb a keserűsóṷnál: a jellemtelen embernél nincs rosszabb.
Gázfürdő [?]: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
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gazlik ~ i Termőföld gazosodik.
gaznáci ~ fn Huncut, rakoncátlan
fiúgyerek. Inkább szeretetből mondták:
Te, kis ~! L. még: megszólítás
gazol ~ i 1. Pl. veteményből ritkán
nőtt gazt kikapál. 2. Szérűt törekkel behint. 3. Szarvasmarha, ló gazt, dudvát,
kórót legel. 4. Gazt elszór, szemetel.
gazól gazóṷl fn Faoszlopokra rakott
tüskés ágakból, sásból, kákából álló kezdetleges → istálló (az erdei legelőn) a
szarvasmarhák teleltetésére. Egy-egy
~ban 8−10 ökörnek is volt hely. Alul
földdel beszórták, hogy tartsa a meleget.
gázol ~ i Forrásban levő → must gázt
fejleszt.
gazos kunyhó gazos kunyhóṷ: Gaztetővel ellátott → kunyhó.
gazszál ~ fn − Szólásban: Nem lendít
egy ~at se: semmit se dolgozik. Más
változatban: Nem tenne keresztül egy ~at
a másikon. Egy ~at se tesz keresztül: a)
semmiben sem akadályoz vkit. b) semmivel sem árt neki.
gaztűz ~ fn Száraz gazból rakott tűz.
A mezei munkások a határban ilyennél
sütötték pl. a tengerit. L. még: sült tengeri
gazsi ~ fn Gerendáról lelógó vízszintes léc, amelyen a gubakészítők a cérnát
tartják.
Gazsi ~ tn − Szóláshasonlat: Átesett,
mint ~ a lú másik óṷdalára: vmivel kapcsolatban hirtelen másképp kezd viselkedni.
gázzsámoly gázzsámoj fn → Mézeskalácsosok által használt gáztűzhely.
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gebe ~ fn Nagyon sovány ló, ill. ember. Szóláshasonlat: Sovány, mint a ~:
nagyon sovány. L. még: emberi test
geberdusz: → pálinka
gebeszkedik ~ i Erőlködve ágaskodik, nyújtózkodik, kapaszkodik. Igekötővel: → felgebeszkedik.
gébics ~ fn Tövisszúró gébics. A ~ a
gelegonya szúróṷkájára akaszgattya a
rovarokat, rászúrja.
Gébics utca: → Pac
geci ~ fn Másik neve: genyóṷ. Ritkább megnevezése: termíszet. Ondó. L.
még: emberi test
gecizik ~ i 1. Onanizál. 2. Piszmog.
gége ~ fn Régi (orvosi) neve: gög.
Torok, ill. nyelőcső; gégefő. Adatolt
betegségei: gégehűdés, gégehűdgörcslob, gögcsontosodás, gögrothadás, gögsíplob, gögsípsorvadás. L. még: népi betegségnevek
gégehűdés: → gége
gégehűdgörcslob: → gége
geleb: → kebel
gelegonya: → galagonya
gelicsán: → gledícsia
gelicsántövis, gelicsántövisk: →
gledícsia
gelyláz gejláz fn (rég) Egy betegség
neve. L. még: népi betegségnevek
gém ~ fn 1. Hosszú nyakú és lábú
gázlómadár. A Hortobágyon előforduló
egyik fajtája a → fososgém. A → dobosgém a bölömbika tájnyelvi neve. 2.
→ kútgém. 3. → gémeskút.
gémberedik ~ i 1. Fázni kezd. 2. Sár
fagyni kezd.
gémdaru ~ fn A → kútgémet a középpontján felfüggesztő vasrúd.
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gémeskút ~ fn Kútágasból, kútgémből és kútostorból álló → kút. A Hortobágyon ún. beleállós gémeskutak vannak, azaz a kút garádján belül deszkapalló van, ezen állva húzzák föl a vizet. Tanyákon, paraszti gazdaságokban a nem
beleállós kút volt elterjedve.
gencellárigyökér: → epegyökér
Genci-fenék: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
Genci-telek: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
*generálisház: A Gambrinusz köz
helyén állt. A város tulajdona volt, a városban állomásozó tábornokok használták, erre utal a neve.
génuai zamatos ~ fn Nagy szemű,
sárga → csemegeszőlő. Hosszú az ízköze, vagyis egyik levéltől a másikig terjedő rész. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
gennyedő orbáncos lob gennyedőÝ
orbáncos lob: (rég) Egy betegségfajta.
L. még: népi betegségnevek
gennyedség gennyeccsíg fn (rég)
Genny. L. még: népi betegségnevek
gennyes csomó gennyes csomóṷ:
Gennyes váladékkal járó gyulladási folyamat. L. még: népi betegségnevek
gennyes füllob ~: (rég) Egy betegségfajta. L. még: népi betegségnevek
gennyes hólyaghurut gennyes hóṷjaghurut: (rég) A hugyhólyag nyálkahártyájának gyulladása, amely többnyire
a húgycsőben felszálló, ritkábban a veséből leterjedő v. a véráramból áttevődő
fertőzés következménye. L. még: népi
betegségnevek
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gennyes méhgyulladás gennyes mígyulladás: Egy betegségfajta. L. még:
népi betegségnevek
gennyes rákbéllob ~: (rég) Egy betegségfajta. L. még: népi betegségnevek
gennyes térdizületi lob ~: (rég) Egy
betegségfajta. L. még: népi betegségnevek
gennyesvérűség gennyesvírűsíg fn
(rég) Alakváltozata: gennyvír. Gennyvérűség. A gennyes gyulladás esetén a
baktériumok bekerülhetnek az erekbe,
majd a vérkeringésben elszaporodnak, és
elárasztják az egész szervezetet. L. még:
népi betegségnevek
gennymellűség genymellűsíg fn (rég)
Egy betegségfajta. L. még: népi betegségnevek
gennyvér: → gennyesvérűség
genyó: → geci
genyós genyóṷs mn Ondós, gecis.
georgína georgina fn Dahlia variabilis. Labdához hasonló kerek virág, a →
dália egyik fajtája. L. még: virágoskert
gép ~ fn 1. → cséplőgép. Kifejezésben: ~ alóṷl ríszel: az aratómunkás a
kicsépelt gabonából kapja meg a járandóságát. 2. → húsdaráló. 3. Mézeskalácsosoknál: dagasztógép, brehológép, ill.
habverőgép. 4. A ~ igen sok összetétel
utótagjaként szerepel. Háztartásban disznóöléskor használják a kolbásztöltőgépet, a mezőgazdaságban volt használatos a lóval vontatott aratógép, a tartón
maradt kalászok összeszedésére szolgált
a kaparógép, a termény elcséplésére a
cséplőgép és tüzesgépje, a makhinagép/
makhina, a magtisztítást végezte a konkolyozógép, a kukorica morzsolására va-
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ló ma is a morzsológép, a szemes termény osztályozására a rostagép/rostálógép, a lépesméz kipergetésére a pergetőgép/pergető. A céhes, ill. a fejlettebb
kézműipar különböző ágaiban is használtak/használnak egyszerűbb szerkezetű
~eket. A paszományosok munkaeszköze
a borításgép, gimpnigép, zsinórgép, a
szőrméseknél a bőrök lehúsolására való
a faragógép, a szőrme vékonyítására a
kaszagép, a bárányszőr kibontására és
vasalására a vasalógép, szűcsök munkaeszköze a szűcsgép; a kalapkészítők
szerszámgépe a kefélőgép, visgép; a
gyapjú kibontását végezte a kartácsgép;
fazekasok használták az őrlőgépet; kárpitos munkaeszköze az eresztőgép, és a
pikirozógép; tímároknál volt a ványológép; cipészeknél a stoppológép; anyagok vágására szolgál a vágógép; faanyag
méretre alakítására a vastagológép;
vesszők hajtására a síngyalugép; a mézeskalácsosoknál van a nyújtógép és a
tasakzárógép. A cívis fiatalok életét tette
színesebbé a múlt század első felében
megjelenő beszélőgép, más néven danológép, vagyis a gramofon, a lemezjátszó.
− Szóláshasonlat: Úgy dóṷgozik, mint
egy ~: a) fáradhatatlanul. b) lélektelenül
dolgozik. L. még: a fogalmak szócikkeit
is!
gépalj gépajj fn Csépléskor elhulló,
apró, törött szemű búza. Télen a hóra
szórva ezzel etették a madarakat.
gépalja gépajja fn Az a földterület,
amelyet a → vetőgép egyszerre bevet.
Nagysága a vetőgéptől függött, volt 4, 6
és 10 soros, azaz egyszerre ennyi sort
húzó és bevető → gép.
gépel ~ i → Cséplőgéppel csépel.

gácsérozik
gépelés gépelís fn Gépi → cséplés.
gépelt szalma ~: → Cséplőgéppel elcsépelt gabona szalmája.
gépes ~ I. mn → Cséplégépnél dolgozó. II. fn A cséplőgép szakképzett
kezelője.
gépészkovács: → kovács
gépfűtő gépfűtőÝ fn A → cséplőgép
kazánját fűtő személy.
gépi csipke ~: A kézzel készült csipkéket utánzó, gépi készítésű csipkefajta.
gépkapa: → ekekapa
gépkapaszarv ~ fn Az → ekekapa
szarv alakú fogantyúja.
gépkorong ~ fn A lábbal hajtható →
fazekaskorong modernebb változata.
gépmázsa ~ fn Nagy, erős → mázsa,
a → cséplőgép-garnitúrához tartozik.
gépmunkás ~ fn → Cséplőbanda
tagja.
géppuskás ló géppuskás lú: Géppuska vontatására használt erős, zömök →
katonaló.
géprész géprísz fn Mondják csíplőÝrísznek is. 1. → Csépléskor a cséplőgép tu- lajdonosának járó terményrész.
2. A → cséplőbanda tagjainak járó terményrész.
gépszíj ~ fn − Szólás: Elkapta a ~:
rajtavesztett vmi törvénytelen cselekedeten.
gépzsinór gépzsinóṷr fn → Paszományosoknál: kisipari v. gyári készítésű
zsinór.
gerádics: → grádics
gerágya, gerággya: → garád
gerebcsin ~ fn 1. Réti őszirózsa.
Aster punctatus. 2. Sziki őszirózsa. Aster
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pannonicus. L. még: Hortobágy növényvilága
gereben ~ fn Deszkába vert vasfogakból álló eszköz, amelyet kender, len,
ill. egyéb növényi rostok fésülésére,
tisztítására használnak. Szitkozódásban:
Űjj a ~ farkára!
gerebenez ~ i Kenderrostokat → gerebennel fésül, hogy finomabb legyen.
*Gerébytelep: → utcák−utcanevek
gereblye gerebje fn A paraszti gazdálkodás több területén használt, elsősorban a levágott széna és gabona összegyűjtésére szolgáló munkaeszköz. Rendeltetése szerint Debrecenben is több
alaptípusáról tudnak: a) A szénagyűjtő ~,
sűrű fogazatú eszköz, amelyet a talajra
helyeznek, és 2−3 méteres szakaszonként húzzák maguk felé a szénát. (A
munkamódra utal tréfás neve is: →
felémrángató.) Női eszköznek tekintették. b) A rávágó kévés aratásnál a →
marékszedők után elmaradt kalászokat
hajnalban v. naplementekor, amikor a
harmattól kissé nyirkos a gabona, és
kevésbé pereg a szem, a → tarlógereblyével összehúzták (→ gereblyekaparék). Ez hasonlít a szénagereblyéhez, de
a feje nagyobb és szélesebb. Több a fejjel hegyes szöget bezáró, arasznyi hoszszú, de ritkábban álló foga (20−30 db) és
rövid nyele van. Másik változata a két
lóval vontatott, két magas keréken gördülő és fölötte középen üléssel fölszerelt
széles → lógereblye. c) A → nyomtatás
és kézi → cséplés munkaeszköze a →
szérűgereblye/fölözőgereblye. A nyele
jóval hosszabb, mint a közönséges ~
nyele, a fejében pedig 5−7 db fából fara-
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gott v. kovácsoltvas, karomszerűen görbülő, ritkábban elhelyezett fog van. A
fölözőgereblyét használója a görbe fogakon csúsztatva az → ágyáson előretolja, majd gyorsan maga felé rántja. Amint
a ~ feje az összehúzott törekkel a lába
elé ér, belerúg, de abban a pillanatban
már el is tolja magától. A gyorsan ismételt mozdulatok eredményeként a törek
lekerül a szérűről. d) A → kazalkaparó
gereblyének hosszú nyele és rövid fogai
vannak, ezzel igazították meg a → kazal
oldalát. e) A kiskertekben használt, ma
már rendszerint vasfejű → kisgereblye
rögtörő és magtakaró eszköz. − Szóláshasonlat: Ojan száraz, mint a gerebje:
nagyon sovány. Úgy le van fogyva, mint
a gerebje: nagyon lefogyott.
gereblyekaparék gerebjekaparík fn
Másik neve: gerebjélís. A tarlón szétszórt és összegereblyézett gabona.
gereblyélés gerebjélís fn 1. → gereblyekaparék. 2. A → nyomtatás részművelete, a → karimázással együtt végezték. Eszköze a → szérűgereblye, amelylyel meghúzták a → döglött szalmát,
vagyis amiben már nincs szem. Először
csak a szalma nagyját húzták karimára,
azaz a → szérű szabadon hagyott részére. A → gereblye nyelét egyre közelítették a földhöz, így a gereblye az egyes
szálakat is ki tudta választani. Már csak
a törekes szem maradt a szérűn. Türelmet igénylő munkának tartották.
gereblyézik gerebjézik i Gereblyéz.
gerébtok: → ajtófél
gerend ~ fn Birtok határát jelölő, kissé kiemelkedő földcsík, mezsgye.
gerenda ~ fn Négyélűre fűrészelt
hosszú, vastag szálfa. A cívis népnyelv-
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ben több összetételben szerepel. Épület
alkotóeleme ’a mennyezet egyik keresztgerendája; mestergerenda’ jelentésű
folyógerenda, a sárgerenda ’koszorúgerenda’, a vakgerenda ’alul-fölül deszkaborítással elhelyezett mennyezeti gerenda’, a hídlásgerenda ’az istálló padlózatának szélén levő gerenda’ és a szabad
kémény bolthajtását tartó egyik ~, a
füstgerenda. Munkaeszköz része a gubaszövőszéken a bordákat tartó bordagerenda, a gubacsapóknál a vetőkaró két
oldalgerendáját összekötő kötőgerenda;
a szövőszéken található a nyüstgerenda.
L. még: a fogalmak aszócikkeit is!
gerendás istálló gerendás istállóṷ:
Oyan → istálló, amelynek mennyezetét
négyélűre fűrészelt, hosszú és vastag
szálfák, → gerendák tartják.
gerendás prés ~: → Tímármesterségben: → gerendára erősített henger,
melynek segítségével a barkákat, vagyis
a bőr felszínén levő fodrokat, négyzet
alakú rovátkákat kialakítják.
gerendely gerendej fn Összetétellel:
ekegerendej. Az ekét az → eketalyigához kapcsoló, fából v. vasból készült
rúd.
gerendely párnája: → vánkos
gerendelytartó gerendejtartóṷ fn Az
→ eketalyiga tengelye fölött levő, lejjebb, ill. feljebb állítható, vasból készült
alkatrész, amelyen a → gerendely nyugszik.
Geresztedi-halom: → Nagymacs
gerezd girizd, gerizd fn 1. Szőlőfürtnek néhány szemből álló része. 2. Pl.
almából egy kis szelet. L. még: hátgerinc
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gerezdes girizdes, gerizdes mn A →
cifraszűr gallérjának sarkaira varrt olyan
posztókorongocska, amelynek mintázata
a fokhagyma keresztmetszetéhez hasonlít; fokhagymás csücskő.
gerezna ~ fn Alakváltozata: gereznája. Kisebb állatok 〈nyúl, róka stb.〉 lefejtett, szőrmévé feldolgozható, szörmés
bőre. L. még: szőrmekikészítés
gereznabunda ~ fn → Gereznából
készített női → bunda.
gereznája: → gerezna
Gergely Gergej tn A népi megfigyelés szerint ~ napján (március 12-én)
zimankós, hideg idő szokott lenni. Erre
mondják, hogy Gergej rázza a szakállát.
Ha ezen a napon elmarad a rossz idő,
Szervác, az egyik fagyosszent állítólag
ezt mondja: Ha én akkor lennék, mint ~,
olyan hideget csinálnék, hogy megfagyna a tehénben a borjú. L. még: hó, Mátyás
gerinc girinc fn 1. Összetétellel:
girinccsont. Testrésznév: gerincoszlop,
hátgerinc. → Tímármesterségben: a fejközéptől a farokig terjedő egyenes vonalú keskeny bőrrész. Kötött szószerkezetben: Girincre fekszik/fordul: állat hátára
fordul. Fenyegetésben: Leütöm a girincedet!: megverlek. 2. Tető~. 3. Összetételekben is szerepel: köznyelvi szó a
hátgerinc; épületen, építményen található a házgerinc és a tetőgerinc; több részből álló bográcsalátét a kutyagerinc. L.
még: emberi test
gerinccsont: → gerinc, hátgerinc
gerincfa ~ fn A nádból készült halászkunyhó egyetlen fából való elemeként: a szarufák találkozásánál levő, a
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kunyhó hosszában végignyúló gerenda,
→ szelemen.
gerincoszlop: → gerinc, hátgerinc
gerincvonal ~ fn A szőrmésbőr közepén húzódó vonal, amely az állat gerincénél volt.
gerizd: → gerezd
gerjed ~ i Tűz (meg)gyullad.
gerjeszt ~ i Tüzet gyújt v. éleszt. Ennek ősi módja az volt, hogy csiholáskor
a kova szikrát lökött, és a tölgyfáról levett, gondosan megszárított tapló begyulladt, azzal ~ették a tüzet.
gerjesztő gerjesztőÝ fn Gyújtós.
gerle: → gerlice
gerlice gelice, gilice fn Köznyelvi
neve: gerle. Galambféle, de a galambnál
kisebb, szürkésbarna tollazatú madár.
Szóláshasonlatban: Úgy szereti, mind
galamb a búzát, gelice a párját: nagyon
szereti. L. még: balkáni galamb
germersdorfi cseresznye ~: Újabb
korai → cseresznyefajta.
geróf: → gróf
gérokk ~ fn 1. Ujjatlan nyári férfikabát. 2. Tréfás neve: malaclopóṷ. Ujjatlan
bő köpenyeg. Kerek köpönyeg, amibe
most járnak az orvosok, amikor télen
eggyik hejrűl átmennek a másik pavilonba.
gersli: → aprókása
gerslikása: → aprókása
gerundium ~ fn Hajdan a Református Kollégium diákjaitól az 1500-as
évektől tűzoltásra használt vasalt, súlyos
bunkósbot. A diáktűzoltók főként a tűzfészek szétveréséhez, a tűz terjedésének
megakadályozására használták, de ezzel
törték a kerítéseket és más akadályokat
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is, amikor a telkeken át igyekeztek a
tűzhöz. Kisebb (és könnyebb), ill. nagyobb (és nehezebb) változata volt/van
(→ kisbot, nagybot). Ma az iskolai
(egyetemi) ünnepi rendezvények egyik
kelléke. Nevét állítólag a latinban igen
nehéznek tartott ragozott főnévi (határozói) szerepű igealakról, igenévről kapta.
geseft ~ fn Üzletkötés, üzletelés.
geseftel ~ i 1. Üzletel. 2. Felvásárló
egyeztet a társaival, hogy mennyiért
vásárolnak. → Zsidó kereskedőkkel kapcsolatos szó. Pl. amikor a piacon a cívis
háziasszony libát árult, akkor ők ~tek,
összeálltak, megbeszélték, hogy mennyit
adnak egy libáért.
gesznyegusznya ~ I. fn Ruhaneműkből álló holmi, cókmók. II. mn Rossz.
geszt ~ fn A → fa testének belső része.
gesztenye ~ fn 1. Vadgesztenyefa. 2.
Szelídgesztenyefa. 3. Mindkettő termése. − Szólás: Más kezivel/Mással kapartattya ki a ~´t: mással csináltat meg vmi
kellemetlen v. veszélyes feladatot.
gesztenyepej ~ fn Lószínnév, a →
pej egyik árnyalata. L. még: lótenyésztés
gesztenyesütögető gesztenyesütögetőÝ fn Gesztenyesütő. A ~k a téli hónapokban árulták az általuk sütött finom
szelídgesztenyét. A piacokon, vásárokon
kívül a város területén is tevékenykedtek. Legkedveltebb helyük a városközpont, közelebbről a Bika szálló bejárati
része volt. Az 1910-es években itt egyszerre hárman is kínálták árujukat.
gesztenyeszín ~ mn Gesztenyeszínű.
gesztenyeszőrű gesztenyeszőÝrű mn
Lószínnév. L. még: lótenyésztés
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geszti kampó geszti kampóṷ: A kiszemelt juhnak a nyájból való kifogására
használt, főként acélból készült eszköz.
A juhászok nagyon kedvelik. L. még:
pásztorbot
gesztkorhadás ~ fn Gombásodás következtében előálló károsodás a →
gesztben.
gévalyog gévajog i Sétál.
gezemice ~ fn 1. Ágtörmelék, száraz
növényi hulladék. 2. Apróra vágott zöldpaprikából, uborkából és hagymából
készített vegyes savanyúság. 3. → gezemiceleves.
gezemiceleves ~ fn Röviden: gezemice. Sokféle zöldségből főzött → leves,
zöldségleves.
gibu ~ (gúny) I. mn Kis termetű, sovány 〈gyerek〉. II. fn Kis termetű, sovány
gyerek. L. még: emberi test
gicses-gacsos~ mn Félretaposott sarkú 〈lábbeli〉. Gicses-gacsos a csizsmája,
jobbra-balra dül a sarka. L. még: gacsos
gida ~ fn Alakváltozata: gidi. Kecske, őz kicsinye, pl. → bakgida, sutagida.
gidaszarvú ~ mn Többszörösen csavarodott, hátrahajló → szarvállású 〈→
szarvasmarha〉.
gidi: 1. → gida. 2. → gidipacal.
gidipacal ~ fn Röviden: gidi. Más,
gúnyos, durva nevei: budipacal, budipacalos. A 8 osztályos gimnázium elsős
tanulója.
gidrán ~ fn Sárga szőrű magyar lófajta. A → nóniusz után ez volt a cívis
gazdák kedvelt lófajtája. L. még: lótenyésztés
gidu ~ fn Juh. L. még: juhtartás
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gihercs ~ mn Képzett alakja: gihercses. Főként lóra mondva: sovány, girhes. Az ilyen ló már nem való volt semmire, ezt ölték le a kutyáknak. L. még:
dögkerék
gihercses: → gihercs
gilice: → gerlice
gilicetövis, gilicetövisk: → gledícsia
giliszta ~ fn Bél~, bélféreg, galandféreg (→ pántlikagiliszta). − Szókapcsolatban: Éhes ember mondja, hogy Háborgatnak a ~´k. Hugyozik a ~´m: gyomorsav jön fel a számban, hányingerem
van. Meghugyozta a ~ (a gyomrát):
gyomorsav jön fel a szájában, hányingere van. Bántya a ~: folyik a nyála. Szóláshasonlat: Ojan víkony, mint egy ~:
gyerek nagyon sovány.
gilisztacukor ~ fn Szószerkezettel:
gilisztahajtóṷ cukor. Bélgilisztától gyötört gyermeknek adott, gyógyszertári
cukorka. L. még: kipurgál, népi gyógyászat
gilisztahajtó cukor: → gilisztacukor
gilisztahideg: → gilisztás
gilisztahugyozás ~ fn Gyomorsavtúltengés miatt fellépő hányinger. Erre
mondták, hogy Meghugyozta a giliszta.
A ~ az, ha valaki megeszi a káposztát, és
úgy érzi, hogy hányni kell neki, de csak
tiszta víz jön a száján. L. még: népi betegségnevek
gilisztás ~ mn Összetétellel: gilisztahideg. Bélgilisztáktól gyötört 〈pl. gyermek〉. Ennek orvossága régen a → gilisztacukor/gilisztahajtó cukor volt. L. még:
népi betegségnevek
gilligós giligóṷs mn → Bolondos,
nem egészen normális.
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gilly-gally gij-gaj fn Kisebb-nagyobb
gally. Jelzői használatban: gij-gaj csomóṷ. Főként erdőirtáskor összegyűlt apróbb faágak, amelyeket ott helyben el is
égettek, v. a szegények összegyűjtöttek.
gimnazista gimnázista fn A (8 osztályos) gimnázium tanulója. L. még: algimnazista, nyolcadgimnazista.
gimnázista: → gimnazista
gimpni ~ fn → Paszományosoknál:
két mm vastagságú zsinór, amelyet főként övek gombolófejek fonásához használtak.
gimpnigép ~ fn → Paszományosok
120 cm hosszú, öntött vas vázon álló,
négymenetes, kézi meghajtású lendítőkerékkel ellátott fonógépe.
gincsol ~ i Játékból v. bántó szándékkal dögönyöz vkit. A nagyobb gyerekek szokták játékból v. komolyan ~ni
a kisebbeket.
gipszrabic ~ fn → Kőműveseknél apróra tört jól kiégetett kőszénsalakból és
gipsz keverékéből előállított elfedő felület.
gipür ~ fn → Csipkeverőknél szalagsorok összekötésére alkalmas kis tömör
levélminta. Egyik fajtája a → kockagipür.
gírbic ~ mn Növekedése miatt sovány, girhes, vézna 〈gyerek〉. Tán sose
lakott jóṷl, hogy ijen ~. L. még: emberi
test
gircses-görcsös ~ mn Nagyon görcsös 〈fa v. bot〉.
girhes ~ mn Sovány ember, állat. L.
még: emberi test
girinc: → gerinc
girizd: → gerezd
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girland ~ fn 1. Díszítésre használt
füzér. A báltermet az alkalomnak és ünnepnek megfelelően ~dal díszítették:
pünkösdkor pünkösdi rózsával, orgonával, szüretkor szőlőfürttel. 2. Szobafestőknél a szoba felső részének díszítése,
mintázata. Kedvelték a rózsamintás, a
virágmintás díszítést.
girlandos fésű girlandos fűsű: Hullámos szélű kontyfésű. L. még: fésű
glájsni ~ fn → Cipészeknél az 5−6
lenszálból összesodort talpvarró fonal
kihegyezett vége.
glájtni~ fn Falegyen, az épület falazatának az elkészítése. L. még: kőműves
glanc ~ fn → Tímároknál: színfesték.
glanckefe ~ fn Leginkább az ünneplő
→ csizma fényesítésére használt → kefe.
glancol ~ i Lábbelit, leginkább ünneplő → csizmát fényesít, kifényesít.
Igekötővel: → kiglancol.
glazúr ~ fn Cukormáz.
glazúros ~ fn Cukormázzal bevont
→ puszedlifajta. Glazúrost lagzikra
szoktak rendelni. L. még: mézeskalácsos
glazúroz ~ i → Mézeskalácsos cukormázt ken a már kihült → puszedli
tetejére.
glazúrozás ~ fn A → puszedli bekenése cukormázzal.
gléda ~ fn Kifejezésekben: egyenes
sor, rend. Szókapcsolatban: Glédába állít.
gledícsia ~ fn Más nevei, alakváltozatai: gledícsiatövis, gledícsiatövisk, gelicsán, gelicsántövis, gelicsántövisk, gilicetövis, gilicetövisk. 1. Tövises fa. A
vadrózsához hasonló pusztai tüskés növény, cserje; tövises iglice. 2. A ~ tövise.
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Faluhelyen ezzel szúrták össze a → hurka végét.
gledícsiatövis: → gledícsia
gledícsiatövisk: → gledícsia
gleng ~ fn Magyar neve: lágyík. A →
cipőtalpnak a sarok és a lábfej alatti ívelt
része, hajlása. L. még: cipő
glengstikk ~ fn A → glenghez erősített kemény bőr, ill. fémdarab, merevítő.
L. még: cipő
glengvarró ár glengvarróṷ ár: A →
gleng átlyukasztására használatos hegyes, fanyelű szerszám. L. még: cipő
glengvas ~ fn A → gleng lesimítására használt fanyelű szerszám. L. még:
cipő
glettel ~ i → Kőműves → vassimítóval tükörsimára, fényesre eldolgozza a
felületet.
glettelés glettelís fn → Vassimítóval
tükörsimára, fényesre kidolgozott felület. L. még: kőműves
glettelő: → vassimító
glott: → klott
glúber: → grubber
glúberez: → grubberez
gógyi góṷgyi fn Ész, ravaszság.
gohér ~, góṷher, guhér Teljes neve:
gohérszőÝlőÝ. Laza fürtű, hosszúkás bogyójú, korán érő → szőlő. Két fő fajtája:
fehér ~: korai borszőlő. Ebből ún. →
kanizással szüretre bort csináltak. Fekete ~: télre eltehető csemegeszőlő. Mára
már mindkettő jórészt kipusztult.
góher: → gohér
gohérszőlő: → gohér
*Gohér utcai szőlőskert: → szőlőskert
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goldelicsesz ~ fn → Almafajta, golden delicsesz.
golden ~ fn Közepesen nagy, kissé
megnyúlt alakú, vékony héjú, sárgás
húsú, ízletes, illatos, jól tárolható étkezési → alma.
góliát góṷliát fn Hosszú lábú, nagyon magas ember. A múlt század elején
még nem volt sok 2 m körüli ember.
Szóláshasonlat: Akkora, mint egy góṷliát: ember feltűnően nagy termetű. L.
még: emberi test
gólya góṷja fn 1. Ritkán hallható
összetétele: góṷjamadár. Fehér és fekete
tollazatú, hosszú csőrű és lábú, vonuló
gázlómadár. Debrecen környékén főként
azokon a tanyai házakon telepedett meg,
ahol a közelben rét volt (→ gólyafészek).
Egy visszaemlékezés szerint régebben a
fehér ~´k évről évre megjelentek a debreceni házak kéményein is. A hajdani
város vízállásos, mocsaras külső területein még bőven talált táplálékot. A debreceniek sok hasznos tulajdonságát tartották számon: nem bántotta a galambokat, csirkéket, nem evett dögöt, nem
lopott, mint a holló, egértől, kígyóktól,
békáktól, sáskától, szöcskétől megtisztította a házak környékét. A magyar nép
legkedvesebb madarához frazémák is
kapcsolódnak. Aki mohón eszik, az Nyeli, mint góṷja a nokedlit. Az önérzeteskedő ember szokta hangoztatni: Éngem
se a góṷja kőÝtött/hozott, vagyis én is
vagyok vki. Szeplő elleni védekezésül
éneklik a kislányok az első ~ megpillantásakor: Góṷját látok, szeplőÝt hányok/
mosok. Gyermekversek a 20. század első
évtizedeiből: Hosszú lábú góṷja néni,
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mit akarna vacsorára? Bíkahúst? Brekeke. Hogy mijen jóṷ lenne! Osztán hát,
osztán hát, fogj magadnak egy bíkát! −
Góṷja, gója, gilice, mitűl víres a lábad?
Török gyerek megvágta, magyar gyerek
gyógyíttya. Síppal, dobbal, nádi hegedűvel. 2. Gémeskúthoz hasonló emelőszerkezet, amelyet régen széna- v. szalmakazal rakásakor használtak. 3. Másik neve:
fakutya. Szövőszéken a fonalat tartó
henger fogaskerekébe kapaszkodó, és azt
megakasztó, ~csőrhöz hasonlító kampós
fa a szövésre kerülő fonalmennyiség
kellő ütemben való adagolására. 4. →
elevátor.
gólyafészek góṷjafíszek fn A tanyai
házakon, a tanyai udvar magánosan álló
fáin a múlt század közepéig gyakori volt,
de hajdan a szabadkéményes városi házak tetején is fészkelt elvétve → gólya.
Pl. a Retek utcán (a mai Honvéd utca
egyik szakasza) még a múlt század elején két házon is volt ~.
gólyafos góṷjafos fn − Szóláshasonlatban: Kóṷvájog/Kering, mint góṷjafos
a levegőÝbe: céltalanul járkál, kóborol.
gólyagyomor góṷjagyomor fn Népi
gyógyszernév: Pulvis sanguis hirci. Egy
forrás szerint ritka és nehezen azonosítható népi gyógyszer. L. még: népi gyógyászat
gólyahír góṷjahír fn Tavasszal az első virág a réten, sok van belőle. A népi
hiedelem szerint, amikor nyitik, nem
szabad bevinni a házba, mert a csirke
belefullad a tojásba.
gólyamadár: → gólya
gólyanéni: → bába

gácsérozik
Gólyás [csárda]: → hortobágyi
csárdák
gólyatánc góṷjatánc fn Kézfogással,
egymás mellett elhelyezkedve járt, kötött
szerkezetű párostánc.
golyó gojóṷ fn 1. Férfi, ill. hím emlősállat heréje. 2. Juh, kecske ürüléke. −
A köznyelvi ~ra vonatkozó népi találós
kérdés: Fent jár, nem madár,/Jukba búvik, nem bogár. (Oláh Gábor gyűjtése)
golyófólia gojóṷfóṷlia fn A tűzhely
sütőjében használt hőszigetelő, vastag
fólia.
golyós gojóṷs mn Együgyű, → bolondos, tudatlan, akinek lóṷg egy deszkája, ami az összeset tartya.
golyózás gojóṷzás fn Fiúgyermekek
társasjátéka. Több színes golyót gurítanak be egy kis gödörbe. L. még: gyermekjátékok
golyózik gojóṷzik i Játékképpen több
gyerek színes golyókat gurít egy kis gödörbe. L. még: gyermekjátékok
golyva gojva fn Régi népi neve: guga; orvosi neve: skrofula. A pajzsmirigy
megnagyobbodásától a nyakon keletkező
duzzanat. L. még: népi betegségnevek
gomb ~ fn 1. Kis korong alakú (ruházati) kellék. A cívis nyelvi szóösszetétel alapján (is) több fajtája ismeretes. A
paszományos mesterséghez köthető a
lapos tetejű, hasogatott díszes árpádgomb, a kockás motívummal készült
kockásgomb, a körte alakú körtegomb.
Csillagos motívummal készített ~ a mente díszítményeként a díszgomb; a férfiruha füles fémgombja a pitykegomb/
pityke, fémkarikára varrt lapos ~fajta a
cérnagomb, a pásztorok mellényén levő
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ezüst~ neve ovális alakjáról kutyatökgomb. A kárpitosok szövetbehúzáshoz
használt kelléke a heftgomb. Újabb ~fajta a lezománcozott gomb. − Szóláshasonlat: Annyit se ír, mint egy fületlen ~: a)
tárgy semmit sem ér. b) ember: hitvány.
2. A pipának a nyak végén, a szár illeszkedésénél található része. 2. Cserépfedő
tetején levő, ~hoz hasonló fogó. L. még:
bárányjegy, gombalj; a fogalmak szócikkeit is!
gomba ~ fn 1. Húsos, puha testű,
tönkből és kalapból álló növény. Ehető
~fajta az akácgomba/akácfagomba/akácfásgomba, a fenyőaljagomba, kucsmagomba, őzlábgomba, pereszke/pereszkegomba, rókagomba, szegfűgomba, szikicsiperke, tinórigomba, tölgyfagomba,
tövisaljagomba, veres gomba; kora tavaszi ehető ~ a harmatgomba, a hófehér
keserűgomba; mérgező ~ a bolondgomba és a kékhátú gomba; régi gyógyszernév a habaricagomba; a dohány levelének nyelén megtelepedő penész~ neve
kocsánygomba. 2. Mézeskalácsosoknál:
barnatésztából készített karácsonyfadísz.
3. Füle ~´ja: fülcimpa. − Rímes, ritmikus frazémában: Minden ~ jóṷ ~, csak az
ember goromba: a természet nem ellenségünk, csak az emberek durvák, gorombák. L. még: nyerskoszt; a fogalmak
szócikkeit is!
gombakalap ~ fn Olyan → szalmakalap, amelynek kis, domború teteje és
széles, körül lefelé álló karimája van. L.
még: cívis férfiviselet, kalap
gombalj gombajj fn → Paszományosoknál különböző formájú bogyó és
laposgomb.

gácsérozik
gombatészta gombatíszta fn A →
tarhonyánál nagyobb szemű levestészta,
húslevesbe való tészta. Tísztagombának
is nevezik. Készítése: A gazdasszony a
tésztát keményre gyúrja, hosszúra hagyja. A tojásos sárga tésztából késsel leszel
egy keskeny, lapos darabot, a többit
nedves konyharuhába belecsavarja, hogy
meg ne száradjon. Ezt lapján 4−5 keskenyebb szeletre vágja, tenyerével hosszú
rudakra nyújtja. A rudakat késével 1/4−1/2
cm karikákra vágja. A konyhai tésztareszelőt kissé ferdén tartva egy-egy kerek
tésztát lapjával a hátsó életlen részre
tesz, és hüvelykujjal végighengeríti, pergeti a lyukas felületen. A tészta benyomul a lyukba, a belső része szétnyomódik, és kagylószerűen felhajlik. A művelet végén a kész tésztát rádobja a nyújtótáblára v. a fehér abroszra. A régi →
cívis konyha ismerte, mára jórészt kiment a divatbúl. Egyesek ezt is nevezték/nevezik → macskatalpnak, macskanyomnak, cifragaluskának.
gombfa: → fejfa
gombfű: → gombosmező
gombház ~ fn Ruhán a gomb bebújtatására való hurok v. gomblyukas pánt.
Szólás: Gombház, ha leszakad, lesz más:
legénynek v. leánynak mondják vigasztalón, ha elhagyta a kedvese: ne búsulj
miatta, lesz helyette más.
gombkeresztelés gombkeresztelís fn
→ Paszományosoknál a gomb faaljzatára varrt, hatágú csillagos motívum,
melynek alapszála a kereszt.
gombkivarrás ~ fn → Paszományosoknál a kereszt hézagainak kitöltése.
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gombkötő gombkötőÝ fn Mesterember, aki szőr-, selyem-, ezüst- és aranyszállal készült fonalakból gombokat,
sujtásokat, zsinórokat készít, vitézkötéseket fon. A ~ általában a gombokat fa
alapra köti, felhányva rá a fonalat v. a
sodrást a kívánt minta szerint, majd az
így kialakult minta közeit tűvel kivarrja,
kitölti azonos v. többszínű fonallal, sodrással. A gombkötést régebben tűvel végezték, később elterjedt a horgolt gomb
készítése is. A sujtásokat, zsinórokat a
korábbi századokban ún. nyergen kézzel
fonták. Gombkötők készítették pl. a
csatot tartó, rózsa formájú díszítőelemet,
a → szűrrózsát is. L. még: paszományosmesterség
gomblyuk gombjuk fn Ruhán körülszegett kis nyílás a → gomb bebújtatására. Egyik fajtája a → kikötött gomblyuk.
gombóc gombóṷc fn Gömbölyűre
formált (töltött) főtt tészta, → gölödény,
ill. hús~.− Szóláshasonlat: Inkább has
fájjon, mint gombóṷc maraggyon: 〈más
ételre is vonatkoztatják〉. Úgy beszíl,
mintha gombóṷc vóṷn a szájába: tele
szájjal beszél, belgán beszíl.
gombolatlan ~ mn Pl. nadrágslicc
nincs begombolva. A magáról megfeledkező férfit társai így figyelmeztették:
Gombolatlan a slicced, kikandikál belőÝle a míszároslegíny!
gomboló gombolóṷ fn Gomblyuk és
kivarrott széle, környéke. L. még: slingli
gombolószerkezet gombolóṷszerkezet fn A → cipő gombjának a gomblyukba bújtatását megkönnyítő eszköz.

gácsérozik
gombolyég gombojíg fn Kézi orsón
megfont és felgombolyított fonal, gombolyag. Súlya kb. 1 kg.
gombolyítás gombojítás fn A →
gyapjúmunka fontos szakasza.
gombolyítókerék gombojítóṷkerék
fn → Paszományosoknál a pamutmatring orsózására szolgáló, kézi hajtású
hajtókerékkel ellátott eszköz.
gombos ~ I. mn 1. Gomb v. gömb
alakban végződő eszközök megnevezésében: → gombos cipő, gombos hajakasztó, gombos villa stb. II. fn 1. E/3. sz.
birt. szragos alakban: a java vminek. Pl.
cséplésnél, ha a java jött a terménynek,
ez volt a ~a. Most jön a ~sa. 2. E/3. sz.
birt. szragos alakban: a munka neheze.
Pl. kapáláskor, a nagyon gazos rész a ~a.
Most jön a ~sa.
Gombos: → ökör
gombos cipő gombos cipőÝ: Gombokkal ellátott téli → cipő.
gombos ecsetpázsit ~: Az egyik forrás említi mint a Hortobágy jellegzetes
növényét. A → gombosfenyér, gombosmező összefoglaló neve lehet. L.
még: ecsetpázsit, Hortobágy növényvilága
gombosfenyér gombosfenyír fn Hivatalos neve: réti → ecsetpázsit. Alopecurus pratensis. Főleg nedves talajon
előforduló, de a szikes talajokat is jól
bíró, akár méteresre is megnövő, tömötten bokros, perjeféle, évelő tarackos
szálfű, vékony szárakkal. Ártéri gyepek
(legelők, kaszálók) fontos növénye, ritkás gyepet alkot. A Hortobágyon is gyakori. A juhok által kedvelt fűfajta. L.
még: Hortobágy növényvilága
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gombos haj ~: Régi férfi → hajviselet. Az elválasztott előhajat megsodorva
v. fonva a fül mellé igazították, v. a
homlok felett csimbókot, gombot csináltak.
gombos hajakasztó gombos hajakasztóṷ: A peremén gombszerű díszítésekkel ellátott → kontyfésű.
gombos kutya ~: Befolyásos v. gazdag ember, nagykutya.
gombosmező gombosmezőÝ fn 1. Má
sik neve: gombfű. Heleochloa alopecuroides. Karcsú bajuszfű. 2. Alopecurus
aequalis. Mocsári → ecsetpázsit. L.
még: Hortobágy növényvilága
gombos szarvú ~: Olyan 〈→ szarvállás v. szarvállású → szarvasmarha〉,
amelynél a szarv hegye kissé kifelé hajlik.
gombos szegés gombos szegís: →
Gubacsapóknál: gallérozás.
gombos villa ~: Krumpli rakodásához használt vasvilla. Ágai gomb alakban végződnek. L. még: gombos, villa
gombóta gombóṷta fn A → cívis
konyha ilyen néven több ételt, ételhezvalót ismer. 1. Keményre gyúrt, reszelt
v. apróra vágott, levesbe v. sűrűre főzött
ételnek való tészta. 2. Ugyanez a tésztafajta tejben v. vízben sűrűre főzve, pépes
ételként fogyasztva. Tejesgombóta, másként → tejbegombóta: tejben öregre
főzött reszelt tészta. 3. Tejberízs. A téberízsre is mondták Debrecenbe, hogy
gombóṷta.− A ~ készítőjét dicsérő versike: Reszelt tíszta, gombóṷta! Csóṷkolom, aki gyúrta. L. még: grízgombóta
Gombótás-hegy: → Pallag

gácsérozik
gomboz ~ i 1. → Kovács a → bika
szarvára rézgombot húz.
gombozás: 1. → bikagombozás. 2.
Gyerekek kis lyukat ásnak a földbe, és
sorsolással megállapított sorrendben a
lyuk irányába dobnak 1−1 gombot (esetleg pénzdarabot v. golyót). Akié a legközelebb kerül a lyukhoz, v. beleesik, az
kezdi a pöckölést. A lyuktól legtávolabb
levőn kezdve sorban mindegyik gombon
pöcköl egyet: amelyik beleesik a lyukba,
az az övé. Ha marad gomb, a második
legügyesebb játékos folytatja. Amikor
minden gombot a lyukba pöcköltek, újra
dobnak. L. még: gyermekjátékok
gombozik ~ i A csipkék végén lévő
fülrózsákat, galambkosarakat elkészíti és
felvarrja.
gombozó gombozóṷ fn A pipakészítés műveleteként: a pipanyak végét gömbölyűre alakító szerszám. L. még: debreceni pipa
gombozófa gombozóṷfa fn Faoszlop,
amelyhez → gombozáskor a bikát kikötik. L. még: bikagombozás
gombozókötél gombozóṷkötél fn
Vastag, erős és hosszú kötél, amellyel →
gombozáskor a bikát kikötik. L. még: bikagombozás
gombsodrás ~ fn → Paszományosoknál: különböző alakú és méretű ruhagombok, paplangombok stb. sodrással
történő készítése gyapjúból, pamutból,
iszpahánból.
gombvarró tű ~: → Paszományosok
és gombkötők által használt, különböző
méretű és típusú → tű.
gomolya gomoja fn Összetétellel:
gomojasajt. Juhtejből készült, lyukacsos,
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cipó v. gömb alakú sajtszerű termék.
Elkészítésének menete: A kifejt juhtejet
néhány óráig állni hagyják, a tej ekkor
felsavózik, ezután a savójától különválasztják (ebből később → zsendicét készítenek), tőgymelegre, vagyis testhőmérsékletre melegítik. Ezt a kéz beletételével ellenőrzik, majd beleteszik az
oltószert, amely korábban báránygyomorból készített → gyomoroltó volt, az
1930-as évektől ezt egészségügyi előírásra felváltotta az üzletben kapható →
poroltó. A zacskóban v. fedeles dobozban árusított poroltón olvasható volt a
kavaráshoz szükséges tudnivaló. A poroltó használatát azzal is elősegítették,
hogy a hivatalos felvásárlók csak az
ilyen vegyi oltószerrel készült ~´t vették
át. Egyéni fogyasztásra a cívisek, pásztorok azonban ragaszkodtak a gyomoroltóhoz, az ezzel készített ~ ugyanis jobb
ízű. A beoltott juhtej szűk félóra múlva
megalvad, ezt fakanállal feltörik, összetörik, majd a → gomolyacsináló ruhába
teszik, megszorítják, és a → gomolyanyomó asztalon a savó nagyját kinyomkodják belőle. Az egyszerre elkészült
2−3 db egyenként 2−3 kg súlyú sajtot a
→ gomolyarácsra v. polcra téve szellős
helyen, kamrában v. a ház tornácán, ill. a
pásztorkunyhó eresze alatti polcon, a
tető alatt 4−5 napig száradni hagyják,
szikkasztják. Ha szép lett, akkor mondták: megkelt a ~. A ~´t frissen v. tartósítva, → juhtúrónak feldolgozva fogyasztják. Debrecenben és más juhtartó városokban a múlt század közepéig az étkezésben fontos szerepe volt a juhászok,
juhásznék által készített jóízű és egész-

gácsérozik
séges ~´nak. L. még: gomolyakendő, gomolyanyomó tál, gomolyatúró
gomolyaasztal: → gomolyanyomó
asztal
gomolyacsepegtető: → gomolyacsi
náló ruha
gomolyacsináló: → gomolyanyomó
asztal
gomolyacsináló ruha gomojacsinálóṷ ruha: Más nevei: gomojakendőÝ,
gomojaruha, gomojacsepegtetőÝ. Gézszerű vászonanyagból készült, ritka szövésű kb. 1 m2-es, négyszögletes kendő,
amelyben a beletekert félkilónyi-kilónyi
súlyú → gomolyát kinyomkodják és
megszárítják, azaz amelyen át a gomolya
készítésekor az aludttejet lecsepegtetik,
ill. amellyel olykor a → gomolyanyomóasztalban levő, készülő gomolyát letakarják, v. amelybe az oltót becsavarják.
L. még: gomolyanyomó zacskó
gomolyakendő: → gomolyacsináló
ruha
gomolyanyomó: → gomolyanyomó
asztal
gomolyanyomó asztal gomojanyomóṷ asztal: Más nevei: gomojanyomóṷ, gomojaasztal, gomojacsinálóṷ. A
→ gomolya készítéséhez használt, fölül
peremmel ellátott, egyik oldalán lefolyóval kiképzett ötszögletű deszkalap,
amelyen kiterített sajtruhákon (→ gomolyakendő) az előzőleg feldolgozott sajtanyagból a maradék savót kinyomják,
kipréselik.
gomolyanyomó tál gomojanyomóṷ
tál fn → Gomolya előállításához szükséges edény, → tál.
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gomolyanyomó zacskó gomojanyomóṷ zacskóṷ: → Zacskó alakú → gomolyacsináló ruha.
gomolyarács gomojarács fn Lécekből összebarkácsolt rács, amelyre a kinyomkodott → gomolyát teszik.
gomolyaruha: → gomolyacsináló
ruha
gomolyasajt: → gomolya
gomolyatúró gomojatúróṷ fn Juhtúróból gyúrt, ökölnyi nagyságú gombóc.
gond ~ fn − Szólásokban: Mi ~od
van rá?: mit törődsz vele? Letette a gongyát: elvégezte a munkát. Elveti a gongyát: többé nem foglalkozik vele. Kissebb gongya is nagyobb annál: esze ágában sincs. Nem vette le a gongyát: holtáig ~ot viselt rá. Gongyát viseli: vigyáz rá
〈pl. ruhaneműre〉. Annyi a gongya, hogy
füstöl tülle a feje: rengeteg ~ja van. Anynyi a ~om, hogy a fejem alá is jut belőÝle: olyan sok a ~ja, hogy éjszaka is
azzal foglalkozik. Felrakták a kontyot,
alátettík a ~ot: az asszonnyá válással
megszaporodtak a ~ok is. Közmondás:
Nagy ház nagy ~: a) ahol sok a gyerek,
ott sok a baj. b) a tehetős családnál több
a baj is.
gondjaviselve in A juhászok nyelvében: Gongyaviselve van: jól tartja a birkát, gondját viseli.
gondolkodószék gondolkodóṷszék fn
Karszék.
gondolomformán ~ hsz 1. Úgy gondolom. Gondolomformán így kell ennek
lenni. 2. → gondolóra.
gondolóra gondolóṷra hsz Másik
alakja: gondolomformán. Találomra.

gácsérozik
Mán ott nem vóṷt szeszmírőÝ, semmi,
hanem így mán gondolóṷra.
gonosz ~ mn/fn − Szóláshasonlat:
Heten vannak, mint a ~ok: mondják
tréfásan a 7 egyedből álló csoportra. A
szó jelentése itt: ’ördög’. A ’hét ördög’
képzetének elterjedését a néphitben és a
népi frazeológiában Máté (12, 45) és
Lukács (8, 2) evangéliuma is segítette.
gonoszvér: → bakvér
gór góṷr i Hasonló jelentésű képzett
alakja: góṷrál. 1. Hajít, hány, dob. Jóṷl
a falhoz góṷrta/góṷrálta a laptát. 2.
Dobál, hajigál. A rengeteg fehírnemű
csak úgy góṷrva a szekérbe. 3. Vmilyen
anyagot esetleg vmilyen eszközzel szór,
hány vhova. A gyerekek a kezekkel szerettík góṷrni a homokot. − Adatolt igekötős alakjaik: → átgór, begór, belegór,
elgór/elgórál, felgór/felgórál, kigór/kigórál, legór, meggór/meggórál, széjjelgór.
górál: → gór
gordiuszi csomó gordiuszi csomóṷ:
Szóláshasonlat: Kettévágja, mint a gordiuszi csomóṷt: egyszerűen old meg
vmilyen bonyolultnak látszó feladatot. A
Nagy Sándor híres tettéhez kapcsolódó
frazéma bizonyára a Kollégium diáksága
révén terjedt el a cívis társadalomban.
gordon gurdin fn Magasra nőtt kórós
szárú gaz, gyom. L. még: gyomnövény
gordonos gurdinos mn Gazos, bozótos 〈földterület〉.
góré góṷré fn 1. Teljes neve: tengerigóṷré. Csöves tengeri tárolására
szolgáló, lécekből készített (lécgóré) v.
vesszőből font falú szellős, keskeny és
hosszúkás építmény. Kb. 3 m magas
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lécfalának összefogására a góréráma
szolgált. Feltöltése és fokozatos kiürítése
a górélyukon keresztül történt. A 20.
század közepéig a rendszerint cseréppel
fedett, szarufás ~ a tanyai gazdaságnak
és a városi parasztudvarnak egyaránt
jellegzetes épülete volt. A cívis portán a
fáskamra után állt külön téglalábakon
(góréláb), deszkapadozattal ellátva, magasra építve, alatta a tyúkól, szemben
vele az istálló. Szegényebb udvarokban
vesszőből font és zsindelytetővel fedett
változata állt. A ~ két sajátos típusa az
ól, istálló fölé épített ólasgóré és a tető
nélküli ideiglenes repülőgóré. 2. Jelzői
használatban: egy góṷré tengeri: annyi
〈tengeri〉, amennyi egy ilyen építménybe
belefér. L. még: górészék L. még: a fogalmak szócikkeit is!
góréláb góṷréláb fn Téglából készített lábak a → góré alatt.
górélábfa góṷrélábfa fn A → górélábakra helyezett fagerendák, erre került
a → góré deszkapadozata.
górélyuk góṷréjuk fn A → góré tetején levő rakodónyílás, ajtó.
góréráma góṷréráma fn A → góré
léceinek összefogására szolgáló keret.
górészék góṷrészék fn Lécekből,
deszkákból összeszegezett, négyszögletű, rácsos oldalú alacsony → szék.
gornyadozik: → kornyadozik
goromba ~ mn Kedvezőtlen, rossz
〈→ időjárás〉.
goromba szövésű zsák: → csalánzsák
göb ~ fn Madzagon, cérnán kis csomó, bog. Egyik fajtája a → takácsgöb.
göbös ~ mn Görcsös 〈fa〉.

gácsérozik
göböz ~ i → Szíjgyártó sallangra díszes csomót, göböt készít.
göbözés göbözís fn → Szíjgyártóknál
→ díszgöb készítése.
göcs ~ fn 1. Fában görcs. 2. Növényi
száron csomó. 3. Eltávolított v. leszáradt
ág helye a fa törzsén. BenőÝtt ~: az ág
faszövettel benőtt helye.
gödény gőÝdény, gőÝdíny fn Pelikán.
Szóláshasonlatban: Iszik, mint a gőÝdény: részeges.
gődény: → gödény
gödör ~ fn Talajban: (kerek) mélyedés. Funkciója szerint a ~ lehet: vminek
a tárolóhelye, így a csíkgödör, döggödör/dögösgödör, a hidlásgödör, emésztőgödör, más néven húgygödör/hugyosgödör, pöcegödör, kútgödör; munkagödör a hamvasaljagödör, a kubikgödör,
mészoltógödör, pipagödör; az állattartással van kapcsolatban a fiaztógödör,
fürdőgödör. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
gödörcserzés gödörcserzís fn → Tímármesterségben → gödörben végzett
bőrtisztító eljárás.
gödörkút ~ fn Négyszögletes, nagy
gödör, amelyet mélyebben fekvő, sík,
lapos területeken, tófenéken v. folyómederben ástak a nagyobb jószág csoportos
itatására v. öntözésre. L. még: kút, sírkút
Gödör-kút: → hortobágyi helynevek
és helynévtípusok
Gödörné kútja: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
gög: → gége
gögcsontosodás: → gége
gögrothadás: → gége
gögsíplob: → gége
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gögsípsorvadás: → gége
gölődény gölödin, gölödíny, gölőÝdiny fn 1. → Gombócféle. Málélisztből,
puliszkalisztből ’kukoricaliszt’ gyúrják
v. krumplis tésztából kiszaggatják, vízben megfőzik, majd zsírral leöntik, és
tepertővel megszórva önálló ételként
fogyasztják. 2. → öntött perec.
gölödin: → gölődény
gölödiny: → gölődény
gölődiny: → gölődény
gömbakác gömbákác fn Akácfából

kinemesített díszfa.
gömböc ~ fn 1. A disznógyomor
tömlőszerű folytatása. 2. A ~öt a véres
hurka töltelékével a hurkabél vastag
végébe töltik meg, marékkal rakják bele
a tölteléket, egy madzaggal a szájánál
erősen bekötik, (egyes helyeken a maradék vérbe is bemártogatják), majd főzni
kezdik. Sokáig főzik, mert a ~nek erős
fövés kell. Akkor van megfőve, ha egy
tűvel megszúrják, és már nem szivárog
belőle vér. 3. → gömböcleves.
gömböchús ~ fn Azok a húsfélék,
belsőségek, amelyekből a véres hurka
módjára töltött → gömböcöt készítik.
gömböcleves ~ fn Mondják gömböcnek is. A véres hurka módjára töltött →
gömböccel főzött tejfölös, tormás leves,
amelybe rántás, bőséges tejföl, kevés
ecet és cukor is kerül. A → disznóölés
után másnap, harmadnap készül. A gömböc, ~ elkészítésének említett módozata
debreceni különlegességnek tekinthető.
gömbölyég gömbejíg mn Gömbölyű.
gömbölyű ár gömböjű ár: Szúrással
készített lyuk tágítására való szerszám,

gácsérozik
→ ár, amelynek előnye, hogy a már befűzött cérnát, ill. szíjat nem vágja el.
gömbölyű fonás gömböjű fonás: →
Szíjgyártóknál a fonásnak az a módja,
amikor több szironynak a szálait henger
alakúra fonják össze.
gömbölyű kalap gömböjű kalap:
Pörge → kalap.
gömbölyű kosár gömböjű kosár:
Félgömbhöz hasonló, de kissé hosszúkás
vesszőkosár, amelyen oldalt fülek helyett két lyuk volt a fogója.
gömbölyű reszelő: → szűrszabó
gömbölyű rózsa: → rózsa
gömbölyűség gömböjűsíg fn Dudor.
Az inán hátul egy gömböjűsíg vóṷt.
gömbölyű termetű gömböjű termetű: Ló testalkatára vonatkozó minősítés.
L. még: lótenyésztés
gömbölyű varrás gömböjű varrás: A
szőrmésbőrök összevarrásának az a
módja, amikor az öltések távolsága és
mélysége egyenletes. L. még: szőrmekikészítés
gömbölyű zsinór gömböjű zsinóṷr:
→ Paszományosoknál: sodrókeréken készített háromágas, egyenlő szemű, puha
zsinór.
gömős béldaganat gümőÝs béldaganat: (rég) Εgy betegségfajta. L. még:
népi betegségnevek
gönc ~ fn 1. Ócska, viseltes ruha.
Szólás: Elcsíptík a ~it: a) rajtacsípték. b)
fiúgyermeket vmilyen rossz tette miatt
ruhájánál fogva megragadták. 2. Csomóba rakott ruhanemű. 3. Limlom, kacat.
gönci béklyó gönci bíkjóṷ: Kovácsolt vaslánccal összekapcsolt lábbilincs.
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A legelésző lovak megbéklyózására a
csikósok gyakran használták.
gönci hordó gönci hordóṷ: 136 literes → hordó.
göncölszekér: → ördögszekér
Göncölszekér ~ tn Az Ursa maior
csillagkép első 7 csillagának neve. A cívisektől is ismert népnyelvi elnevezése:
Illés szekere. Szólás: Göncölszekér görbe rúd: éjfélre jár az idő. Népi időjárási
megfigyelésben: Ha télen a ~ fínyesen
ragyog, akkor nagyon hideg íccaka
lessz. L. még: csillag
Gönczy utca: → csordaeresztés
göndör szőrme göndör szőÝrme:
Gyűrűsen, csigásan csavarodó szőrzetű
szőrme. L. még: szőrmekikészítés
göndörfürtű gyapjú ~: Az aprófürtű
→ guba alapanyaga.
göngyölget ~ i A kezében forgat, formál, gyúr vmit.
görbe ~ mn Nyomatékosított alakban: hétrítgörbe. Szólás: Görbén níz rá:
neheztel rá.
Görbe Balogh István: → cívis ragadványnevek
görbe eső görbe esőÝ: Α szél miatt
ferdén hulló → eső.
görbefa ~ fn Teher szállítását megkönnyítő rúd v. bot.
görbe fésű görbe fűsű: 1. A férfiak
hosszúra növesztett hajának rendben
tartására való → fésű, amelyet a tarkón
viselnek. 2. Kislányok hajába tett félhold
alakú fésű, körfésű. L. még: hajviselet
Görbe-háti-hodály: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
Görbe-hodály: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok

gácsérozik
görbekés ~ fn 1. → Kádármesterségben a bütü belső durvább felületű
metszetét finomító kés. 2. → Szíjgyártóknál a bőrök szabásához használt, görbe hegyű kés, amelyet ívelt vonalak
vágására és vastagabb bőrök szabására
használnak; kacorkés.
görbesaroglya görbesarogja fn A →
szekér részeként egy saroglyafajta.
görbesaroglya sablon görbesarogja
sablon: → Görbesaroglya elkészítésére
használt, fából készült mintapéldány.
görbés sarlós hátú görbés sarlóṷs
hátú: Ló termetére vonatkozó minősítés.
L. még: lótenyésztés
Görbe utca: → utcák−utcanevek
görbítő eresztés görbítőÝ eresztís:
→ Szőrmekikészítőknél az eresztésnek
az a formája, amikor a felszabdalt csíkokat nem egyenletesen, hanem ferdén
varrják össze.
görbölő görbölőÝ fn Ajtóra, ajtószárnyra ráfordítható, annak bezárására
szolgáló fapecek; → kallantyú. Főleg az
istállóajtókon használták. Régi cívis portákon ma a tyúkól ajtaját zárják vele.
görcs ∼ fn 1. Fonálon, kötélen csomó. Görcsre köt: csomóra köt. Durva figyelmeztetésben: Kössél az óṷrodra ~öt,
hogy el ne felejsd! Szitkozódásokban: A
~ húzzon össze! A ~ fogjon meg!: görbülj
meg! – Összetétellel jelölt fajtája a kungörcs/kunkötés ’könnyen oldódó hurok a
kötőfékszáron’ és a szövőszéken levő fonál elkötésére szolgáló takácsgörcs/takácsgöb. 2. Göröngy. 3. Izmok fájdalmas összehúzódása. Húzza/Megfogta a
~: testrész ~öt kap. − Szitkozódásban: A
~ húzzon össze! A ~ fogjon meg! 4. Éles

39

galamb

belső fájdalom. Betegségnevek utótagjaként: dermedtgörcs, gyengeséggörcs,
mellgörcs, rémgörcs, rengőgörcs; pólyások betegsége a gyermekgörcs; az arcon
levő pattanás népi neve kurvagörcs. Előtagként fordul elő a görcsvíz, ill. a görcsösköhögés betegségnévben. L. még:
népi betegségnevek; a fogalmak szócikkeit is!
görcsöl ~ i Csomóz, csomót köt
vmire. Igekötővel: → begörcsöl, meggörcsöl.
görcsös ~ mn 1. Kenyértészta csomós. A jó gazdasszony a kézre ragadt
tésztát nem engedte a kenyértésztába,
mert attól ~ lett volna a kenyér. 2. Darabos. A főtt krumplit teljesen simára kellett törni, hogy ne legyen ~. 3. Csomóra
kötött, megcsomózott. 4. Föld göröngyös, rögös. Görcsös a főÝd, ha szántásnál az eke nagy darab főÝdet szakít fel.
Az jóṷ, mert télen a nedvessíget meg a
havat is megfogja, napsütísre szíjjelmállik. − Nyomatékos ikerszói alakja: →
gircses-görcsös.
görcsös galuska ~: A → görcsösgaluska-leves tésztája. L. még: cívis konyha
görcsösgaluska-leves: → csimbókosgaluska-leves
görcsös köhögés görcsös köhögís:
(rég) Egy betegségfajta. L. még: népi
betegségnevek
görcsvíz ~ fn (rég) Egy betegségfajta. L. még: népi betegségnevek
gördít ~ i Forgat.
görény göringy, göríny fn A baromfiudvarok barna szőrű, bűzmirigyes menyétféle ragadozója. Szóláshasonlat: Bü-

gácsérozik
dös, mint a göríny: nagyon büdös. Ha
társaságban vki nagyon büdöset szellent,
tréfásan így észrevételezik: Ennek még a
göríny is kalapot emel. L. még: féregűzés
görget ~ i → Mézeskalácsos: tésztát
gömbölyít.
görgő: → henger
görhe: → görhemálé
görhefű ~ fn Inula britannica. Hivatalos neve: rétiperemizs. Fűféle, keserű
lesz tőle a tehén teje. L. még: Hortobágy
növényvilága
görhemálé ~ fn Más nevei: görhe,
málégörhe, köznyelvies elnevezése: kukoricamálé, kukoricapogácsa. Forrázott,
majd kissé megerjesztett és öregre kavart
málélisztből ’kukoricaliszt’ sütött lepényféle. Kézzel kiszaggatva marékkal
rakták a tepsibe, megzsírozták, és kemencében kisütötték. Nem tartották jó
ennivalónak, mert sovány étel. Másik
változata pogácsa alakú. Ezt tejföllel,
zsírral gyúrták, kupacokba kicsomózták,
úgy sütötték meg. L. még: cívis konyha
göringy1: → görény
göringy2~ fn Göröngy, rög.
göringyes ostor ~: Nagy ügyességet
kívánó játék, tanyai fiúgyermekek játszották: Az ostor végét, a csapóját rákötötték egy kemény → göringyre, meglóbálták, és a rög zúgva messzire repült.
Az számított a legügyesebbnek, aki a
legtávolabb v. a megadott célhoz legközelebb hajította a rögöt. L. még: gyermekjátékok
görnyedezik ~ i Betegeskedik.
görög ~ mn/fn − Tréfás rigmus: Ojan
bolond a ~, padra [padlásra] megy, oszt
legörög.
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göröncsöl ~ i Próbálgat.
göröngybéka göröngybíka fn Alakváltozata: göröngyibíka, másik népi neve: varangyíkos bíka. Varangyos béka.
A népi → állatgyógyászat is hasznosította. A felfúvódott tehénnel ~´t nyelettek,
ettől öklendezni kezdett, és kijött a bendőjéből a levegő. L. még: trokár
göröngyibéka: → göröngybéka
görvélyes görcs: → görvélykór
görvélyes sorvadás: → görvélykór
görvélykór görvíjkóṷr fn (rég) Más
nevei: görvíjes görcs, görvíjes sorvadás.
1. A nyaki nyirokmirigyek megduzzadásával járó kór. 2. Gümőkór, tuberkulózis.
L. még: népi betegségnevek
gőte gőÝte fn Farkos kétéltű gyíkszerű állat. Legismertebb fajtája a → víziborjúnak nevezett tarajos gőte. Elhanyagolt ivókutakban gyakran előfordult. A
hiedelem szerint, ha a ~´t vki megissza,
akkor megnő a hasában. Lányoknak
mondták tréfából: Meg ne idd a gőÝtét,
mert megnőÝ a hasadba. A nádudvari
fa- zekasok ennek ellenszeréül korsóikba
olyan sűrű rostát tettek, amelyen a víz is
csak nehezen folyt át. Szóláshasonlatban: Iszik, mint a gőÝte − mondják a részeges emberre.
göthöl ~ i Köhög, köhécsel, betegeskedik.
göthös ~ mn 1. Beteges, sovány,
gyenge. 2. Tüdőbajos. L. még: emberi
test
gőz gőÝz fn − Szólásokban: A részeg- nek GőÝz szállott a fejibe. Akinek
fogal- ma sincs vmiről, annak Halvány
gőÝze sincs hozzá. L. még: szeszgőz

gácsérozik
gőzeke gőÝzeke fn Gőzgéppel vontatott → eke. Nagy uradalmak munkaeszköze volt. A föld mindkét végén drótkötél segítségével húzatták oda-vissza.
gőzfürdő gőÝzfürdőÝ fn − Szóláshasonlat: Ojan meleg van, mint a gőÝzfürdőÝbe: fülledt meleg van.
gőzgép gőÝzgép fn A → cséplőgép
hajtóműve. Szóláshasonlat: Fúj, mint a
gőÝzgép: hangosan liheg, fuj(tat).
gőzmalom: → malom
gőzöl gőÝzöl i 1. Gőzölög. 2. Bőrt vizes ruha rátételével forró vasalón keresztül kitágít.
gőzölés gőÝzölís fn 1. Vizes vászondarabon keresztül történő vasalás. Az
elkészült kalapot ~sel vasalják simára. 2.
→ Kalaposoknál: a filc sűrítése a tűzhelyen egy U alakú, lyuggatott vasrács
tetején. A vászonkendőbe csavart filcsüveg ~ét a vízzel lelocsolt tűzhelyplatón
végzik. 3. A bútort borító bőr nyújtása
vizes ruha segítségével.
gőzös gőÝzös fn Gőzmozdony, ill. a
vele vontatott vasúti szerelvény.
gőztészta gőÝztíszta fn Másik neve:
tepertőÝtíszta. A régi → cívis konyha ismerte. Készítése: Tésztáját a palacsintatésztához hasonlóan kavarással készítették el. Egy lábasban vizet főztek, erre
rátettek egy másik lábost, amelynek az
alját zsírral megkenték. Az a forró gőztől
felmelegedett, ekkor a tésztapépet a felső → kasztrolyba töltötték, annyit, hogy
vékonyan a fenekét ellepje. Itt hagyták,
amíg meg nem keményedett. Egy serpenyőbe zsírt olvasztottak, és a kivett tésztát kockára vágták. A kockákat, mint a
pörcöt v. szalonnát, behasogatták, és
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forró zsírban megsütötték. A tészta szép
pirosra megsült, sütés közben megnőtt,
szétrepedt, mint a bőrös tepertő.
gözü: → güzü
grád ~ fn A → must cukorfokának
mérésére szolgáló műszer.
grádics ~, garádics, gerádics fn Lépcső.
grádicsfok ~, garádicsfok, gerádicsfok fn Lépcsőfok.
grádicsos ~, garádicsos, gerádicsos
mn Lépcsős. Régen takarékosságból a
kisfiúk haját gyakran ollóval, fésűvel az
édesanya nyírta meg, ez általában ~ra
sikerült.
grádli ~ fn → Kárpitosmesterségben
használt olcsó szövetfajta.
grafittégely: → öntőtégely
grájfol ~ i Csen, lop. Igekötővel: →
elgrájfol. L. még: német
*grammatista: → Református Kollégium
grampli ~ fn Egyik oldalán sűrű fogú, a másikon a haj kibontására alkalmas
nagy fogakkal ellátott, nyél nélküli →
fésű.
granarium: → granárium
granárium granarium fn Magtár.
Debrecenben a ~ a keleti és az északi sor
[?] találkozásánál volt.
gránátalma ~ fn 1. Punica granatum.
Vörös virágú díszcserje. 2. → Csipkeverőknél a szalagsorok összekötésére szolgáló magyaros minta.
gránátfa ~ fn Másik neve: gránátvirág. A leanderhez hasonló díszcserje. A
régi cívis udvarok kedvelt dísznövénye
volt. Dézsában tartották, pincében teleltették. L. még: virágoskert
gránátmars: → grenadírmars

gácsérozik
gránátoskocka: → grenadírmars
gránátvirág: → gránátfa
grasszál ~ i Sétál.
greffolt ~ mn → Kőművesmesterségben: síkban megtört irányú 〈pl. párkány〉.
grenadin ∼ fn Áttetsző, könnyű vászon v. selyemszövet.
grenadírmars ~ fn Másik neve:
gránátmars; köznyelvi elnevezése: gránátoskocka. Főtt krumplis galuska, ill.
főtt törtkrumplival kevert főtt kockatészta paprikás, hagymás, forró szalonnazsírral leöntve. Nehéz étel, a katonaságtól
terjedt el. L. még: cívis konyha
grispin ~ fn (rég) Ujj nélküli, rövid
női ruhadarab. Nem vóṷt ujja, se gombolóṷja, kézzel fogták össze, magukra
fordították, amikor télen kimentek a szabadba. Nagyanyámnak még vóṷt grispinnye. L. még: cívis női viselet
grízes zsír ~: Szemcsés → zsír.
grízgaluska ~ fn Daragaluska, vagyis
tojással összekavart gríz, amelyet kanállal szaggatnak a húslevesbe. Készítésekor vigyáznak, hogy túl híg v. túl kemény ne legyen. Az előbbi ui. a forró
lében szétmegy, utóbbi összezsugorodik,
nehezen fő meg. Van, aki egy kevés
finomlisztet is kavar bele. Ha elfogyott a
száraz levestészta, a cívis gazdasszony
~´t tett a → levesbe. L. még: cívis konyha
grízgaluskaleves ~ fn → Grízgaluskával készült húsleves. A gazdasszony a
jó kövér marhahúst megfőzi, a húst kiszedi, a levet megszűri, felkészíti, majd
csendesen újra főzi. Egy vaskanál hegyét
a forró lébe mártja, a grízpépből egy
kanálhegyen tesz a lébe oda, ahol nem
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fő, a pép leül a fazék fenekére, de néhány perc múlva már a fövő lé tetején
imbolyog. Belehányja mindet, kóstolgatja, megfőtt-e. Ha jól eltalálta, a megfőtt
galuska finom puha és lyukacsos lesz. L.
még: leves
grízgombóta grízgombóṷta fn Tejbegríz. L. még: cívis konyha, gombóta
grízkók grízkóṷk fn Grízből tojással
készített ételféle. Készítése: A megfőtt
grízt és a fölvert tojás habját a forró vízbe belekavarják, és az szépen összeáll.
L. még: cívis konyha
gróf geróṷf, gróṷf fn Urat játszó szegényebb ember. Szóláshasonlatban: Úgy
vagyok, mint a geróṷfok, píz nékül: Tréfás felelet a Hogy vagy? kérdésre. a)
rosszul. b) megvagyok, vagyogatok.
Szólás: Óṷf, aki nem gróṷf!. a) gyerekeknek, szegényebbeknek mondott felszólítás: felállni, adjátok át a helyet! b)
munkára fel!
grubber grúbel, glúber, gúber fn A
talaj lazítására, porhanyítására szolgáló
rugós borona, ill. 8 kiskapából álló nehéz eszköz. Vontatása egyszerre 5 (3+2)
lóval történt.
grubberez grúbelez, glúberez, gúberez i Talajt → grúbberrel lazít, porhanyít.
grúbel: → grubber
grund ~ fn 1. Beépítetlen városi telek. 2. Játszótér. 3. Másik neve: cetli. →
Paszományosoknál: a felvetőszál egyik
ága a szövőszékben.
grundfesték grundfestík fn → Tímármesterségben: vasfesték, a bőr alapfestésére használták.

gácsérozik
grundol ~ i → Kőműves durva vakolatot készít simítás alá v. nemes vakolathoz alapvakolatnak.
grupp ~ fn Virágágy.
guba1 ~ fn 1. – A/ Kiválóan elkészített darabjának neve: gubamű. (A ~ a
külföldiek körében magyar guba néven
volt ismerős.) Fürtösre szőtt durva posztóból, a gubaposztóból készített, gallér v.
hajtó- ka nélküli, hosszú ujjú, selyemmel, színes posztóval beszegett nyakú,
belül sima, kívül szőrös (férfi) felsőkabát. Nyílása a lábikráig egyenes, vörös
posztóval van beszegve, a nyaknál két
szélen henger alakú kiugrással. Főleg
esős időben jó, mert a víz, a szél nem
hatol át rajta. Felöltve viselték/viselik. A
18. század közepén a cívis polgároknak
is kedvelt ruhadarabja volt. Díszíteni
nem lehet, mert a szőrös része van kívül,
minél apróbb fürtű, annál ékesebb. Debrecenben és vidékén a fekete ~ volt a
divat (debreceni guba, fekete guba). A
pásztoroknál kiszorította a könnyebb és
csinosabb szűr. − Debrecenben régi híres
céh volt a ~csapók céhe, utcát is neveztek el róluk (Csapó utca). − B/ A ~ készítésének menete: A megszövött ~´t,
~posz- tót levették a szövőszékről, és két
szélét vízszintesen összevarrták, összederekazták gubadarabbá. Ezt a gubakallóban kallották (kikallott guba), utána a
gubacsapó leterített az udvaron a ponyvára 30−40 db ~pokrócot, és hozzálátott
egyenként kiszabni őket a gubaszabókéssel. Két szélét összehajtotta, közepét
megvágta egy bakarasznyit. A bevágástól lett a guba nyaka. Ezután megint kiterítette, és először kivágta a jobb ujját,
majd a bal ujját, hasonlóképpen, mint az
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asszonyok a gyerekinggel tették. Aki
ügyesen, takarékosan tudott szabni, annál az anyagból egy körömnyi sem esett
el, nem ment kárba. Végül kivágták a
nyakát, és a gubavarrőtűvel összevarrták
elöl a két ujját. A két ujjat ún. agyonöltéssel, a guba mellét pedig farkasöltéssel
varrták össze (gubavarrás). A kész ~´t
begallérozták. A gallér piros posztó,
amelyet csepűvel gömbölyűre tömtek, és
amely leért egészen a mellvarrásig. Elöl
az összefogásánál díszítették: szemmel
(gubaszem) v. cifrázással. Ezek alá két
kis madzagot varrtak, ezzel kötötték öszsze elöl a ~´t. A felhasznált anyag alapján van bárányguba ’kisbárány gyapjából’ bondorguba ’tokjószőrű guba’, fürtguba ’fürtös guba’, tömött fürtű guba,
zsírosguba ’mosatlan fürtű guba’. Egy
másik csoportosítás háromféle ~´t különít el: bárányfürtös guba/bárányguba,
rakott guba, sima guba. Szabása mindháromnak egyforma, technikailag azonban a szövött bárányfürtös (tömött szövésű guba) és a rakott ~ különbözött a
vászonkötéses, fürt nélkül szövött sima
~´tól. Itt említhető a két darabból összevarrt összederekazott guba is. Mérete
szerint van kisguba, és idevehető a férfiakénál rövidebb és szűkebb asszonyguba
és a gyermekguba is. 2. Fürtösre szőtt
durva posztó, amelyből a ~´t készítik;
~pokróc (félguba). – Szóláshasonlatban:
Ojan fekete, mint a ~: nagyon fekete.
Szólásban: Eben ~´t cserélt: semmit sem
nyert a cserén. Más változatban: Eben
kutyát, szűrön ~´t cserélt. Közmondásban: Guba ~´hoz, suba subához: a hasonló természetű v. anyagi helyzetű emberek illenek össze. Guba ~´hoz, szűr a
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szűrhöz: A szűr a gazdagabb férfiak viselete volt. Népdalokban: Guba, ~, apróṷszőÝrű ~. Nem vagyok én senkinek
adóṷsa. Guba, ~, apróṷszőÝrű ~. Két
ökörír nem adnálak oda. Mer az ökör
csak szántani valóṷ, de a ~ szíp jány betakaróṷ. L. még: gubasátor, gubasor,
gubaszín, pellempáty; a fogalmak szócikkeit is!
guba2: → mákos guba
gubacímer ~ fn A gubások → gubát
ábrázoló cégtáblája.
gubacs: → gubics
gubacsapó gubacsapóṷ fn Más nevei: gubacsapóṷmester, gubás, gubásmester, gyapjúműves mester, csapóṷmester. Fürtösre szőtt durva posztót,
majd belőle gubát készítő és a kész terméket a vásáron áruló mestervizsgát tett
iparos. Segítője a gubásinas, és a csapólegény/gubacsapómester-legény. A ~ a
szokványos gyapjúmunkát végzi, csak
éppen gyapjúszövés közben minden harmadik-negyedik keresztfonal után egy
sor válogatott gyapjúfürtöt rak be kézzel
a szövetbe, amit újabb keresztfonalakkal
rögzít benne. Ettől lesz a gubaposztó
külső oldala prémes, szőrös. Híres központjuk volt Debrecen, ahol 1467-től
utcanév is őrzi emléküket (Csapó utca).
A debreceni ~k áruikkal bejárták az Alföldet és a Felvidéket. Termékeiket a vásárokon külön helyen (gubasor, gubasátor, gubaszín) árusították. Helybeli telepükön gubacímer is utalt mesterségükre. A ~k céhe a szabad ipar kezdetéig virágzott. A ~k a szűrcsapó mesterségből
váltak ki: nevükben a csapó a gyapjú
fellazítására használt húros, íjas csapó-
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eszközre utal (csapókészülék), amelyet
később a kézi kártoló (gyapjútépés) váltott fel. − Szólás: Mihejt gubás, mingyár
kapás: a mezei munka sem fog ki a gubáson. Kisgyermeknek mondják, ha nem
találja a törülközőt: TürűlkőÝddz a gubások farkához! A gubás itt talán ’fürtös
szőrű kutya’ jelentésű szó. L. még: a
fogalmak szócikkeit is!
gubacsapómester: → gubacsapó
gubacsapó mesterlegény: → csapólegény
gubacsapó társulat gubacsapóṷ társulat: Más nevei: gubás társulat, gu bás
ipartársulat. A → gubacsapók 1873-tól
1921-ig működő szervezeti formája. A
gubacsapók már 1395-ben céhbe tömörültek.
gubacsatka ∼ fn Kártevő a gyümölcsösben, az általa okozott betegség a →
gubacs. L. még: gyümölcstermesztés
gubacsdarázs: → gubicsdarázs
gubacsinálás: → gubakészítés
gubadarab ~ fn A → szövőszékről
levágott, megszőtt → gubaposztó/gubapokróc, amelyből a → gubát összeállították és összevarrták.
gubafekete ~ mn Nagyon fekete színű 〈fonál v. szövet〉.
gubakalló gubakallóṷ fn Malomhoz
hasonló műhely, amelyben a lezúduló
víz mossa, puhítja, tömöríti a fürtös gubaszövetet. L. még: guba1
gubakenyér gubakenyír fn Pirított
szalonnára hagymát, száraz kenyeret aprítottak, vízben megpuhították. túrót is
tehettek rá. Pásztoreledel volt, bográcsban készítették.

gácsérozik
gubakészítés gubakíszítís fn Másik
neve: gubacsinálás. A → guba előállításának hosszú és bonyolult munkafolyamata, amelyhez tartozik a gyapjú beszerzése, válogatása, szaggatása, tépése,
fonallá alakítása, ill. a gubaposztó megszövése, fésülése, kallása, festése, szabása és varrása.
gubaleves ~ fn → Gubatésztával,
vagyis apró, kerek tésztával készített
leves. L. még: cívis konyha
guba melle ~: A → guba mellrésze.
gubamű: → mű
gubancos ~ mn 1. Komondorra vonatkoztatva: hosszú, fehér szőrű. 2. Öszszekuszálódott, összeállt szőrszálakból
álló 〈szőrme〉.
gubancs: → gubics
gubapokróc: → gubaposztó
gubaposztó gubaposztóṷ fn Másik
neve: gubapokróṷc. Fürtösre szőtt durva
posztó, amelyből a → gubát készítik.
gubás: → gubacsapó
gubasátor ~ fn Vásári ponyvasátor,
amelyben a gubások árultak.
gubásinas ~ fn A → gubacsapómesterség kitanulásában az inaskodás
idejét töltő ifjú.
gubás ipartársulat: → gubacsapó
társulat
gubásmester: → gubacsapó
gubásmesterség gubásmestersíg fn
Más nevei: gubásság, gyapjúművessíg,
gyapjúműves mestersíg. A gubacsapó(k)
mestersége, gyapjúfeldolgozással foglalkozó mesterség.
gubasor ~ fn A → gubacsapók árusításra kijelölt helye a vásárban.
gubásság: → gubásmesterség
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Gubás Szilágyi Gyula: → cívis ragadványnevek
gubás társulat: → gubacsapó társulat
gubaszabó kés gubaszabóṷ kés: A
gubaposztó szabásához használt speciális, éles pengéjű eszköz. Csak erre a
célra használták. L. még: kés
gubaszem ~ fn → Gubán a nyakkivágás elejére varrt, szemhez hasonló
dísz.
gubaszín ~ fn A → gubacsapók árusító háza, ahol gubáikat értékesítették.
gubaszorítás ~ fn A → szövőszéken
a nagy dorongkeréknek a megakasztása,
hogy a mellék szálainak egyenletes feszülése biztosítva legyen.
gubaszövés: → gyapjúszövés
gubaszövőszék: → szövőszék
gubatészta gubatíszta fn Apró, kerek
levestészta. L. még: levestészták
gubavarrás ~ fn A kiszabott gubaposztó összeöltése. A → guba két ujját
agyonöltéssel, a mellét farkasfoggal
varrták össze.
gubavarrótű gubavarróṷtű fn Kb.
10 cm hosszú, erős → tű. Nagy foka
van. L. még: guba1
gubbaszkodik ~ i Gubbaszt.
gúber: → grubber
gubera ~ fn Fiúk játékában, a →
gombozásban használt kifejezés.
guberál ~ i 1. Keres vmit, kutat vmi
után. 2. Eltesz vmit.
gubics ~, gubacs, gubancs fn 1. Lágy
szárú növények v. fák levelein, rügyein,
bimbóin kialakuló szövetburjánzás.
Okozói rovarok, férgek, élősködő gombák. − Leggyakoribb a tölgyfa levelein a
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→ gubicsdarázs csípése miatt keletkező
kis dudor. Ipari, gyógyászati értéke van.
Csersavtartalmát a kékfestők fekete szín
előállítására használják. 2. Szószerkezettel: zsíros gubics. Tölgyfa makkja. A
szegények az erdőn gyűjtögették. 3. Apró gesztenye, alma stb. Főként a nem piacképes almára, az ún. hulló almára
mondják. 4. A hernyó gubója. 5. Kis termetű, vékony ember. 6. Kisfiú; kisfiú →
megszólítása: Te, kis ~! L. még: emberi
test
gubicsdarázs ~ fn Köznyelvi neve:
gubacsdarázs. Növényeken élősködő, a
→ gubicsban (gubacsban) kikelő hártyás
szárnyú rovar, → darázs.
gubó gubóṷ fn 1. Összetétellel:
mákgubóṷ. Üres, ill. tele mákfej. Régen
a mák üres ~jából készített főzettel altatták el a kisgyereket. Előfordult, hogy
örökre elaludt tőle. A múlt század elején
már tiltották. 2. Szem/Szeme gubóṷja:
szemgolyó. − Szóláshasonlat: Ojan a
szeme, mint a gubóṷ: kidülled. L. még:
magheregubó
gubószemű gubóṷszemű mn Nagy,
kidülledt → szemű. L. még: emberi test
gubózik gubóṷzik i Selyemhernyó
beszövi magát.
gudrickörte ~, gudrickörtí fn Másik
neve: muskotájkörte (muskotájkörti).
Kellemes ízű, zamatos → körte.
guga ~ fn 1. → golyva. 2. Daganat,
kelevény a → szarvasmarha nyakán.
gugás ~ mn Daganatos, kelevényes
nyakú 〈→ szarvasmarha〉.
guggol ~, gugol i − Szólás: Gugolva
is kibírjuk addig: már nem tart sokáig ez
a kellemetlen állapot.
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guggon ~ hsz Guggolva. Guggon ül:
guggolva ül.
guggon ülő tök: → gyalogtök
gugli: → kugli
gugol: → guggol
gugyi ~ fn → Pálinka. Szólás: Ugyi,
jóṷ a ~?!: annak mondják tréfásan, akin
látszik, hogy ízlik neki a kínált pálinka.
gugyizik ~ i Pálinkázik.
Gugyori ~ tn Csapszék volt. A város
határában állt, a Mikepércsi út mellett.
guhér: → gohér
gukker kukker fn Látcső.
gulászta ~ fn 1. → gulásztatej. 2.
Hortobágyról adatolt ejtésváltozata:
guroszta. Az ellés után először, ill. az első néhány napban fejt tehéntejből forralással készített, túrós, savós ételféle. L.
még: cívis konyha
gulásztatej gulásztaté fn Röviden:
gulászta. A tehén ellése után először, ill.
az első néhány napban fejt sűrű, rossz
ízű → tej, amely könnyen összemegy. L.
még: cívis konyha
gulipán: → tulipánmadár
gulya guja fn
1. → Szarvasmarháknak tavasztól őszig sza
badon tartott és
éjjel is a legelőn
háló csoportja. A
cívis nagyállattartó gazdák a várostól
távol eső hortobágyi pusztai legelőkön
legeltették szarvasmarha-állomá- nyuk
jelentős részét. Az itt együtt tartott állatok neme, életkora szerint volt anyagulya, bikagulya, cifragulya/törzsgulya,
ökörgulya, szűzgulya, tinógulya. Pásztorainak közös megnevezése gulyás, irá-
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nyítójuk a gulyásszámadó/gulyásgazda,
segítője a gulyásbojtár. Munkájuk a
gulyaterelés. A ~ legelője a gulyajárás
/gulyaföld, az ezzel szomszédos terület a
gulyaszél. Pihenőhelye a legelőn a gulyadelelő. Épülete a gulyaszárnyék, az
akol, akolkarám, karám, keresztkarám,
karámkészség. A ~ legelőre történő kihajtása tavasszal a kiverés, jószágkiverés, őszi hazahajtása a gulyaszorulás/gulyaverés. Ez utóbbihoz kapcsolódó
szólás: Bárcsak esne, bárcsak fúna,
guja, ménes beszorulna!: gulyások, csikósok mondták, ha szép ősz volt, és
emiatt még kint kellett lenni az állatokkal. 2. Jelzői használatban: ~´nyi. Egy
egísz guja marhája vóṷt az én nagyapámnak is. L. még: libagulya; a fogalmak szócikkeit is!
gulyadelelő gujadelelőÝ fn A → gulya déli pihenőhelye a legelőn, a → gulyakút mellett.
gulyaföld: → gulyajárás
gulyaharang gujaharang fn → Rézműveseknél a kolomp mély és messzezengő hangú fajtája.
gulyajárás gujajárás fn Másik neve:
gujafőÝd. A tavasztól késő őszig kint
tartóz kodó szarvasmarhák legelője. Idős
cívisek emlékezete szerint a tanyán teleltetett szürke marhákkal előfordult, hogy
tavasszal nem várták meg a → kiverést,
hanem az öreg, tapasztalt tehén vezetésével több kilométeres utat megtéve meg
sem álltak a Hortobágyig, a számukra
ismerős ~ig.
gulyakolomp gujakolomp fn A gulyában levő szarvasmarha nyakába

47

galamb

akasztott, bádoglemezből készült, lapos
harang.
gulyakút gujakút fn A pusztán legelő
szarvasmarha gémes itatókútja a hozzátartozó → vályúval, vályúkkal. Régen
nagyon kevés ~ volt a Hortobágyon,
ezeket általában a pásztorról nevezték el:
Kocka kútja, Zoltán János kútja, Bajmok
kútja stb. A Hortobágyon nem is volt
rájuk szükség, hiszen a Tisza évenként
kétszer ellátta vízzel a természetes kutakat. L. még: kút
gulyás gujás fn 1. A → gulya
pásztora. A cívis paraszti szóhasználat
mindig megkülönböztette a naponta
hazajáró csorda pásztorától (→ csordás).
Az általa őrzött állatok jellege szerint
van: anyagulyás, bikagulyás, bikás, cifragulyás, ökörgulyás, kisökörgulyás,
nagyökörgulyás, tinógulyás, ill. fejősgulyás. A ~t a gazdák kihajtástól beszorulásig fogadták fel. A ~ szálláshelye a
gulyástanya, de hajdan földkunyhóban,
putriban v. nádkunyhóban húzták meg
magukat. Terelőeszköze a pásztorbot és
a karikás, segítője a betanított pásztorkutya (puli, pumi, sinkakutya, mudi),
az állatok kifogására pányvát használ.
Öltözetének jellegzetes darabja a gulyáskalap. Munkakörének ellátása nemcsak
szakértelmet, hanem nagy fizikai erőt,
szívósságot is igényelt, hiszen itatáskor
naponta 4−500 cseber ’vödör’ vizet kellett felhúznia két karral (1 cseber 25 kg).
A pásztortársadalom belső rangsorában a
csikós után következett (egyesek szerint
azonban
ő
volt
a
rangsor élén)

gácsérozik
a rangsor végén a juhász, legvégén a
kondás foglalt helyet. 2. Pörkölt, parázs
hús. L. még: pász torít; a fogal mak
szócikkeit is!
gulyásbojtár gujásbojtár fn A →
gulyás fiatal segítője. 50−60 db jószághoz 2−3 bojtárt foglalkoztattak, akik
őrizték az állatokat. Volt kisbojtár és
nagybojtár. A 14−15 éves kisbojtár a →
gulyástanyán tartózkodott, ő főzte az
ebédet, takarított a tanyán. Minden →
gulyajárásnak volt tanyája, ahol az élelmet tartották: A bojtárok is kint az állatokkal aludtak a pusztán. Ha elpusztult a
jószág, a bojtárok nyúzták meg, ilyenkor
a kisbojtár segített a tetemet elásni. A
bojtár tarthatott 2−3 db állatot, a →
gulya jellegéhez hasonlókat.
gulyásgazda: → gulyásszámadó
gulyáshús gujáshús fn Sűrűre készített → gulyás. A hortobágyi pásztorok és
a → cívis konyha kedvelt egytálétele. A
húst bő lében megfőzték, tettek bele
sárgarépát, petrezselymet, paradicsomot,
paprikát. Összefőve ez a ~.
gulyáskalap gujáskalap fn A → gulyások által viselt széles karimájú fejfedő.
gulyásleves gujásleves: fn Mondják
gujásosnak is. Disznóhúsból, marhahúsból, borjúhúsból, juhhúsból főként
hagymával, sóval és paprikával ízesített
pörköltet készítenek, amikor majdnem
készen van, hideg vizet öntenek hozzá,
és hámozott, szeletelt krumplit tesznek
bele. Ha már erősen fő, beleszaggatják a
nokedlit. L. még: cívis konyha, leves
Gulyás Nagy János: → cívis ragadványnevek
gulyásos: → gulyásleves
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gulyásos hús gujásos hús: 1. → gulyásleves. 2. A → gulyáslevesnek, a
gulyásosnak a főzéséhez előkészített
hús. 3. Kedvelt pásztorétel. Elkészítésének módja: A birkát, ritkábban a borjút
levágják, és úgy nyúzzák meg, hogy víz
ne érje, így jobb ízűnek tartják. A belét
ki- vetik, és a feldaraboláshoz fognak,
levágják a fejét, kettéhasítják. A → szolgafára akasztott → vasfazék v. bogrács
fenekére egy félmaréknyi sót dobnak,
ráteszik a kettévágott fejet, a nyakat,
koncokat, majd az összeaprított húst. A
csontot a fejszével a húsvágó tőkén öszszevágják, és ráteszik a nagy darabokra.
Egy sor apró húst raknak rá, ezt egy
kissé megsózzák, megpaprikázzák, megint apró húst raknak rá, újra sót, paprikát, ismét húst, végül az egészet megsózzák. Nem tesznek rá se vizet, se
hagymát, se krumplit. A hús a fövéskor
keletkező zsíros lében, saját szaftjában
fő meg. Közben egy függőleges és vízszintes kör mentén történő rázással többször megfordítják, így a vasfazék/bogrács tetején levő hús az edény fenekére
kerül, és ott fő meg. Nagy mennyiségű
húsnál, amikor először megfordítják, az
edény aljáról fölkerülő hús már puha és
ehető is. A kisebb mennyiségű húst kétszer, háromszor fordítják meg. Ez a híres
~. L. még: aprópecsenye, parázshús,
pásztorétkezés−pásztorételek, pörkölt
gulyásszámadó gujásszámadóṷ fn
Más nevei: számadóṷ gujás, gujásgazda,
v. röviden számadóṷ. A → pásztorszervezet−pásztorrend második helyén
(egyes vélemények szerint az élén) álló
→ gulyás, ő fogadta fel a → bojtárokat,

gácsérozik
akik állattartás, élelmezés és pénzben fizetett bér fejében az őrzést, legeltetést,
itatást ellátták. Mivel a számadó anyagilag is felelős volt a rábízott állatokért,
csak tapasztalt és tehetősnek számító
pásztorember vállalta/vállalhatta el ezt a
munkát. Minden járásnak és minden gulyafajtának külön-külön számadója volt.
Egy járáson 10−20 gazdának a szarvasmarhái legeltek. A számadó is kint lakott
a pusztán, ő irányította a bojtárokat. A
gazda nyaranta háromszor-négyszer is
kilátogatott a pusztára, ilyenkor élelmet
(füstölt disznóhúst) és pálinkát is vitt
magával az élésládában, de bort sosem.
Minden évben 2−3 gazda kiment a pusztára, és a számadó jelenlétében a gulyajáráson legelő marhacsapatot a következőképpen olvasták meg: A gazdák vezetője minden tizedik → számosállat után
a lajbiján ki (v. be) gombolt egy gombot.
A végén a ki- (ill. be-) gombolt gombokat összeadták. − A számadó juttatása
egy jószág után 7−8 kg termény volt. A
~ ősszel a gulya → széjjelverése után
szekerével összegyűjtötte a gazdáktól a
neki és bojtárjainak járó terményt.
Ilyenkor számolt el az elhullott állatok
bőrével is. Járvány, lépfene esetén az állatorvos igazolta az elhullást, az ilyen
állatot ui. tilos volt megnyúzni.
gulyástalyiga gujástajiga fn Kétkerekű szállítóeszköz, amelyen az elhullott
állatokat a → döggödörhöz, dögtemetőhöz vitték/viszik.
gulyástanya ~ fn A → gulyás fából
v. vályogból épített kunyhója a legelőn.
gulyaszakítás gujaszakítás fn 1. Néhány állat kitéregetése ’elkülönítése’ a
→ gulyából. A ~ a gulyás feladata volt,
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akkor került rá sor, ha a gazdának vmilyen célból szüksége volt néhány szarvasmarhára. 2. A gulya egy részének
erőszakkal való elhajtása, ellopása.
gulyaszárnyék gujaszárnyík fn A gulyában legeltetett szarvasmarhák védelmére a legelőn felállított, nádból készített szélfogó fal.
gulyaszél gujaszíl fn Közvetlenül a
→ gulya (legelője) mellett fekvő terület.
gulyaszorulás gujaszorulás fn Másik
neve: gujaverís. Az egész nyáron legelőn, gulyában tartott szarvasmarháknak a
téli időszakra az erdőspusztai legelőkre
történő hajtása, ill. hazaterelése, istállóba
kényszerülése. A ~ nagy eseménynek
számított a város életében. A visszaemlékezés szerint: Szabadon hajtották a
szürke marha guját, és mindig íccaka
hajtották keresztül Debrecenen. Az nem
vóṷt baj, hogy ezer ember vóṷt az uccán, de ha meglátott egy asszont vagy
egy pantallóṷs fírfit, azt biztos felborogatta. L. még: Erdőspuszták
gulyaterelés gujaterelís fn A szétszéledt gulyának a pásztorkutyákkal történő
összeterelése.
gulyaverés: → gulyaszorulás
gumilabda ~, gumilapta fn − Szóláshasonlat: Pattan, mint a gumilapta:
gyorsan, készségesen ugrik, hogy megtegye, amire kérték.
gumicsizma gumicsizsma fn Mészárosok ruházatában: térdnél is följebb érő
vízhatlan, erős → csizma.
gumipuska: → parittya
gumis ~ mn → Mézeskalácsosoknál:
nehezen nyújtható, összehúzódó 〈tészta〉.

gácsérozik
gumistráf ~ fn Teherszállításra, fuvarozásra használt gumikerekű lovasszekér.
gumó gumóṷ fn Gumóṷra jár: metszőolló rugóval van ellátva.
gúnár ~, gunár fn A (vad)liba hímje.
Frazémáknak is tárgya. Tréfás, rímes,
ritmusos biztatás: Csípd meg ~ a seggit,
hadd ugorgyík egy kicsit! Szólás: Úgy,
úgy ídes ~om, úgy lesz libám a nyáron!:
gazdasszony mondja örvendezve, amikor látja, hogy a ~ tejjesíti a kötelessígit.
Vigasztalásként mondják a kisgyermeke
halála miatt kesergő anyának: Íl [él] a ~,
másikat gurigál: él a férje(d), még lehet
gyerekük (gyereketek). L. még: baromfitartás, liba
gúnározik ~ i → Liba párosodik.
gunera ~ fn Hivatalos neve: vulnera.
A juhászok által használt sántázószer,
sebhintőpor egyik összetevője. A hintőport úgy készítették, hogy a kékkövet,
timsót mozsárban összetörték, megégették, és tettek hozzá egy kevés ~´t. L.
még: juh betegségei és gyógyításuk
gúnya ~, gunya fn A szót a hortobágyi pásztor (juhász) is többféle értelemben használta/használja. Ezek összefüggésben vannak a nomád pásztorélettel. 1.
Szegényes ruha, felsőruha, öltözet; tkp.
minden ruhadarab egyenként v. összesen, amelyek az ingen, gatyán, fövegen,
csizmán kívül a pásztor öltözetéhez tartoznak. Szólás: Kifordíttyák a ~´jábúl:
tartozása fejében mindenét elveszik,
mindenéből kiforgatják. 2. Férfiruha. 3.
Báránybőrből készült ujjas v. ujj nélküli
rövidebb-hosszabb kabát; köce. 4. A szabadban élő pásztor holmija, felszerelése
(pl. tömlő, vasfazék, csobán), amelyet
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csikó- v. szamárháton visz magával.
Ecsedi István leírása (A Hortobágy puszta és élete. 155) szerint: Ha a pásztor
legeltetés miatt megáll, lepakol szamaráról. Esős, nedves időben ~´ját gondosan
összerakja: A nyerget a nedves gyepre
teszi, erre az eleséges tömlőt, hogy ne
érjen a földre, erre fölösleges felső ruhadarabjait, szűrét v. bundáját is rálöki,
föléje a ponyvát teríti, végül a főzőfát, a
szájával lefelé fordított vasfazekat teszi,
a → csobánt oldalról odatámasztja; ez a
~. Jöhet az eső, nem ázik, és alulról sem
szívosodik fel. 5. A szabadban élő pásztor kunyhója.
gunnyaszt ~ i Bóbiskol.
gurdin: → gordon
guriga ~ fn 1. Karika. 2. Cérnaorsó,
→ cérnaguriga.
guroszta: → gulászta
gurtni ~ fn 1. A bútor fa keretére
szegezett heveder. 2. Két oszlopot öszszekötő boltív. 3. → Paszományosoknál
a szövőszék tárcsáját meghajtó szíjként
használt, néhány cm vastagságú szalag.
gurtniz ~ i Bútorkárpitozás első fázisaként: hevederrel ellát.
gurtnizás: → hevederezés
guszt ~ fn Hézagok kiöntésére használt, különlegesen híg mész- v. cementhabarcs. L. még: kőműves
Gut ~ tn Debrecentől északkeletre
fekvő erdős puszta (→ Erdőspuszták).
Viszonylag nagy távolságra fekszik a város egyéb birtokaitól. Helyén hajdan falu, Kisgut és Nagygut feküdt, amelyeket
később gyakran Külsőgut és Belsőgut
elnevezéssel említenek. A város a mind
jobban pusztuló és a 17. század folyamán megsemmisült községek határát

gácsérozik
igyekezett megszerezni. A 17. század
végén és a 18. század elején még egész
sor itteni birtokos kisebb jószágait szerezték meg zálogként, így a puszta legnagyobb birtokosa Debrecen lett. Nemcsak az erdőségek, hanem a kaszálók és
szántóföldek is a város zálogos tulajdonába kerültek. (Fényes szerint a 19. század első évtizedeiben a két pusztának 44
református és 22 katolikus lakosa volt. i.
m. 61.) A 18. század végén a guti erdő
összesen 8632 kat. hold, ebből a tulajdonképpeni erdő csak 4716 kat. hold.
Állománya ennek is tőről sarjadzott
tölgy volt.
guta1 ~ fn A szó a fene, íz, süly betegségnévhez hasonlóan talán a magyar
népi hiedelemvilágból már rég kiveszett
betegségdémonoknak a nyomát őrzi.
Szitkozódásban: A ~ üsse meg! Szólásban: Ojan mírges vagyok, hogy majd
megüt a ~: nagyon mérges vagyok. Megütötte a bukszámat a lapos ~: üres. L.
még: népi betegségnevek
guta2 ~ fn → Mézeskalácsosok által
használt kemence.
gutaütés gutaütís fn Bénulást v. halált okozó agyvérzés. L. még: népi betegségnevek
gutaütött ~ mn Akit, amit → gutaütés ért.
gúvad ~ i Igekötővel: kigúvad. →
Szem kidülled.
guzori ~ mn Gubbasztó, gunnyasztó
〈állat v. ember〉. Főleg tyúkra, csirkére
mondják.
guzorog ~ i 1. Aprómarha szárnyát
leengedve betegen álldogál. 2. Esőtől,
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jégtől sújtott növény lankad, kókad, lekonyul.
gúzs ~ fn 1. Fűzfavesszőből v. más
vessző- v. indaféléből, esetleg szalmából, bőrből különféle célokra csavart
kötél. 2. Vesszőből készült hurok v.
abroncs, amelyet vmilyen tárgy elemeinek az összekapcsolására használnak. 3.
→ vendégoldalgúzs. 4. Másik neve: ekegúzs. Az ekét az → eketalyigával összekötő lánc, vaspánt v. vesszőből font kötél. 5. Lószőrből és csepűből font v.
láncból, vasból készített → béklyó.
Gúzsba köt: pl. rugós tehenet fejés előtt
megbéklyóz, béklyóba ver. L. még: csoroszlyagúzs, kötélgúzs
guzsaly guzsaj fn 1. Kézi fonáshoz
használt, gyakran talpas eszköz, amelynek rúdjára a kender- v. lenszöszt rátekerik. Fő részei: a guzsaly talpa és a →
guzsaly szára. Két alaptípusa a → teljestalpas guzsaly/gyalogrokka és a féltalpas guzsaly. 2. Fonásra való, lábbal
hajtott eszköz, → rokka.
guzsaly szára guzsaj szára: A → guzsaly rúdja.
gúzskötés guzskötís fn Kosárfonóknál vesszők összekötéséhez használt
olyan kötésfajta, amikor egy hosszabb
szál vesszőt hegyénél megfogva néhányszor körülforgatnak. L. még: vesszőfonás
gúzsos ~ mn 1. Nem eléggé átsült,
emiatt fogyasztáskor nehezen rágható, az
ínyhez tapadó 〈kenyér〉. 2. Nyirkos 〈gabona〉. 3. Nedves, emiatt összegyűjtve,
egymásra rakva hamar penészedő 〈ruhanemű〉.

gácsérozik
gülbaba ~ fn Szószerkezettel: gülbaba krumpli/kolompír. Hengeres, vöröses
gumójú étkezési → krumpli.
gülbaba kolompér: → gülbaba
gülbaba krumpli: → gülbaba
gümő gümőÝ fn Gumó.
gümőkór: → csontgümőkór, mirigygümőkór
gümőkóros agylob gümőÝkóṷros
agylob: (rég) Egy betegségfajta. L. még:
népi betegségnevek
gümős agyhártyalob gümőÝs agyhártyalob: (rég) Egy betegségfajta. L.
még: népi betegségnevek
gümős bélhurut gümőÝs bélhurut:
(rég) Εgy betegségfajta. L. még: népi
betegségnevek
gümős hashártyalob gümőÝs hashártyalob: (rég) Egy betegségfajta. L.
még: népi betegségnevek
gümős tüdősenyv gümőÝs tüdőÝsenyv: (rég) Egy betegségfajta. L. még:
népi betegségnevek
gürcöl ~ i 1. Fáradságos, kemény
munkát végez, kínlódik vmivel. 2. Cipel.
güzü ~, gözü fn 1. Az egérhez hasonló, de annál kisebb termetű, télre tartalékot gyűjtő mezei rágcsáló. Szóláshasonlatokban: Gyűjt/Hord, mint a~ (gözü): a
maga számára mohón, telhetetlenül
gyűjt. Főleg öregasszonyokra vonatkoztatva: Ojan az, mint a ~ (gözü): szorgalmas, gyűjtögető. A nagyon élelmes ember Ílelmes, mint a ~ (gözü). 2. Takarékos, minden használható dolgot összeszedő ember.
güzül ~, gözül i Gyűjtöget, összehord, összeszedeget.
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Gy

gyagya ~ mn/fn Csak melléknévi
szófajú alakváltozata: gyagyás. Félbolond, → bolond, együgyű, ütődött, hibbant.
gyagyás: → gyagya
gyakhec ~ mn Has, → gyomor.
gyakor ~ I. mn Sűrű, bokros 〈erdő〉.
II. fn Földrajzi nevekben: sűrű, bokros
hely. Debrecenben: Sziki-gyakor. L.
még: erdő
gyalaváz ~ mn Főként beteges emberről mondva: erőtlen, gyenge, silány.
L. még: emberi test
gyalít ~ i Fájdalmat enyhít, csillapít,
zsibbaszt.
gyalog ~ hsz − Szólás: Gyere velem,
ne mennyek ~!: (tréf) menjünk együtt,
gyorsabban telik az idő!
gyalogasztal ∼ fn Kisebb méretű →
asztal. A gyerekek a ~nál étkeztek.
*gyalogjárda: A város utcáin a nagy
sár miatt nehéz volt a közlekedés. ezért
eleinte fapallóval borították a ~´kat,
majd téglaburkolattal, ill. tölgyfa kockák
lerakásával próbálkoztak. Az 1860-as
évektől a kockakövek, 1880-tól az aszfaltburkolat használata terjedt el.
gyalogmunka ~ fn Olyan mezőgazdasági munka, amelynek végzéséhez
nincs szükség igásállatra.

gyalogmunkás ~ fn Igásállattal nem
rendelkező, gyalogmunkát végző mezőgazdasági munkás.
gyalognapszám ~ fn Kézi erővel teljesített → napszám.
gyalogorsó: → orsó
gyalogösvény gyalogösvíny fn Keskeny kitaposott → ösvény, amelyen csak
egy ember fér el.
gyalogpaszuly gyalogpaszuj fn Gyalogbab, bokorbab. L. még: paszuly
gyalogpiac ~ fn A → piacnak az a
része, ahol földről árultak/árulnak.
gyalogposta ~ fn Alakváltozata: gyalogpostás. A postai küldeményeket gyalogosan továbbító személy.
gyalogpostás: → gyalogposta
gyalogrokka: → teljestalpas guzsaly, rokka
gyalogrukkoló gyalogrukkolóṷ fn
Gyalogos katona. Híres ~k voltak az első
világháború idején a → harminckilencesek.
gyalogsári ~ fn A Hortobágyon a
pásztortanya előtt felállított, vminek a
felakasztására szolgáló, több ágban végződő faoszlop; → ösztörü.
gyalogsátán ~ fn Másik neve: gyalogszarka. → Házasságközvetítő, a házasulandók között közbenjáró nő, rit-

gyalogszék
kábban férfi. Debrecenben is ismert tevékenység volt.
gyalogszánka ~ fn Kézzel húzott, főként teherszállításra használt kis →
szán.
gyalogszarka: → gyalogsátán
gyalogszeder: → szeder
gyalogszék ~ fn Főként a konyhában
használt, támla nélküli, hosszúkás alakú,
négylábú, alacsony szék. Ilyenre telepedve ülték körül étkezéskor az → asztalszéket/evőszéket. Mérete szerint volt
→ kisgyalogszék és nagygyalogszék.
gyalogszemmel ~ hsz Szabad szemmel.
gyalogszerrel ~ hsz Gyalog, gyalogosan.
gyalogtök ~ fn Szószerkezettel: guggon ülőÝ tök. Nem futó, nem kúszó →
tök.
gyalom ~ fn Nagy kerítőháló. L.
még: halászat a hortobágyi vizeken
gyalu ~ fn 1. Sík felületek forgácsolásos kialakítására való famegmunkáló
kéziszerszám, pl. belső dongagyalu, füles gyalu. 2. Tökgyalu, káposztagyalu. 3.
Egyéb fajtái: szíjgyártóknál a szíjak
vékonyítására szolgál a bőrgyalu, bognároknál használatos az eresztékgyalu
/eresztőgyalu. L. még. a fogalmak szócikkeit is!
gyaluasztal: → gyalupad
gyalul ~ i → Szíjgyártó bőrt vékonyít, vastagságában kettéhasít.
gyalulás ~ fn → Szíjgyártóknál a bőr
vékonyításának az a módja, amikor 4–5
cm-es lécdarabba fűrészelt réseken húzzák át az anyagot.
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gyalupad ~ fn Másik neve: gyaluasztal. → Kerékgyártóknál a gyaluval megmunkálandó tárgy rögzítésére való állványszerű faállvány.
gyalus: → káposztagyalus
gyalusember: → káposztagyalus
gyamé: → slambuc
gyámhivatal ~ fn Másik neve: gyámügy, korábbi elnevezése: → árvaszék.
Gyámság alá vont személyek képviseletével, hivatalos ügyeik intézésével foglalkozó hatóság.
gyámol ~ fn Vminek oldalirányú
megtámasztására szolgáló rúd, oszlop.
gyámság: A szakirodalom szerint a ~
jogszabályok által elrendelt gondoskodás
és képviselet olyan személyek részére,
akik önmagukról és vagyonukról nem
képesek gondoskodni. A kiskorúnak a
polgároknál a városi hatóság (→ gyámhivatal/gyámügy, árvaszék) rendelt ki
gyámot, ő a családapa gondosságával,
évenkénti számadással köteles volt a
vagyont gyümölcsöztetni. A városokban
külön gyámhatóság ügyelt fel a ~i ügyek
vitelére. A 19. században a kiskorú vagyonát általában elárverezték, és a befolyt pénzt a helyi árvakasszába helyezték el, amely azután kamatra kiadta. Az
→ árva érdekeire a legnagyobb veszélyt
a pénz értékének romlása jelentette.
gyámügy: → gyámhivatal
gyanapé ~ fn (rég) Másik népi neve:
halipor. Népi gyógyszernév: Exogonium
purga. Gyarapor, halapor. Porrá tört jalapagyökér mint erős hashajtó. L. még:
népi gyógyászat
gyantacsapolás ~ fn Másik elnevezése: gyantászás. A fa törzsén ejtett V

gyalogszék
alakú bevágás, amelyen keresztül a
gyanta egy edénybe folyik.
*Gyantafőző: → Nagyerdő
gyantáshomok ~ fn → Rézművesmesterségben használt, viaszos anyaggal
kevert homok, amelyet a rézművesek az
üreges tárgyaknál szükséges mag készítéséhez használnak.
gyantászás: → gyantacsapolás
gyantáz ~ i Alkoholt fogyaszt. Igekötővel: meggyantáz. Szólásban: Gyantázzuk meg a torkunkat!: igyunk egyet!
gyanú ~ fn Gyanú rá: gyanakszik
vkire. Szólásban: Kiveti a ~ját: eloszlatja
a kétségét.
gyanúper ~ fn Gyanúval kapcsolatos
per, peres ügy. A latin causa suspiciosisból keletkezett tükörszó. A latin kifejezés az elfogultsággal gyanúsítható bírák ellen való oltalomkeresésnek a neve.
Más vélemény szerint a ~ a puszta gyanakodásból, bizonyítékok nélkül indított
pert jelentette. Kifejezésben: Íl [él] a
~rel: alapos gyanú ébred benne, gyanakszik.
gyapjastetű ~ fn Gyümölcsfán élősködő gyapjas pajzstetű. L. még: gyümölcstermesztés
gyapjú ~ fn 1. Összetétellel: báránygyapjú, birkagyapjú. A juh göndör szőrzete, ill. a lenyírt ~ mint textilipari
nyersanyag. Több fajtája ismeretes. A
színgyapjú jó minőségű ~, a juhok hátáról nyírják a hátgyapjút, gyenge minőségű anyag a purzsagyapjú/oláhgyapjú, az
éles gyapjú és az úsztatott gyapjú, Lengyelországból [!] származott a sima, erős
szálú muszkagyapjú, a szűcsmester termékeinek hulladéka a szűcsgyapjú, a fonásra előkészített ~ neve: megtépett
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gyapjú. − Közmondásokban: Rossz ju
/birka az, amék nem bírja a gyapját. Más
változatban: A fene megette azt a juhot,
amék elgóṷrja a gyapját − mondják
annak, aki nagy melegben mindjárt szabadulni igyekszik a felsőruhájától. Lágy
pásztor előÝtt ~t szarik a farkas, vagyis
gyenge kormányzás, erélytelen igazgatás
alatt az erősek elnyomják a gyengéket.
2. Sarjú. L. még: melléknekvaló, moháré; a fogalmak szócikkeit is!
gyapjúfelvetés gyapjúfelvetís fn A
szálak felhúzása a → szövőszékre a
gyapjú szövéséhez.
gyapjúfogó juhászkampó gyapjúfogóṷ juhászkampóṷ: A → juhászkampó
egyik fajtája. L. még: juhászkunyhó
gyapjúfonal ~ fn A juh lenyírt szőrzetéből fonással készített, → szűr hímzésére és varrására használt több elemi
szálból sodort, összetett szál.
gyapjúfonás ~ fn A gyapjúnak orsóval → guzsalyról v. fonókerékkel történő
fonása. A → gyapjútépéssel fellazított
anyagot akkora kisebb kötegbe göngyölik fel, amekkorát egyszerre a guzsalyra
feltesznek. A készítendő szövetnek megfelelően szorosabbra és vékonyabbra
sodorják a fonalat, v. vastagabbra, lazán
fonják. Fonókereket főleg mesteremberek használtak, ennél a kézben tartott kis
gyapjúcsomóból engedik nyúlni a fonalat. A láncfonalat és a keresztfonalat
ellentétes irányban fonják, különben a
szövet megcsavarodna.
gyapjúgyűjtő gyapjúgyűtőÝ fn Telephely, ahol a birka lenyírt gyapját lemérik, és felvásárolják a gazdáktól. Deb-
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recenben itt lehetett → tejoltóport vásárolni.
gyapjúhímzés gyapjúhimzís fn Megtervezett motívumokból álló, színes,
gyapjúfonallal hímzett mintázat a →
szűrön.
gyapjú hullója: → hulló1
gyapjúmosás ~ fn A juhról lenyírt
gyapjú tisztítása feldolgozás előtt. A
gyapjú mosásához megfelelt a tiszta
kútvíz is, de ha lehetett, folyóvízben
mosták. A mosás a vesszőből font, egyenes oldalú, kb. 1 m mély → mosókasban
történt, amelyet beleállítottak a vízbe, és
ott kikötötték egy karóhoz, nehogy a víz
elsodorja. A végén korong alakú → mosókarikával ellátott rúddal kb. fél óráig
nyomkodták, dörgölték a vízben álló
gyapjút. Néha előzőleg otthon meleg
vízben megáztatták, és kint a vízparton
átsulykolták. Mosás után otthon kötélen
v. nagy, alacsony peremű → vesszőkasokon szárították.
gyapjúmunka ~ fn Gyapjúval való
foglalatosság. A gyapjú hagyományos
módon és hagyományos eszközökkel
textilneművé történő házi feldolgozása.
A munkát főként a család nőtagjai végezték. A juhról lenyírt gyapjút megmosták (gyapjúmosás), majd száradás
után kézzel megtépték (gyapjútépés) és a
gerebennel fésülték. Az így szálasított
gyapjút v. orsóval guzsalyról, v. fonókeréken megfonták (gyapjúfonás), és a fonalat felvetették a kézi motollára. A
gyapjúfonalat a motollával együtt vízbe
mártották, és csak száradás után vették le
arról, mert különben a fonal összesodródott volna. Ha színes szövetet akartak
készíteni, a motollált fonaldarabokat
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megfestették (gyapjúfestés). Ezután
ugyanúgy következett a gombolyítás és a
fonalfelvetés, majd végül a gyapjúszövésre került sor. A kész szövetet általában még tömörítették (kallómalom és
ványolás), hogy sűrű, tömött, erős anyagot kapjanak. A ~´nak az önellátásra
törekvő gazdálkodás idején jelentős szerepe volt a parasztcsaládok gazdálkodásában. A manufaktúrákkal, gyáriparral
mint háziipar visszaszorult. L. még: a
fogalmak szócikkeit is!
gyapjúműves mester: → gubacsapó
gyapjúműves mesterség: → gubásmesterség
gyapjúművesség: → gubásmesterség
gyapjúnyírás ~ fn A gyapjúnak a
juhról való lenyírása. L. még: juhtartás
gyapjúszőrzet gyapjúszőÝrzet fn →
Szőrmekikészítőknél a szőrme alsó, kisebb, tömöttebb része. Tömöttsége és
vastagsága évszakonként változik.
gyapjúszövés gyapjúszövís fn Másik
neve: gubaszövís, röviden: szövís. A
gyapjúnak → szövőszék segítségével történő átalakítása gubaposztóvá. A →
gyapjúmunka fontos része.
gyapjúszövet: → gubaposztó
gyapjúszövő: → gubacsapó
gyapjútépés gyapjútípís fn A megmosott és megszárított gyapjú kézzel
történő tépdesése.
gyarapít ~ i Ételt mennyiségileg növel, ill. kiadósabbá tesz. Pl. a búzakenyérbe főtt krumplit tettek, ettől puhább
lett, és ~otta is.
gyasz ~ msz (gyny) Uccu!

gyalogszék
gyász ∼ fn A → halál beálltától meghatározott ideig, az egyén fájdalmát kifejező és a közösségi szokásoktól függő
magatartási forma. Már a → temetésig is
számos formában jutott/jut kifejezésre.
Ilyen (volt) pl. a halál beálltakor a tükör
letakarása egy kendővel. Idős cívisek
szerint a → siratás Debrecenben régen
sem volt szokásban, a → virrasztás pedig a háztól való temetés megszűnte után
ment ki a „divatból”. A tulajdonképpeni
~idő a temetéssel kezdődik. Mértékét a
rokonsági fok és a halott életkora szabta/szabja meg. Aki ~t visel, vagyis ~ban
van, az a ~év, ~idő alatt nem házasodik,
nem jár mulatságba (→ bálba, lakodalomba) és moziba sem, a megszólás veszélye nélkül csak a szűkebb rokonság
családi összejövetelein (→ disznótor,
névnap) vehet részt. A ~ legszembetűnőbb megnyilvánulása máig a viseletben
van, amely a cíviseknél is főként fekete
színű. A ~öltözet mindig egyszerűbb,
dísztelenebb. Régen a cívis özvegyaszszony fél évig feketében járt, utána pedig
félgyászban, leginkább fehér mintás fekete karton ruhában. Ilyen ruhában végezte a ház körüli teendőket és a (nyári)
mezei munkát is. Férfiember ruházata a
~idő alatt is ugyanaz a fekete v. sötétszürke ruha volt fehér inggel, amit ünneplőként viselt. (A férfiak munkában a
viselő ruhájukat hordták.) Hivatalos
ügyeinek intézése idejére ünneplő ujjasának v. téli kabátjának a karjára →
gyászszalagot húzott, zsebébe → gyászzsebkendőt tett. A közeli(bb) hozzátartozók ruhájának karjára a temetés idejére
~szalagot tűztek v. varrtak, zsebükbe
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gyászzsebkendő került, az asszonyok
fejükre a ~oló családtól ajándékba kapott
fekete fejkendőt, → gyászkendőt kötöttek. Hagyományőrző cívis családoknál
még a múlt század legelején is megtörtént, hogy → gyászlevéllel tisztelték meg
az elhunyt emlékét, ill. a közeli és távolabbi rokonságot. A közeli hozzátartozót
(férj a feleséget, gyerek a szülőt és viszont) általában egy évig ~olták, utána
letették a gyászt, befejezték a ~olást. A
fiatal v. középkorú özvegy férfi a ~év
letelte után általában új asszonyt vitt a
házhoz. Idős(ebb) korúnak − különösen,
ha felnőtt gyermekei voltak −, ez már
nehezebben sikerült. Az elvesztett szülőt, testvért, nagyszülőt a kisebb gyermekek is meggyászolták, de itt az elvárások jóval lazábbak voltak. A ~szalagot
azonban ünnepi alkalmakon ők is sokáig
karjukon viselték. Régen szokás volt,
hogy egy szegény(ebb) távoli hozzátartozó csekély ellenszolgáltatás fejében ~t
vállalt, vagyis hosszú ideig ~olta a tehetős(ebb) elhunytat, főként családfőt.
gyászeset ∼ fn Haláleset.
gyászév ~ fn Közeli hozzátartozó halála után gyászolásra szánt év.
gyászhuszár ~ fn 1. Egyesek testőÝrnek, halottszállítóṷnak is említették.
Temetkezési vállalatnak ravatalozó, koporsót vivő, ill. a gyászkocsit kísérő alkalmazottja. A háztól való temetések
idején díszes ruhájában ő kísérte a koporsót a háztól a temetőig. Kevés fizetését a halott családjától kapott borravalóval egészítette ki. 2. (gúny) Szomorú,
rosszul kinéző ember.
gyászjelentés: → gyászlevél
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gyászkendő gyászkendőÝ fn Fejre
való fekete kendő, amelyet a gyászoló
család szokott venni az asszonyrokonoknak, akik a temetésen ebben jelentek
meg.
gyászkeret ∼ fn Fekete szegély a
zsebkendőn a gyász jeleként.
gyászkocsi ~ fn Halottaskocsi. Szólás: Elütötte a ~: (tréf) berúgott.
gyászlevél ~ fn (rég) Másik neve:
gyászjelentís. Selyemre nyomtatott, díszes értesítés, amelyen az elhunyt neve,
halálának időpontja, családtagoknak, közeli rokonoknak a neve stb. szerepeltek.
Az érintett rokon családoknál a selyemből készült gyászjelentést bekeretezve a
falra akasztották. Nem postán küldték el
nekik, hanem odaadták a családtagoknak, de emlékül maradt az özvegynek,
gyerekeknek is. Az ismerősöknek szánt
~ csak papírra volt nyomtatva. A 20.
század elején már rígi móṷdinak számított, de egyes házaknál a régi ~ sokáig
függött a falon.
gyaszol ~ i Siet, iszkol, fut.
gyászos ház ~: Halottas ház.
gyászzsebkendő gyászzsebkendőÝ fn
Fehér színű, fekete keretes, bolti zsebkendő. A temetés napján a gyászoló rokonok kapták.
gyatra ~ mn Gondozatlan, magával
nem törődő 〈személy〉.
gyaviszka ~ fn Rosszul sikerült étel.
Pl a túlfőzött főtt tészta már ~ volt, nem
emberbe valóṷ.
gyehenna ~ fn Szitokszóként: A ~ tüze ígessen meg!
gyékény gyíkíny fn 1 Typha. Állóvizek barna buzogányos virágzatú, éles le-
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velű egyszikű növénye, ill. ennek rostos
levele, szára mint fonható, szőhető
anyag. Több fajtája ismeretes, így a keskeny levelű molnárgyékény és bodnározógyékény, a széles levelű liliomgyékény,
a buzogányos pallógyékény. 2. Gyékényből fonással készített takaró, szőnyeg (gyékényhasura). − Sok egyéb kézműipari termék készült belőle, így szekérre szerelhető ernyő (gyékényekhó),
méhkas (gyékénykas), szakajtókosár
(gyékénykosár). Használták tetőfedésre
is, a náddal együtt kitűnő hőszigetelő.
Felhasználta a hordó réseinek tömítésére
a kádár is (fenékgyékény, oldalgyékény).
A háztartásokban pedig a ~ sárga bugavirágzatát megfőzték, mézzel ízesítve
megették, megszárítva, porrá törve a száraztésztát színezték vele. Beérett termőbugája, a páka kibontva párna és derékalj alapanyaga volt hajdan. A pákából
taplót helyettesítő tűzgyújtó is készült. −
Szólás: Kirántották alóṷla a gyíkínyt:
mindenéből kiforgatták. Kivet- tík alóṷla
a gyíkínyt: meghalt. A halottat régen ~re
fektették, amelyet a koporsóba tételkor
kivettek alóla. Egy gyíkínyen árúnak: a)
megértik egymást, cinkosok. b) ő se
különb a másiknál. Eredetileg a régi
kereskedelmi élethez kötődött, amikor a
szegényebb vásározó kereskedők közös
~en árulták portékáikat. L. még: gyékénymunka; a fogalmak szócikkeit is!
gyékényekhó gyíkínyekhóṷ fn Szekérre szerelhető, gyékényből készült ernyő. L. még: ekhó
gyékényes gyíkínyes I. mn Gyékénynyel benőtt 〈terület〉. II. fn Gyékénnyel
benőtt terület.
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gyékényfonás: → gyékénymunka
gyékényhasura gyíkínyhasura, gyíkínyhacsura, gyíkínyhacura fn Gyékényből font szőnyegféle, → hasura,
amelyet a melegágy üveges keretére éjszakára tesznek fel, hogy ne fagyjon
meg a növény.
gyékénykas gyíkínykas fn → Gyékényből font méhkas. Kb. 60 cm magas,
kerek alakú → kas, amelyen alul a negyedik fonatnál téglalap alakú kis rés
van a ki-be járó dongóṷknak ’méheknek’.
gyékénykosár gyíkínykosár fn →
Gyékényből font kosár; → szakajtókosár. Akinek nem volt kemencéje, ~ban
vitte a kisütni való kenyeret a pékhez.
gyékénymunka gyíkínymunka fn A
széles levelű → gyékény és a keskeny
levelű gyékény leveleinek használati
tárgyakká való feldolgozása. A gyékényt
mocsaras, vízjárta réteken, tavakon,
folyók mellékágaiban vágják (→ gyékényvágás), rendszerint augusztusban. A
napon kiteregetett, megszáradt növényt
kévébe kötve szállítják, és otthon dolgozzák fel. A feldolgozás két fő ága a
gyíkínyfonás és a gyíkínyszövís. Másképp dolgozik a gyékényfonó és másképp a szövő. A fonó általában a földön
ül, lábával rögzíti a munkába vett holmit, kezével pedig fon. A gyékényfonatot ugyancsak gyékényhasítékkal burkolja, majd a gyékénykötélből alakítja ki a
terménytartó kosarakat, szakajtókat,
lábtörlőket stb. A gyékényszövés több
előkészületet kíván: először lehántják a
gyékény külső rétegét, az alatta levő
rostokról lefejtik a gyékényszár finom
szalagjait, az ún. selymet, majd a bél-
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gyékényt meghasítják. A selyemből két
tenyér közt zsineget sodornak, amely a
szövés hosszanti vetülékszálát képezi. A
szövés földbe vert karókhoz erősített,
egyszerű szövőszéken történik. Míg a
gyékényvágás férfimunka, a szövés előkészületeiben a család apraja-nagyja
részt vesz, addig a szövést leginkább
asszonyok végzik. Így különböző méretű
ponyvákat, szőnyegeket, szatyrokat készítenek. A ~ a 19. században háziiparként elsősorban a falusi szegényparasztság kenyéradó foglalkozása volt. Később
vályogvető és napszámos → cigányok is
foglalkoztak vele.
gyékényszék gyíkínyszék fn Gyékényből font ülőalkalmatosság.
gyékényszövés: → gyékénymunka
gyékényvágás gyíkínyvágás fn A
mocsaras, vízjárta helyeken növő →
gyékény levágásának, megszárításának,
kévébe kötésének és elszállításának
munkája. Férfiak végzik, leginkább augusztusban; eszköze a → sarló.
gyékényvágó gyíkínyvágóṷ fn A →
gyékényvágás eszköze, → sarló.
gyékényvirág gyíkínyvirág fn A →
gyékény felső végén növő, lilás rózsaszín
színű csokros virágja.
gyekmester: → kutyapecér
gyenge mn 1. Fiatal. Népdalban: Ne
menny, kisjány a tarlóṷra! Gyenge vagy
még a sarlóṷra. Ha elvágod kis kezedet,
Ki süt nekem lágy kenyeret? 2. Pl. gyomor beteg. Jóṷ lessz ez a kis leves a ~
gyomrodba. 3. Pl. tészta lágy, szétfolyó.
5. Pl. kukorica éretlen, zsengés. 6. Pl.
búzavetés rossz, hitvány. 7. Másként: ~
rózsaszín. Halvány 〈rózsaszínű〉.
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gyengeborjas gyengebornyas mn Fiatal borjas.
gyengeborjas tej gyengebornyas té:
Másik neve szószerkezettel: gyenge té.
Tehénnek az ellés után kb. egy héttől
számítva több napon át adott, a rendesnél kisebb zsírtartalmú teje. Rögtön ellés
után ui. nagyon sűrű a tej.
gyengén szőtt guba gyengén szűtt
guba: Lazán szőtt → guba. Az ilyen
guba kallás során nem tudja megőrizni a
kívánt méretét, jobban összemegy.
gyengénszúró gyengénszúróṷ fn 1.
→ gyengénszúró tövis. 2. (gúny) Ügyetlen, gyámoltalan ember. L. még: nemi
élet
gyengénszúró tövis gyengénszúróṷ
tövis: (tréf) Röviden: gyengénszúróṷ.
Xanthium spinosum. Szúrós szerbtövis.
gyengesavanyú ~ mn Savanykás ízű
〈leves, alma〉.
gyengeség gyengesíg fn Erőtlenség.
L. még: agygyengeség
gyengeséggörcs gyengesíggörcs fn
(rég) Egy betegségfajta. L. még: népi
betegségnevek
gyenge tej: → gyengeborjas tej
gyengetengeri ~ fn Tejes kukorica.
L. még: tengeri
gyep ~ fn 1. Rét, legelő. Gyepen állít: gyepes területre hajtja a birkát. 2.
Takarmány, frissen kaszált fű. − Átokban: A ~ verje fel az udvarodat!: légy
koldusszegény!
gyepágy ~ fn Heverésre alkalmas
puha → gyep. L. még: ágy
gyepel ~ i Legel. A szarvasmarha, a
disznóṷ, sőÝt a tyúk is ~. Igekötővel: →
elgyepel.
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gyepföld gyepfőÝd fn 1. Olyan gyepes földterület, amelyet még nem törtek
fel, ill. több éven át legeltetés céljára
állni hagytak. 2. Gyepes terület feltörésével nyert szántó.
gyepibál ~ fn Vasárnapi spontán
táncalkalom a → tanyán.
gyeplő gyeplű, gyeplőÝ fn – A/ Másik neve összetétellel: kantárszár. Két
hosszú szíj v. kötél, amellyel a lófogatot
irányítják. A gyeplőszárak áthaladnak a
hám marszíjának v. kápájának karikáin
és jobbról-balról a zabolához csatlakoznak. A ~szárra egy kb. 70−80 cm hoszszú, sallangos szíjat hurkolnak, az álomszíjat v. kiskocsist, amelyet a kocsis a
szekéroldalhoz hurkol, hogy ha kiejtené
kezéből a ~szárat, a ~t könnyen ismét
kézbe kaphassa. – A gyeplő hossza, alkotóelemeinek száma és vezetésének,
összekapcsolásának módja a jármű elé
fogott lovak számától, hajtásának jellegétől függ: nyeregből, saroglyából, bakról. Egyes elemeit a helyzetükre utaló
külső, belső, köz, keresztszár, ág, ér
elnevezésekkel különböztetik meg. – B/
A ~ Debrecenben használt 3 főbb fajtája:
az ülésből hajtott kétlovas fogat kétszárú
és négyágú ~je, a magyar gyeplő, a 4 ló
hajtására való 4 ágú francia gyeplő, a
két, egyenként 140 cm hosszú német
gyeplő. Szántáskor egyes cívis gazdálkodók hosszú kötélgyeplővel dolgoztak.
Hátaláskor gyakran a kötőféket használták ~ként. Legegyszerűbb az egyes lófogat (pl. talyiga) ~je. Ez egy szárperecből
áll, amelybe gyeplőszárakat csatolnak. –
C/ Szólás: Utánna hajíttya a gyeplűt:
szabadjára engedi, nem törődik többé
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vele. Rövidre fogja a gyeplűt: a) megrendszabályoz vkit. b) kemény kézzel
rendet tart vmely közösségben. L. még:
gyeplőág, gyeplőkarika, gyeplős, gyeplős ló; a fo- galmak szócikkeit is!
gyeplőág gyeplűág fn A → gyeplőszár csatjaiba csatolt bőrszíj.
gyeplőkarika gyeplűkarika fn Kis
rézkarika, amelyen a → gyeplőt keresztülhúzzák.
gyeplős gyeplűs fn 1. Négyes, hatos,
hetes és nyolcas fogatban az első sorban
a rúd bal oldalára befogott ló. Balra előre a legokosabb lovat fogják. (→ gyeplős
ló). 2. Ötös fogatban az első sorban középen levő ló. Mivel ez a ló irányította a
többit, ennek hátára az asszonyok takarót varrtak, hogy a légy ne csíphesse,
mert nem tudta magát a farkával legyezni.
gyeplős ló gyeplűs lú: Röviden:
gyeplűs. Négyes (hatos, hetes és nyolcas) fogatban az első sorban a rúd bal oldalára befogott ló.
gyeplőszár gyeplűszár fn Másik neve: hajtóṷszár. A gyeplő 2 ága, amely a
külső v. vezető szárból és a belső v. keresztágból áll; a gyeplő hosszú szíja,
amelyet a kocsis kezében fog.
gyeplőtartó-drót gyeplűtartóṷ-dróṷt
fn Az → eke → ekegerendelyére felállított vastag drót, → szántás közben erre
akasztották a → gyeplőt.
gyeplű: → gyeplő
gyepmester: → kutyapecér
gyepszél gyepszíl fn 1. A városnak a
települést körülvevő gyepes területre,
legelőkre kinyúló vége. 2. A legelőnek a
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lakott területtel v. a szántófölddel érintkező része.
gyepszéna gyepszína fn Juhok takarmányaként száraztakarmány; lekaszált, megszárított magasabb szárú fű.
gyeptörés gyeptörís fn Először felszántott, feltört → gyep.
gyepű ~ fn 1. Élő sövénnyel benőtt v.
tüskés ágakkal, hulladékkal telehordott
árok v. magasra felhányt, elgazosodott
földsánc a szőlőskertek körülkerítésére,
védelmére. 2. A települést körülvevő sövénykerítés.
gyepűkerülés gyepűkerülís fn A gazdák közös határjárása, határszemléje tavasszal. A végén a → csőszfogadáshoz
hasonlóan tort tartottak, perecet ettek,
bort ittak.
gyepűsor ~ fn Falu szélső, szegényebbek által lakott része.
gyer ~ felsz. i Ló irányítására: Gyer
ide! L. még: állatterelők, lófogat
gyerek ~ fn Alakváltozata: gyermek,
ezt Debrecenben ritkábban mondják. –
A/ 1. Életének kb. a 12. évéig húzódó
szakaszát élő fiú (fiú~) v. lány (lány~).
A csecsemőkorú ~ neve: baba (kisbaba),
később kisgyerek, rokon értelmű szava
kisebb korúra használva: pulya, (kis)fiúra vonatkoztatva: fattyú, kisfattyú, aprócseléd; pendelyfurkó, (kis)lányra vonatkozóan lányka. Szopka az olyan ~ neve,
aki nagyocska korában is szopja az ujját.
2. Leszármazott a szülő viszonylatában.
3. Fiúgyermek 6 éves koráig. Az apa
mondta: ~em született, azaz fia született.
– B/ A ~ a legfontosabb ismereteket,
benyomásokat a családjában szerzi. 6
éves korától idejét és tevékenységeit
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megosztja a család, az iskola és korosztálya hagyományos keretei között. Életének ebben a zárt közegében szerveződnek meg kapcsolatai, amelyek már
korán a felnőttek közötti kapcsolatok
mintáinak megfelelően alakulnak. Növekedése, fejlődése eredményeit a játékról
a feladatokra való átálláson túl (→
gyermekmunka) a kulturális hagyomány
teszi kézzelfoghatóvá: élete egy-egy
fordulópontján (pl. 6−8 éves korában) új
ruhát kap, 6 éves korától kezdve az ünnepek szokásainak szereplője lehet. – A
~ összetételek utótagjaként is előfordul,
pl. foglalkozásnévben: csordásgyerek,
juhászgyerek, kanászgyerek, idesorolható a deákgyerek ’kisdiák’ is. Származásának körülményére utal a fattyúgyerek,
zabigyerek és a cigánygyerek. – C/ A ma
is élő népi hiedelem szerint a földön ülő
~et nem szabad átlépni, mert akkor nem
nő tovább. Ha mégis megtörténik, akkor
visszafelé is át kell lépni. Gyereket nem
szabad öreg mellé az ágyba fektetni,
mert úgy tartották, hogy átszáll rá a ~ről
az életerő. Az 5−6 éves korában is hamar síró ~nek mondták: Tán ríva csinált
apád, hogy mindig rísz?! – D/ Szóláshasonlatban: Ártatlan, mint a ma született
~: nincs benne bűn. Áll, mint Katiba a ~:
(tréf) vmi szilárdan áll. Megvan benne,
mint Katiba a ~: (tréf) vmi egészen bizonyos. Alakul, mint púpos ~ a prés
alatt: (gúny) a) majd csak lesz vhogy. b)
nem nagyon alakul. Főként fiúgyermekre mondják: Ez a ~ ojan, mintha az apja
a száján köpte vóṷn ki: nagyon hasonlít
az apjára. Szólásokban: Bal felőÝl kapta
a ~et: házasságon kívül lett gyermeke.
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Gyerekként viselkedő, komolytalan felnőttre mondják: Elvan a ~, ha jáccik.
Gyakran síró ~re mondják: Ezt a ~et is
ríva csinálták. A fürdőÝvízzel a ~et is kiönti: a rosszal együtt a jót is elveti. Elkeseredett szülő, rokon véleménye: Nincs
ijen rossz ~ a főÝd hátán! Jóṷ ~ az, mikor alszik: ti. ébren rossz. Gyereket lehetne vele ijeszteni − mondják tréfásan a
csúnya v. csúnyának tartott ~re. Keserves anyának potrohos gyermeke: az
ügyetlen, alkalmatlan anyának rosszul
fejlett, elkényeztetett gyermeke van.
Szegény ember mondja igyekvése magyarázatául: Sok a dolog, mind szorgos,
sok a ~, mind rongyos. Közmondásokban: A ~ igazat mond: a kiskorúak még
őszinték. Egy ~ nem ~: több ~ kell a
családba. Meghóṷtt a ~, oda a komaság:
addig tart a barátság, ameddig közös
érdek fűzi össze az embereket. Níma
~nek annya se érti a szavát: meg kell
mondani, mit akarunk, másként nem segíthetnek rajtunk. A ~ megérzi, ki szereti: az őszinte szeretetet megérzi a gyermek. Gyereket a bolond is tud csinálni:
nem érdeme a férfinak, ha sok gyermeke
van. ElsőÝ ~nek, meg a második aszszonynak aranyos a seggi: ti. mindkettőt
dédelgetik, óvják. Míg kicsi a ~, kis baj,
ha megnőÝ, nagy baj: a nagyobb gyermek még több gondot okoz a szüleinek,
mint a kicsi. Más változatban. Míg kicsi
a ~, az annya lábát tapossa, ha megnőÝ,
a szívit rugdossa. Sok bába közt elvész a
~: nem jó, ha vminek sok gazdája van.
EsőÝt, ~et nem kell kírni, mert az megjön mind a kettőÝ: esőt és gyermekáldást
kérés nélkül is ad az Isten. Általánosan
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ismert régi nevelési alapelvek: Kés, villa,
ollóṷ, nem ~ kezibe valóṷ. A vesszőÝ
nem töri csontyát a ~nek. A jóṷ ~nek
már a szóṷ is verís: a jó gyermek ért a
szóból is. – E/ A ~nek a (cívis) családban betöltött szerepének fontosságára
utalnak közvetve a szóval alkotott összetételek is: gyerekbeszéd, gyerekbútor,
gyerekeszű, gyerekfog, gyerekkifogó,
gyereklánc, gyerekmarasztaló, gyerekpecér, gyerekség, ill. gyermekágy, gyermekágyas stb. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
gyerekágyas: → gyermekágyas
gyerekágyas lámpa: → körtelámpa
gyerekállóka: → állóka
gyerekbeszéd gyerekbeszíd fn Éretlen beszéd.
gyerekbútor ~ fn Csecsemők és kisgyermekek számára kialakított, a felnőttekétől néha csak méretében, általában
azonban formájában is eltérő bútorok:
bölcső, étkezőszék, kiságy, tolóágy. Idesorolják az állni és járni tanulás eszközeit is: állóka, járóka. L. még: a fogalmak
szócikkeit is!
gyerekeszű ~ mn Könnyelmű, meggondolatlan.
gyerekfog ~ fn Tejfog. L. még: fog2
gyerekkifogó gyerekkifogóṷ fn Szószerkezettel: gyerekkifogóṷ ruha. Nagy
fehér kendő, amellyel a megfürdetett
kisgyereket betakarják. L. még: gyermeköltözet
gyerekkifogó ruha: → gyerekkifogó
gyereklánc: → kutyatej
gyerekmarasztaló: → cucli
gyerekpecér ~ fn A gyereket túlzottan szerető, gyermekbolond felnőtt.
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gyerekség gyereksíg fn Jelentéktelen
apróság.
gyerekszék: → étkezőszék.
gyerekszolga gyerekszóṷga fn Nagyon fiatal → szolga. Munkája értékére
utal a Gyerekszóṷga, malacszalonna,
kicsi haszna! közmondás.
gyermekágy: 1. Ágy, amelyben a
~as asszony és többnyire újszülöttje tartózkodik ebben az időszakban. Egyik
tartozéka a gyermekágyháló. 2. − A/ A
szülést követő néhány hetes időtartam. A
~as asszony és az újszülött ellátása és
védelme hajdan hagyományos szokásokon át valósult meg. A népi hiedelmeknek, mágikus eljárásoknak a cívisváros
művelt(ebb) társadalmi viszonyai között
a 20. században már nem volt fontos
szerepe. De úgy tartották, hogy aki pénteken születik, szerencsés lesz, ill. aki
foggal születik, abból táltos lesz. – B/ A
~at régen a bába készítette el tiszta
szalmából, lepedővel leborítva. Szülésnél a bábának a szülő nő édesanyja is segített. Elsőként elvágták az újszülött köldökét, megmosták, befáslizták, és pólyába tették, így helyezték az anyja mellé v.
a bölcsőbe. A bába megvizsgálta a méhlepényt, kezére húzva ellenőrizte az épségét, ill. hiánytalan állapotát. Ha otthon
volt az édesapa, az újszülöttet ő látta
elsőnek. A bába e szavakkal mutatta
meg neki. Pont ojan ez a gyerek, mint az
apja. Ezt mondta akkor is, ha lány volt
az újszülött. Ez volt a bába első szava,
ez volt a szokás. A kicsi először 3 óránként szopott, később 4 óránként. Ha sírós volt, az anyatejen kívül teát is kapott.
A ~ időtartama változó volt, de általában
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egy hét múlva felkeltek az ágyból. Az
anyát és gyermekét egyaránt féltették
rontástól (bábarontás), szemveréstől, az
anyát tejének elapadásától. Nem főzhetett-süthetett, nem nyúlhatott kenyérhez.
A ~ ellátásáról egy hétig elsősorban a
komaasszonya gondoskodott, de a rokonok is vittek élelmet (fedővel ellátott)
háromrészes komaszilkében v. komatálban, komacsészében. Ezekben ételt (levest, húsos ételt, süteményt) és italt helyeztek el szépen elrendezve, feldíszítve
és erre a célra tartogatott komakendővel
letakarva. A Hajdúságban a ~asnak a
komaasszony jelenlétében kellett elfogyasztani az ételeket. A hozott ételekből
jutott az egész családnak. – C/ Az újszülött súlyos betegsége lehetett a testét
sorvasztó gyermekaszály, gyermeksorvasztó betegség, gyermekszáradás, a
görcsös rángással járó gyermekgörcs. A
~as nő egyik betegsége volt a szülés
utáni görcs, népi nevén rágás, rágást
kapott. (Ez rejtőzhet a félig hivatalos
gyermekágyi rángógörcs megjelölés
mögött is.) Súlyos betegség volt a csecsemő megszületésekor a tejláz, amikor
az anya teje éppen megjövőben volt.
Fertőzéssel járó súlyos betegség a gyermekágyi láz. Bizonyára súlyos betegség
volt a gyermekágyi gennyesvérűség is.
Ritkán előfordult, hogy születéskor nagyon zsíros volt a baba teste, általában a
háta. Ilyenkor a bába egy fakéssel megvakarta a bőrét, lekaparta róla a zsírt. L.
még: a fogalmak szócikkeit is!
gyermekágyas ~ mn Alakváltozata:
gyerekágyas. Olyan 〈nő〉, aki nemrég
szült.
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gyermekágyháló gyermekágyhálóṷ
fn → Paszományosoknál a → gyermekágyra szerelhető háló, amelyet 20–25
szál puha pamutból a hálókötés technikájával készítenek.
gyermekágyi gennyesvérűség gyermekágyi gennyesvírűsíg: (rég) Egy betegségfajta. L. még: népi betegségnevek
gyermekágyi láz ~: Szüléskor v. vetéléskor fertőzéssel keletkező súlyos
megbetegedés.
gyermekágyi rángógörcs gyermekágyi rángóṷgörcs: (rég) Egy betegségfajta. L. még: népi betegségnevek
gyermekaszály gyermekaszáj fn
(rég) Kisgyermek testét sorvasztó betegség. L. még: népi betegségnevek
gyermekbál ~ fn Gyermekek számára (szülői felügyelettel) rendezett vasárnap délutáni táncalkalom. A cívis paraszttársadalomban nem volt szokás ~
rendezése.
gyermekcsúfoló: Nagy része csúnya
szövegű, támadó szándékú mondóka
erős, olykor dallamos hangsúlyozással.
A társas érintkezésben a leleményességet, a ritmusos, rímes beszéd erejét a
gyermek hol támadó, hol védekező fegyverül használja fel. Csoportjai: a) A jellemcsúfolókban a gyermekek kicsúfolják ellenszenvesnek tartott társukat
vmely jellemhibája miatt. Pl. kicsúfolhatják a sértődékenyt: Hess, légy, ne
szájj rá!; a könnyen sírót, a „bőgőmasinát”: BőÝg a szamár, esőÝ lessz, ne
bőÝgj szamár, nem sok lessz!; a jelentéktelen sérülése miatt is panaszkodót: Fáj
a kutyának a lába, megütötte a szalmába; a náluk sokkal butábbat: Debrecenyi
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határon, csacsi ül a szamáron (olyankor
mondták, ha a szamáron egy buta gyerek
lovagolt); a könnyen méregbe jövőt:
Kötelet, meszet, (pl.) Gyurka megveszett!; az ajándékot visszakérőt: Cigány
adta, visszavette. Másvilágon íg a lelke!;
a hiszékenyt, a könnyen becsaphatót:
Április bolongya, felmászott a toronyba.
Megkérdezte, hány óṷra. Fél tizenkettőÝ, vigyen el a mentőÝ! Aki bolond, ugrik a, nem kell annak muzsika. Idevehető
a Szedd el, vidd el, amit tucc! Tedd bolonddá, akit tucc! is. Kicsúfolják a talált
tárgynak ok nélkül örvendezőt: Lelt a
cigány egy patkóṷt, örült neki, mert vas
vóṷt; a „szerelmeskedőket”: Ádám, Éva,
két szem szilva. Kati, Árpi egy pár, míg a
sírba nem száll!; a majmolva utánzót:
Utánozás majomszokás; az árulkodót:
Árulkodóṷ Júdás, kipukkant a tojás!; a
máshová tartozást: Dik, dik, dik, nem is
ett, mán okádik. b) A csúfolás oka lehet
a feltűnő megjelenés, pl. testi hiba, hiányosság: Török basa, nagy a hasa, belefér egy tál galuska! Sántaficér, kan egér,
bújjon beléd száz egér! Csorbacsík,
minden szarba belecsíp. Setesuta, seggem juka! Itt említhető a Házasodik a
lapát, elveszi a piszkafát is. Csúfolhatják
a fiúk a kopaszra nyírt társukat: Kopasz
mondta, szalaggyunk, hadd lobogjík a
hajunk! Kopaszi kákóṷ, jön a favágóṷ!
Kopaszi kákóṷ, kan veréb, a bolondot
küdd odébb! Az ellenszenves gyermeket
a keresztneve miatt is kórusban csúfolják. Jóṷska, tojóṷska, tojjál meg az íccaka! Jakab, törjön ki a nyakad! EszterPeszter, lóṷg a pendej, majd felhajtya
egy tóṷt ember. Regina, vígig fosos az
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ina. Júlcsa, hon a pince kulcsa? Most
légy okos, Domokos! Talán idevehető a
Náthán, batyut visz a hátán és az Icik,
hason biciklizik is. Gyermekbosszantó
tetszőleges névvel: Kati jányom nagy
szamár, két fülivel kalapál. c) A két
nembeliek ellentétében a lánycsúfolók
gyakoribbak. Nagy része a kislányok
nemi szervével van kapcsolatban: Kopasz pina, figura! Messzi Kolozsvár,
mégis kimpics! Kinn kis pircs, belátok
Bécsbe! Messzi van Budapest, mégis ideláccik! Kecskerágóṷ, makktörőÝ, kell-e
kisjány bögyörőÝ? Fiúcsúfoló: Öcsém,
facsiga! − A ~kat inkább a fiúgyermekek hangoztatták/hangoztatják.
gyermekgörcs ~ fn Pólyások görcsös
rángással járó betegsége. L. még: népi
betegségnevek
gyermekguba ~ fn 1. A felnőttekétől
csak méretében különböző gyermekek
számára készített → guba. 2. Gubacímer
v. gubás cégér, amely a gubásmester
házának homlokzatára volt felfüggesztve, ezzel jelezve gazdája foglalkozását.
gyermekijesztő:
Kisgyermekek
ijesztgetésére szolgáló fenyegető kifejezés. Általános formája pl. Elvisz a kímínyseprőÝ! Jön a dróṷtos, oszt elvisz!
Az egyes ~ szavak használata csak meghatározott vidékekre korlátozódik. A
gyermekes cívis családokban (is) emlegetett ijesztő alakok viszonylagos kis
száma bizonyára a szülők (és a cívis társadalom) magasabb műveltségével hozható összefüggésbe: a) reális alakok: kéményseprő, drótos, cigány, tatár, török.
b) mesei és hiedelemalakok: → banya,
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boszorkány, vasorrú bába, rézfaszú bagoly, plútó, ördög, garabonciás, lidérc.
gyermekjáték(ok): Gyermeknek való játékszer, ill. olyan játék, amit gyermekek szoktak játszani. Két fő eredete:
az emberi környezet utánzása és a gyermek alkotó hozzájárulása a meglevő
tárgyi és szellemi javakhoz. A népi ~
cívis nyelvi adatok alapján (Egyes játékfajták több, ill. más csoportba is besorolhatók.): 1. Felnőttek játékai ölbeli
gyermekkel: ciróka-maróka, lóga, túrót
vegyenek; gyermekmondóka: csipicsóka;
hintáztatók−hőcögtetők: Hőc, hőc, katona. 2 Gyűjtögető játék: kutyatej/gyermeklánc/gyermekláncfű. 3. Vadászgató
játék: csigabiga, gyere ki (csiga). 4. Játékszeres játékok: a) hangadó játékszerrel: cirokhegedű, fűzfasíp; búgócsiga,
tökduda. b) járműfélékkel: korcsolya:
fakorcsolya, niklírozott korcsolya, szán
/szánka. c) egyéb: csigázás, csirizelés
/csízelés, göringyes ostor, golyózás, karikádzik/karikát kerget, libikóka. 5. Kötött formájú több személyes játékok, társasjátékok: a) ügyességi játékok: alagút,
ickázás/ugróiskola, kapózás, kockázás,
püffözés, pirospecsenye. b) mozdulatutánzó játékok: bakugrás, sótörés/diótörés. c) fogócska/fogócskázás/cicázás.
d) sportjátékok: bigézés, csülközés, futballozás, kótya, méta (adj-végy), kifutó,
kocsizás, körbenforgó, sikankózás, hógulyázás, kicsi a rakás/vasas szekér, seggreverősdi, láncszakító játék: katonásdi
(Adj, király, katonát!), hátulsó pár, előre
fuss, ostorcsapó, büntető datívusz. e)
énekes, verses gyermekjátékok: ispiláng
/kispiláncs, komatál, rózsa volnék, lánc,
lánc, eszterlánc, pórumozás. f) elrejtő

66

gyantászás

játékok: zálogosdi: Kútba estem. g) elbújó játékok: bujócska/hunyó/hunyócska, szembekötősdi, kikopogó, kiolvasó.
h) beugrató játék: április bolondja. i)
nyerő játékok: gombozás, lyukbalökős,
malmozás. 6. Népszokások, a felnőttek
világának utánzásai: gyermeklakodalom,
papás-mamás, boltos, doktoros, tanítós,
színház, párosító játék stb. L. még: dajkarím; a fogalmak szócikkeit is!
gyermekkór gyermekkóṷr fn Gyermekbetegség. L. még: népi betegségnevek
gyermeklakodalom gyermeklakadalom fn A felnőttek lakodalmát utánzó →
gyermekjáték. Megtalálható benne a →
lakodalom minden fontos szereplője.
Ismert mondókája: Viszik mán, viszik
mán Danikáné jányát. Bíborba, bársonyba, letyefitye főÝkötőÝbe, gyöngyös koszorúba. A ~ a táncok gyakorlásának fő
alkalma. Debrecenben nem volt elterjedve.
gyermeklánc: → kutyatej
gyermekláncfű: → kutyatej
gyermekmondóka: Leginkább társas
→ gyermekjátékokban mondogatott rigmus. Több fajtája van. Pl. kiolvasó mondókák: Egyedem, begyedem, tengertánc.
Hajdú sóṷgor, mit kívánsz? Nem kívánok egyebet, csak egy falat kenyeret. Inc,
pinc, te vagy odakint; Egyedem-begyedem, tengertánc. Beteg-í még a finánc?;
A cívis kislányok is ismerték a következő hajnövesztő ~t: Az én ~am ojan
legyík, mint a csikóṷ farka! Még annál is
hosszabb, mint a Tisza hossza! Ess,
esőÝ, ess, bugyboríkot vess! Az esőre kiállva mondták, énekelték. Nagy nyári
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eső idején mondták: Esik az esőÝ,/Ázik a
mezőÝ,/Haragszik a katona,/Mert megázik a lova. Csoportban játszó gyerekek
egymást biztató mondókája: Szalagygyunk, hadd lobogjík a hajunk! Társas
fiújáték mondókája: Csimmeg bogár a
fejit! Durvább változata: Csimmeg bogár
a seggit, hadd ugorgyík egy kicsit! Gyermekdalban: Róṷzsa vóṷnék, piros vóṷnék, mingyán kifordúnék. Píz vóṷna, karika, én barátom Katica, fordúj ki az
útra! A gyerekeknek, ill. a gyerekek
mondták, amikor kisült a kenyér: Kukoricabence, kisült a kemence. Gyermekvers: Az én falkám ojan falka, kunkorgóṷsra áll a farka. Az óṷrába magyar móṷd, csillog egy kis fínyes dróṷt.
Tréfás kántálóvers: Óṷnos ablak, nyíjj
kifele, egy-két garas bújj kifele. Isten
nyila van a padon, aki nem ád, üsse
agyon! Gyermeklakodalomban mondták:
Viszik mán, viszik mán Danikáné jányát.
Bíborba, bársonyba, letyefitye főÝkötőÝbe, gyöngyös koszorúba. Mesezáró formulák: Eddig vóṷt, meddig vóṷt?/Kelemennek seggi vóṷt./Edd meg, ami benne vóṷt! (Oláh Gábor gyűjtése) Víge,
libagége!: itt a vége, fuss el véle! Gúnyolódó mesezárás: Mese, ~, mesketté.
Tehén seggit rágd ketté! A következő
mondókát akkor mondták, ha vmilyen
gyümölcsből abban az esztendőben először ettek: Újság hasamba,/Betegsíg
pokolba! Akkor legyek beteg,/Mikor kiráj leszek! (Oláh Gábor gyűjtése) Általam lejegyzett változatai: Újság hasamba,/Betegsígem pokolba! Addig ne legyek beteg,/Míg kirájné nem leszek! Újság hasamba,/Betegsígem pokolba!/Ak-
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kor legyek beteg,/Ha majd kirájné leszek! Mondóka a hét napjairól/napjaihoz: Hetfű hetibe,/kedd kedvibe,/szerda
szerelmibe,/csütörtök csüribe,/píntek pitvarába,/szombat
szobájába,/vasárnap
kéccer az Isten házába! Tréfás gyermekrigmusok: Ojan bolond a görög, padra
megy, oszt legörög. Egy, ket tőÝ, három,
nígy./Te, kis kutya hová mígy?/Az erdőÝ
be kakálni,/Neked adom pipálni. A tizes
számsor mondókája Oláh Gábor gyűjtése szerint: Egy megírett a meggy. KettőÝ
feneketlen teknőÝ. Három, én bizony
nem várom. Nígy, bíz oda nem mígy. Öt,
majd megköt. Hat, majd elhajt. Hét,
megetted a túrós derejét. Nyóṷc, üres a
kis póṷc. Kilenc, kis Ferenc. Tíz, tiszta
víz; TekenőÝbe bugyborík. Minek az a
víz? Kiskertet locsolni. Minek az a kiskert? Tököt bele vetni. Minek az a tök?
Disznóṷkat hizlalni. Minek az a disznóṷ? Hájával szekéróṷdalt kenni. Más:
Indújj, dinnye! Lóṷdujj, zsák! Jön a török, majd levág! Ánc, váj, dráj!/Mék
lábod fáj?/Eggyik sánta, másik görbe.
/Mind a kettőÝ fáj! Kisgyermekek egymást csúfoló, kárörvendő rigmusa: Elmehecc, káposztába húst tehecc! Tárgyak kicserélésekor mondja kárörvendően az, aki jobban járt: Cserebere fogadom, többet vissza nem adom. Kiszámoló mondóka Oláh Gábor gyűjtésében:
Egy, kettőÝ, vadliba! Mit ettél a lagziba?
Tekintetes káposztát, méltóṷságos rátottát. Bebűrödzött a lencse, Villámlik a
zsendice. A zsidóṷnak nincs országa,
Pokolba van koronája. Ott verik a réz
bögrét. Ha hárman egymás mellett ülnek: KétfelőÝl/Két szílin angyal,/közepi-
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be tyúkszar. Változata: Két szílin fakanál,/közepibe aranytál. (ez utóbbit a
„tyúkszar” mondja.). Oláh Gábornál:
KétfelőÝl gyilkos, közepibe Krisztus. A
következőt kislányok éneklik körbe-karikába keringve: Hej tulipán, tulipán,
/Tejes szekfű, szarkaláb./Teli kertem zsájával,/Szerelem virágjával. − Nyisd meg
leány kapudat,/Hadd kerűjem várodat.
/Róṷzsafának illattya/Mikor szívem bizgattya.− ErdőÝ hátán gelice,/Aggyál
hangot picike,/Mondd meg nekem nevedet,/Mondd, hogy hínak tígedet! (Oláh
Gábor gyűjtése) Tréfás névnapi köszöntőben: Ferenc napja ma vagyon, eldöcögtem a fagyon. Azír jöttem hozzátok,
ha egy garast adnátok. Ha nem adtok,
meghóṷttok, rám marad a jussotok. Időjárással kapcsolatos mondóka: Esik az
esőÝ, süt a nap, Paprika Jancsi mosogat: esik az eső, és ugyanakkor a nap is
süt. Főleg gyerekek körében használatos
„veszekedő” típusú mondóka: Veszett
bárány, veszett kos, mingyár neked szalad most: dühös, veszekedni készülő emberről, főként fiúról mondják gúnyosan.
Nyelvi ~: Kerekes kerekíti kerekre a kereket. Kot, kot, kot, kotkodács. Minden
napra egy tojás! L. még: hintáztatók
−hőcögtetők, karácsony
gyermekmunka: 1. − A/ A fiú- és
lánygyermekek önálló és kisegítő foglalkoztatása a családi munka helyi gyakorlata szerint. A cívis paraszttársadalomban a szegényebb családok a gyermekeket már 6−7 éves korukban dologra
fogták. A lányok anyjuknak segítettek a
házi munkában, vigyáztak kisebb testvéreikre, míg a fiúk állatot őriztek v. apjuk
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otthoni munkájában kaptak kisebb feladatokat. A fiúgyermekek 9−10 éves
korukban már segítettek a mezei munkában; kapáltak, lovat hajtottak, vizet-ételt
hordtak a mezőre. A lányok megtanulták
a főzést, varrást, baromfigondozást;
13−14 éves korukra a legtöbb asszonyi
teendőben jártasságot szereztek. – B/ A
tehetősebb cívis családokban is hamar
elkezdődött a gyermekek dologra szoktatása. Ennek intenzitása, rendszeressége
azonban általában elmaradt a szegény
sorsú gyerekek munkához szoktatásától.
Pl. a hatéves v. fiatalabb gyermekekre
rábízták a kimosott és megszáradt zoknik összepárosítását. A vmivel nagyobbak megtanultak stoppolni, varrni (a fiúk
is). A konyha rendben tartásába is besegítettek, söprögettek, kivitték a szemetet.
Az asztal megterítése a nagyobb gyerekek dolga volt. A mosogatást nem bízták
rájuk, de a nagyobbacska lányok törülgettek, a tányérokat osztályozva a helyükre tették. Főzéshez rizskását, mazsolát válogattak. Az udvarsöprést ritkán
bízták rájuk, legföljebb a járdát söpörték
le, ill. a szemetet hordták el. A krumplit
a pincében átválogatták, lecsírázták,
télen az almát megválogatták, lépcsőlejáratot leseperték, a fagy elől a pincébe
tett virágokat havonta egyszer meglocsolták. A nagyobb fiúk bekészítették a
tűzrevalót a fáskamrából, de fát nem
vágtak baltával. Az istállóban sem ténykedtek, az ilyen munkákra alkalmazottat
tartottak, etetésnél, itatásnál sem segédkeztek, a disznóknál sem. A baromfinak
délután a nagylány vitte ki a szemestakarmányt, begyűjtötte a tojást, vizet
adott nekik, a → tyúkól takarítását azon-
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ban az udvaros végezte. Az ünnepi készülődésbe a fiúk is besegítettek, ledarálták a diót, mákot, de a tűzhelyet nem
takarították. A gyermekek a kisbaba
gondozásánál csak nézők lehettek. A
kiskerti munkába (kapálás, gyomlálás,
locsolás) azonban ők is besegítettek.
Nyári szünidőben pedig a libák, malacok
őrzésével is megbízhatták őket. A bolti
bevásárlásban is segítettek. 2. Gyermekmunkának nevezik még a fiú- és
lánygyermekek bérért, juttatásokért történő foglalkoztatását a parasztgazdaságokban, uradalmakban stb. Zselléreknél,
cselédeknél, kisgazdáknál az effajta
foglalkoztatás jövedelemkiegészítő forrás volt a gyermeket munkára adó család
számára. A végzett munka fajtái nagyjából azonosak voltak a saját családjában
dolgozó gyermek teendőivel. Pl. állatok
őrzése, gondozása, és ezért ruhát, cipőt,
terményt kapott. Aratásnál a marokszedő
lányok, ill. a cséplésnél a törekhordó
serdülő lányok 2/3 részért, ill. ¾ részért
dolgoztak (→ részes munka). Gyermekmunka volt nyári munkák idején a vízhordás, ételhordás is. Ősszel a betakarításban, tavasszal a tengeriföldeken a
csutkatő összeszedésében segédkeztek.
L. még: szegény emberek élete
gyermeknyelv: Rokon fogalma: dajkanyelv. A kisgyermekek sajátos beszélt
nyelve, nyelvhasználata. A gyermekek
által torz alakban használt szavakat
gyakran a gyermekekkel kapcsolatba
kerülő felnőttek is utánozzák, ill. egy
általuk tévesen ~nek gondolt nyelven
szólnak a gyermekekhez. Ennek fő jellemzői az erőltetett hangzás (pl. gügyögés), kezdetleges szókincs, alacsony fo-
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kú szerkesztettség. Mindezek inkább gátolják, mint elősegítik az anyanyelv
megtanulását. A munkaközpontú cívis
paraszt- és kézműves családokban a
gyermekek anyanyelvi nevelésére (viszonylag) kevés időt tudtak fordítani, de
tudjuk, a (nagy)szülők, nagyobb testvérek szívesen mondtak, ill. olvastak meséket a kicsiknek. A gyermeknyelvi szókincshez sorolható adatok a DCSz-ban:
a) Főnevek. A közvetlen környezetre
utalnak: mama, papó, tatuska, pelus,
kuszkusz, kuckuc, pecsi, popa, kácsi, popó, pipő, biga, licsilocsi, lecselocsi, tütü,
zsizsa, − Istenke, bibikóka, kisbibi, kókó,
kunyhócska, csócsa, didi; Háziállatok:
cica/cicu/cicuka, kutyu, boci, kisbibi, kota, kotamama, libuka, csacsi, csida, cocó, bari, mancsi, nyusznyusz, tasika, tubu/putu, kárkár. b) Melléknevek: pici,
picinkó, bibis, csicsa, csicsás, csicsés,
csicsós. c) Igék (játékos képzővel): alukál, popál, pisikál, csücsül, lecsücsül,
leücsül, locsizik, csócsál, megcsócsál,
tentél, tentikél, letentél, bibikózik, bilikókázik, − megszeret. d) Indulatszók,
mondatszók: bú, csicsíja, csüccs, dideridudori/dideri-zimberi, gyasz, kukukk,
picc, tente. e) Szószerkezet, mondat: jó
kéz, nyeles comb, azt a ragyogósát! L.
még: gyermekmondókák; a fogalmak
szócikkeit is!
gyermeköltözet: A → csecsemőöltözetet elhagyva a karon ülő gyermekek
nemre való tekintet nélkül hátul hasított,
nyaknál megkötött fehér gyolcs félinget,
hosszú inget viseltek, amelyhez kis főkötő, kis sapka, gyöngyös sapka tartozott. − Iskolás korig a kisgyermek öltözetének legfontosabb darabja a térden

gyalogszék
alul, esetleg bokáig érő, ujjas, rendszerint elöl (v. hátul) gombolódó, ingszerű
gyermekruha, a → kantus volt, amelyet
az évszaknak megfelelően vékonyabb v.
melegebb anyagból (vászonból v. posztóból) készítettek, viselője nemére csak
színe utalt. Télen a kantus alatt (v. önmagában) hátul nyitott v. gombolós →
putinát hordtak. Előfordult, hogy a kisfiú
már kalapot, a kislány vállkendőt kapott,
és haját befonták. − Az iskolás korú fiú
→ nadrágban (→ macskanadrág, neveddrád), ingben, mellényben járt, fejét
az évszaktól függően → báránybőr sipka v. kalap fedte. A lány ruhája a nagylányokéhoz kezdett hasonlítani, a bő
aljhoz elöl nyíló mellényt varrtak, amely
alatt → pendelyt és inget, fölötte → kötényt és → vállkendőt viselt. Télen a
kisebb lánygyermekek masnival megköthető, posztóból készült és szőrmével
bélelt kis sapkát, → szőrkapizsont hordtak. De a gyermekek téli öltözetét sokszor a férfi és női viselet vmelyik téli
darabjának megfelelő v. olcsóbb anyagból készült változata egészítette ki. −
Rendszerint az iskola befejezése v. a →
konfirmáció után a → hajviselettel, →
fejviselettel és a ruházattal jelezték a
gyermek felnőtt voltát. Sok (szegény)
gyermek a felnőttek öltözetdarabjaiban
járt (→ csizma, kendő, ködmön). − A 20.
század fordulójától felgyorsult a ~-váltás
üteme. A második világháború után pedig már nemcsak az iskolába kerülő
cívis parasztgyerekek, hanem falusi társaik is felvehették a felnőttekével megegyező felsőruhákat. − Itt említhető a
gyermekek → játszóruhája és a játékbaba öltözete, a → bábruha/babaruha is.
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gyermeksorvasztó betegség gyermeksorvasztóṷ betegsíg: (rég) Bélhurut,
kiszáradás. L. még: népi betegségnevek
gyermekszáradás ~ fn (rég) Egy betegségfajta. L. még: népi betegségnevek
gyermekszék ~ fn Gyermekek által
használt, karfával ellátott, sámliszerű
kisszék.
gyertya ~ fn A 20. századra a ~
használata a cívis paraszti társadalomban
is az állandó világítás nélküli helyiségekben v. a ház körül végzett munka
kisegítő világítására szorult vissza, ill. a
határbeli (udvari) gazdasági épületek,
elsősorban pincék fényforrásává vált, de
mint a kisegítő, szükségvilágítás eszköze
továbbra is megmaradt a petróleumlámpák elterjedése és a villamosítás után is.
Ha vmire szükség volt, minden háznál
~´t gyújtottak. Két sajátos fajtája a →
miligyertya és a pincegyertya. Az előbbi
a sztearinból készült, utóbbi a régi viasz~ elnevezése. A → kéngyertya a kénes gyufa, ill. a kénrúd népi neve. Szókapcsolatban: Gyertyát gyút: éjszakai
szerenádkor a lány ezzel fejezi ki tetszését. Szólásban: Elóṷttya a ~´ját: megöli. Az égő ~ népi találós kérdése: Egy fa
felnőÝtt ága nékűl,/Madár rászáll szárnya nékűl,/Mind megeszi szája nékűl.
(Oláh Gábor gyűjtése)
gyertyafénykeringő: → gyertyás
tánc
gyertyagyújtás gyertyagyútás fn A ~
ideje, alkonyat. L. még: napszakok
gyertyamártó: → gyertyaöntő
gyertyaöntés gyertyaöntís fn A 20.
század elején a cívis háziasszonyok még
maguk öntötték a háztartás számára

gyalogszék
szükséges (fehér) → gyertyát. Első lépésként a → bélpamutot, vagyis a gyertyabelet a → gyertyaöntő felső részénél
gondosan úgy rögzítették, hogy pontosan
középen és függőlegesen álljon. →
Slafni a neve annak a kis pamuthuroknak, amellyel öntéskor a gyertyabelet
felakasztják. Ezt követően a már kiolvasztott, kisütött folyékony, de nem forró birkafaggyút óvatosan beleöntötték a
hosszú gyertyaöntő üvegbe, ahol az lassan kihűlt, megkötött. A kész gyertyát
órák múlva, rendszerint délután v. másnap reggel vették ki a gyertyaöntőből, és
végeleges formáját kialakították (→
megmángorol). Egy alkalommal a háztartás egész évi szükségletét elkészítették, általában 5−6 db-ot. Volt, aki 2 üveget használt, így egyszerre 2 gyertyát
önthetett. A házilag öntött gyertyát olvasáshoz nem használták. − Hajdan a ~
kisipari tevékenység volt, különböző
méretű gyertyákat készítettek.
gyertyaöntő gyertyaöntőÝ fn 1. Másik neve: gyertyamártóṷ. A → gyertyaöntést végző személy, háziasszony. 2.
Cserépedény. Két formája ismert: az
egyik lapokból készített hasáb alakú,
ennek mindegyik oldala egyenes; a másik a korongolt formájú, ennek alsó része
domború, de oldallapjai felül téglalap
alakúak. Mindkét formának kis talpa
van, 2 füle és néha a szája a sarkain
gombokkal díszítve. Rendszerint mázatlan, esetleg belül mázas.
gyertyás szarvú ~: → Szarvasmarha
szarvállásának jelölésére: egyenesen felfelé álló.
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gyertyás tánc ~: Köznyelvi elnevezése: gyertyafénykeringő. → Lakodalomban égő gyertyával a kézben járt
tánc. Az égő gyertya a lányok kezében
van, a fiúknak nincs gyertyájuk.
gyertyaszentelő gyertyaszentelőÝ fn
Február 2-a Gyertyaszentelő Boldogaszszony napja. Mária ezen a napon mutatta
be a világ világosságát, Jézust a templomban. Ennek tiszteletére gyertyát
szentel a katolikus egyház. Az egyházi
értelmezés szerint a gyertya viasza emlékeztet Jézus testére, világossága pedig
istenségére, ill. a halandóságra. A katolikusoknál e napon több gyertyát is vittek a templomba megszentelni. A szentelt gyertyát gyógyításra is használták. −
A cívis reformátusság is ismeri az e naphoz kötődő népi → időjóslásokat: Ha
fínylik gyertyaszentelőÝ, az ízíket szedd
előÝ!: ha ~kor süt a nap, a tél hátralevő
része még hideg lesz. Bővebb változata:
Ha fínylik gyertyaszentelőÝ, az ízíket
szedd előÝ. De ha ködös Boldogasszony,
nem marad el a jóṷ haszon. Ha gyertyaszentelőÝ napja nagyon hideg, a fagy
fáid és szőlőÝid nem veszi meg: ha ~kor
hideg van, hamarosan beköszönt a jó
idő. Ha gyertyaszentelőÝn a szúnyogok
táncolnak, abrak után nízzíl hóṷnap!:
mert jó idő lesz, hamarosan kezdődik a
tavaszi szántás. Ha gyertyaszentelőÝn a
medve előjön, és megláttya az árnyíkát,
akkor még negyven napig tart a tél.
gyertyavilág ~ fn Gyertyafény.
Gyertyavilágnál olvasott.
gyérül ~ hsz Gyengén. A lámpa ~ világít.

gyalogszék
gyesgyiom ~ fn (rég) Népi gyógyszernév: Unguentum digestivum. L.
még: népi gyógyászat
gyetra ~ fn Gyomor, has. Átokban: A
fene a ~´dba!: a fene álljon beléd! Változata: Hogy a fene a ~´dat! L. még:
emberi test
gyí gyi, gyü msz 1. Alakváltozata:
gyia. Ló indítására, biztatására: gyi! Gyü
fel, na! Gyü, ne! Gyia! 2. Gyi, te fakóṷ,
gyi, te szürke!: olyankor mondják, amikor a kisgyerek a felnőtt hátán lovagol.
gyia: → gyi
gyík ~ fn − Szóláshasonlat: Fürge,
mint a ~: nagyon eleven, gyors mozgású.
Úgy jár a szeme, mint a ~nak: szemes,
mindent észrevesz. Szólás: [Aggyík mán
ety kis kenyeret!] A ~ a jukba lakik!:
kenyeret kérő gyerek tréfás elutasítása,
egyben udvarias kérésre tanítása. Közmondás: Akit a kigyóṷ megmar, az a ~túl
is fíl: aki egyszer pórul járt, az később
már sokkal óvatosabb.
gyikhec ~ fn Megbízhatatlan ember.
gyíkleső gyiklesőÝ fn 1. Nagyobb
méretű → zsebkés. 2. Bot.
gyilkos ~ fn − Közmondás: Ki mihez
nem ért, ~sa az annak: a hozzá nem értő
elrontja a jót is. Más változatban: Ki
minek nem mestere, ~sa az annak.
Gyilkos: → hortobágyi csárdák
Gyilkos-lapos: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
Gyilkos-rét: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
Gyilkos Szabó Sándor: → cívis ragadványnevek
gyimakol ~ i Gyereket gyötör, kínoz.
Igekötővel: → meggyimakol.
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gyimgyom ~ fn Mindenféle kis
gyom, dudva.
gyógyárugyár gyóṷgyárugyár fn
Gyógyászati termékeket, oltóanyagot
előállító gyár. Debrecenben híres volt a
Rex-gyógyárugyár. Az István-malom
közelében állt.
gyógynövények: – A/ A népi gyógyászatban használatos vadon termő és
termesztett növények. Használatuk a 18.
századtól volt igazán elterjedve. A legtöbb paraszti közösségben még a 20.
század elején is éltek olyan gyógyítók,
füvesek, akik jól ismerték és számon tartották a ~ szedésének időpontját, a szárítás és alkalmazás módjait. Debrecenben
ilyen volt a múlt század első évtizedeiben egy Géderné nevű zsidó javasaszszony. A gyógyfüveket az erdőjáró, de
különösen a pákász ismerte jól. Gyűjtésük, árusításuk az egyik jövedelmi forrása volt. – A ~ többféleképpen hasznosíthatók, leggyakrabban a virágjait, terméseit, gyökereit v. leveleit használták/
használják fel, ritkán frissen, sokszor
szárított állapotban. Gyakran nem egy,
hanem több növény került egyszerre
alkalmazásra. Felhasználásukkor általában szerepe volt a nevezetes időpontoknak is. A paraszti háztartásokban a ~
tárolására nagy gondot fordítottak. – B/
A ~, gyógyító füvek különösen a pusztai
ember számára (voltak) fontosak. Pl. a
kamilla/szíkfű(székfű), amely a pásztorkodás számára haszontalan növény, az
állatok nem szeretik. Virágzáskor a környék településeiről szikfűszedők csapatai lepték el a hortobágyi pusztát, hogy
szikfűszedő lapáttal megfésüljék az anyaföld haját. A fekete hunyorral a juhászok
hajdan a juhok dögét orvosolták − írta
már Méliusz Juhász Péter. Gyógynövény
a csalán, égető csalán is. A leveléből

gyalogszék
főzött gyógytea tisztítja a vesét. Korábban a csalán száras, zöld leveleivel megcsapkodták a reumás testrészt. A kisebb
sebeket a lándzsás útifű, ill. a kígyóhagyma levelével gyógyították. A farkasalma
főzete szintén a sebek kezelésére szolgált. A nehezen gyógyuló sebeket a kisbojtorján főzetével v. rátett levelével borogatták. A szénamurvát a debreceni tanyákon különösen a köszvény gyógyítására használták, a cívisek pedig a fürdővízbe tették, mert mindenféle gyógyfű
található benne. Az állat tályogját a fülbe
tűvel befűzött tályoggyökér gyógyította.
Sertéspestis ellen nadálylapú/fekete nadálytő a gyógyszer. A tejoltó galaj pusztai növény, sárgavirágos fürtjei a tej beoltására alkalmasak. Szívbajra fehérüröm teája, vérhas ellen sóslórom, köhögésre a pemetefű teája hatásos. A pokolvart pokolvarfűvel és ördögharaptafűvel gyógyították, a szembajt az ökörfarkkóró/borjúfarkkóró szárának, levelének főzetével kezelték. A főtt növényből
kis gombócot gyúrtak, és a beteg szemét
kilencszer megkerekítették vele, majd a
hajába ragasztották, és csak a teljes gyógyuláskor vették ki. Az összezsugorodott
ín megnyújtására, a fájós testrész kenegetésére használták a sárga virágú pópiumból készült ínnyújtó kenőcsöt (ínnyújtó zöld pópium). Hasonló gyógyhatása van a jófélefűnek is. A vaktetűt a cigánymogyoró/koldusmogyoró főzetével
mosogatták. A borsika/borsfű/borsikafű
fűszer- és gyógynövény, gyomorerősítő,
görcsoldó, étvágygerjesztő, bélféregirtó,
felfúvódást gátló hatása van. A vörösfehér virágú, illatos majoránna teáját
szélhajtóként, az ördögszekér/göncölszekér/pinalajtorja/ballangó/szélhaj tókóró
gyökérrészét szamárköhögés ellen és vizelethajtónak, a cérnalapu főzetét gyo-
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morsüllyedés elleni gyógyszerként használták/használják. Férfiak prosztata elleni gyógyszere a borsmenta, a beteg testrészt öblögetik vele. A bolhafű szaga a
gatya korcába kötve elűzte a bolhákat. A
vasfűről azt tartották, ha vkinek a tenyerébe tudják forrasztani, minden zárat ki
tud nyitni. Az újoncszabadító boglárkát
a katonaidejüket töltő bojtároknak ajánlották, fekélyt okozott, ha egy helyen
kenegette a főzetével a bőrt. A frissen
szedett vackort orvosságnak használták:
megfőzték, hasmenés ellen ették, és itták
a levét. A fekélyfű és vízikender a bőrbajra, a csikófarkfű az orrvérzés megállítására volt használatos. A cicfarkkóró,
azaz a közönséges cickafark számos faja
között található gyógynövény is. Az
illóolajából készült kenőcsöt szemgyulladás kezelésére használják. A százlyukúfű a gondot gyógyította. A varádiccsal
a bénát gőzölték, a méhfűvel a béna tagokat mosogatták, a fülbecseppentővel a
süket v. fájós fülűeket gyógyították. A
gyújtoványfű a hideglelés ellen, a tetemoldófű, a boszorkányléptefű és az ebszőlő/kutyaszőlő/kutyabogyó a boszorkányok rontása ellen, az aranyistápfű a vízibetegség ellen volt használatos. A vérehullófecskefű a sebet, a tyúkszemvirág
levelei a tyúkszemet, a kisfecskefű és a
fekete csalánfű a gugát ’golyva’ gyógyította. A pemetefű, kamilla/szíkfű párlata
köhögés, fejfájás, kifázás ellen, a feketenadálytő a csonttörés ellen volt jó. A
vérbefagyott ember sebeit a pásztortáska/pásztortarsolyka/kanalinkó/élekhalok
-fű gyógyította. Jó orvosság volt a kocsord, tókincs, párló, rétizsálya, csikorgófű, drótfű, ezerjófű, orsófű/orsósarok,
csodafa, árparépa, de különösen a sokféle baj gyógyításra használható dicsőségesfű ’orvosi veronika’, vérfű is.

gyalogszék
Gyógynövényként (is) hasznosult a tókincs, ördögbanda, párló/párlófű, atralapu, árvaderce, koriander, maszlaglevél, mezeiárvácska, prüsszentőfű, hagymásfű, tengerhagyma, vmint a feketehunyor, rómaigyökér, szárcsagyökér, epegyökér/gencellárigyökér, császárgyökér,
édesgyökér, halipor/gyanapé, gálgyökér, kerti csombor, anyaméhszegfű, tarackagyökér, himergyökér, drótfű, vadkapor, habaricagomba. A fentieken kívül megemlíthetők más (gyógy)teafélék
is, így a dávidtea, fodormentatea, herbatea/hársfatea. Az illatos leánderből, ill.
a pemetefű virágjából (andoratea)
magzatelhajtó teát, a bécsimátrafűből
görcsoldó, étvágygerjesztő teát, a kutyafából, anyalevélből ‘szennalevél’ erős
hashajtó teát, a királyfűből vízhajtó teát,
emésztési zavarokra kutyatejből készített
pitypangteát főztek. A bajnóca leveleiből főzött tea egész sor betegség gyógyítására volt használatos: vizelethajtásra, vértisztításra, lázcsillapításra, vesegyulladásra, hólyaghurutra, ill. reuma és
influenza ellen. − A példákat tovább
lehetne sorolni, hiszen évszázadok tapasztalati tudása halmozódott fel a ~
ismeretében. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
gyógypatkó gyóṷgypatkóṷ fn Fájós
patájú lóra illesztett → patkó.
gyógyszeres nadály gyóṷgyszeres
nadáj: A → népi gyógyászatban használatos → nadályfajta. A magas vérnyomás kezelésére ~t tettek a betegre. Amikor jóllakott a vérrel, magától leesett,
majd besózták, ettől visszaadta a vírt.
Beletették egy befőttes üvegbe, és élt tovább. Ha nem fejték ki, elpusztult.
gyógytea gyóṷgytea fn Szárított →
gyógynövényekből főzött → tea.
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gyolcs gyóṷcs fn Finom fehér vászon. Tréfás szóláshasonlat: Ojan fejír,
mint a gyóṷcsba takart marokvas: koszos. L. még: marokvas
gyolcsgatya gyóṷcsgatya fn Gyolcsból, sok anyag felhasználásával készült,
ráncolt férfi ruhadarab, amelyet régen
felsőruhaként viseltek, azaz nem vettek
rá nadrágot. Népdalban: Fújja a szél,
gyóṷcsingét, gyóṷcsgatyáját.
gyolcsing gyóṷcsing fn Fehér, finom
gyolcsvászonból készült bő ujjú ing. A
→ gyolcsgatyával kiegészülve a hortobágyi pásztorok viselete. L. még: hortobágyi pásztorviselet
*gyolcsos: A ~ asszonyok a céhes világban a takácsnék voltak. A férjek által
lenből, kenderből és más anyagból szőtt
ágyneműket, alsóneműt, fehérneműt és
más gyolcsféléket ők szabták-varrták, és
árusították is a piacokon, vásárokon. Az
árusítás jogát a debreceni városi tanács
1673-ban adta meg.
gyolcsostót gyóṷcsostóṷt fn Gyolcscsal (és más áruval) házaló (felvidéki)
vándorkereskedő.
gyolcspendely gyóṷcspendej fn
Gyolcsból készült, hosszú női → ing. L.
még: cívis női viselet
gyolcsruha gyóṷcsruha fn 1. Finom
fehér vászonból készült → ruha. 2. Másik neve: gyóṷcsvászon. Finom fehér
vászonanyag. Főként lekváros üveg lekötésére használták. L. még: cívis női viselet
gyolcsvászon: → gyolcsruha
gyomirtás ~ fn 1. Népi elnevezése:
aszatolás. A gabonavetések megtisztítása a vadon nőtt növényektől, gyomoktól
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és dudváktól. Akkor nyert nagyobb jelentőséget, amikor kaszával kezdtek
aratni, mert ez után nem kerülhették ki
úgy a gyomot, mint a sarlóval. A gabonát leginkább az → aszat, ill. a konkoly
ellen kell védeni. Az aszat elnyomja a
fiatal növényt, ritkítja a termést, aratáskor szúrós levelével akadályozza a →
marékszedők munkáját. Ezért tavasszal
kigyomlálják közüle. Debrecen környékén miként az ország más területein is az
→ isztikéhez hasonló hosszú nyelű eszközt használják ~ra. Az → aszatoló
100−150 cm hosszú pálca, amelynek a
végére kovácsoltvas, V alakú v egyenes
végű lemez van erősítve. Főleg → muhart böködtek ki vele. Ilyenformán a ~
munkája állva végezhető. Eredetileg rövidebb nyéllel (20−40 cm) a köles tisztításának eszköze volt. A gabonák ~a a
fiatal családtagok, gyerekek munkája (→
gyermekmunka). 2. A kapásnövények ~a
kapával (→ horolókapa, horol, horolás),
a veteményeké általában puszta kézzel,
gyomlálással történik.
gyomnövény(ek): (A termesztett és a
haszonnövények között) vadon tenyésző
haszontalan v. káros növény, gyom.
Számtalan fajtája van. A debreceni határból és a Hortobágyról a következőkre
van adatom (ábécérendben): aranka,
aszat/aszatka/nyershegyes,
aszatkóró/
aszatkakóró, babó/héjaköröm, bárányfejűfű, bogáncs, bogáncskóró, bojtorján,
bolhafű, bolondító, bolondítóbeléndek,
borjúfarkkóró, boszorkánytövisk, bősövény, burján, búzavirág, bürök, cicfarkkóró, cigánybúza, csalán: árvacsalán;
csikorgófű, csorbóka, dedvedudva, dongóvirág, dudva, ebszőlő/kutyaszőlő/fo-
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lyófű, gaz, gordon, gyimgyom, harmatfű,
ínségfű, kanalinkó/pásztortáska, kányaköröm, kásafű, keserűlapu, kisbojtorján,
kocsord, konkoly, kosutka, kövérke,
krisztusvérefű, kutyatej, laboda, lapu,
lúdhúr/csibehúr, madársóska, mezeiárvácska, muhar, nadragulya, ökörfarkkóró, ördögszekér, papsajt; paréj: büdösperéj, cigányparéj, disznóparéj: szőrös
disznóparéj, fehérparéj, fodrosparéj, fosóparéj, sósparéj, veresparéj; pernye
/perje: lópernye, mocsáriperje; perjeszittyó, pipacs, pogácsafű, pokolfű, porcsin/porcsinfű: disznóporcsin, ragadozófű, rengőfű, rezeda, rókafarkkóró, rókafarkúfű, siska, szamártövis, talpas muhar, tarack/tarackfű, tarlógaz, tejesfű,
tippan: libatippan; tüskéslapu, tyúkszemvirág, vadborsó, vadkender, vadmák, vadrepce, vadrezeda, vérehulló
fecskefű, L. még: Hortobágy növényvilága; a növénynevek szócikkeit is!
gyomor ~ fn Másik neve: gyakhec,
kötött használatban: gyetra, mészkemence. A tápcsatorna kiöblösödő része. Emberi testrész neveként több frazémában
szerepel. Átokban: Fene a gyetrádba!: a
fene álljon beléd! Baromfihoz intézett
tréfás mondás: A gyomrom legyík a koporsóṷd!: bárcsak én ehetnélek meg!
Éhes ember mondja: Ojan éhes vagyok,
hogy majd kiesik a gyomrom. Közmondás: A jóṷ ~ mindent megemíszt: az
egészséges ember nem válogat. − Összetételek utótagjaként is szerepel: az
emésztőgyomor a birka egyik belső szerve, a tejgyomor az oltó~ népi neve, a
báránygyomor kimosva, megszárítva és
sóval telerakva tejoltószerként volt hasz-
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nálatos. A gólyagyomor népi gyógyszernév. L. még: emberi test; a fogalmak
szócikkeit is!
gyomorbélhurut ~ fn A → gyomor
egyik betegsége. L. még: népi betegségnevek
gyomorémelygés gyomorímejgís fn
→ Gyomor felkeveredése, undor okozta
állapota. L. még: népi betegségnevek
gyomorhideg ~ fn (rég) Másik neve:
gyomorhidegfene. A → gyomor egyik
betegsége. L. még: népi betegségnevek
gyomorhidegfene: → gyomorhideg
gyomorhúzás ~ fn → Disznóöléskor
a disznógyomor belső és külső rétegének
elválasztása. Sóval pergetik meg, a belsőt eldobják, a külsőbe töltik a sajtot.
Rendszerint utoljára maradó művelet.
gyomorkeményedés gyomorkemínyedís fn (rég) A → gyomor egyik betegsége. L. még: népi betegségnevek
gyomorláz ~ fn A → gyomor lázas
megbetegedése. L. még: népi betegségnevek
gyomorlob ~ fn (rég) A → gyomor
gyulladásos megbetegedése. L. még: népi betegségnevek
gyomoroltó gyomoróṷtóṷ fn Szárított bárány- (borjú- v. disznó-) gyomorból házilag készített, a tej megalvasztására használt oltószer, → tejoltó. Olyan
kisbárány gyomrából készítették, amelyet megszületése után rögtön leöltek,
amelyik nem szopott.
gyomorrothadás ~ fn (rég) Gyomorrák. L. még: népi betegségnevek
gyomorsenyv ~ fn (rég) A → gyomor egyik betegsége. L. még: népi betegségnevek
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gyomorszájrák ~ fn (rég) A →
gyomor rosszindulatú daganatos megbetegedése. L. még: népi betegségnevek
gyomorszűkület ~ fn (rég) A →
gyomor kimeneti kapujának beszűkülése. L. még: népi betegségnevek
gyomros ~ mn Nagy étkű.
gyóntat gyóṷntat i 1. Szőlőtőkén elmaradt szőlőfürtöt, billenget keresgél. 2.
Gondosan, aprólékosan vizsgál vmit.
Mindig fírgeli, gyóṷntattya a szőÝlőÝt.
gyorscserzés gyorscserzís fn → Tímármesterségben 25−30 óra alatt →
forgóhordóban történő növényi v. ásványi → cserzés.
gyorskapa ~ fn Széles fejű → kapa.
L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
gyorskocsi: → delizsánsz
gyors polka: → tánciskola
gyorsvonat ~ fn − Szólás: Az még a
~ot is megállíttya: (tréf) pl. a pálinka jó
orvosság a hasmenésre.
gyökér gyükér, gyökír fn Több összetett szó utótagjaként szerepel. Növények
vastag főgyökere az anyagyökér, a szőlőtőkén közvetlenül a felszín közelében
nő a harmatgyökér, az alsó részéről ágazik ki a nyakgyökér; a népi gyógyászatból ismeretes a császárgyökér ’medvetalp’, az epegyökér, más néven gencellárigyökér ’tárnicsgyökér’, a rómaigyökér ’szárcsagyökér’, a gálgyökér, a himergyökér, a lovak tályogjának gyógyítására használatos a tályoggyökér, a petrezselyem korábbi neve fehérgyökér.
Állandósult kifejezés a szíve gyökere:
szerelmesek becéző → megszólítása.
Szóláshasonlatban: Áll, mintha gyökeret
vert vóṷna a lába: mozdulatlanul, meg-
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dermedve áll. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
gyökéralávágás ~ fn Az a művelet,
amikor a csemetekertben a csemete gyökérzetének az alját levágják a bojtos
gyökér kialakítása végett.
gyökerezés gyökerezís fn Másik neve: harmatgyökerezís. Szőlőtőke tavaszi
megtisztítása, főként a tőke nyakából
kihajtott gyökérszálak levágása, a harmatgyökerek levágása. Tavasszal metszéskor a szőlőtőkéhez legközelebb eső
vékony gyökereket kiskapával kikeresik,
és metszőollóval levágják. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
gyökerezik ~ i 1. Szőlőtőkéről a
gyökérszálakat, harmatgyökereket levágja. 2. Pl. sertés az erdőn gyökereket keres táplálékul. A tanyai gazdaságban a
fejletlen malacokat gyakran kicsapták az
erdőbe, hadd legeljenek, hadd gyökerezzenek.
gyökérkárosító gyökérkárosítóṷ fn
A gyökérzetet megtámadó gombafajta v.
rovarféle.
gyökérkefe gyükérkefe, ~ fn Mosáshoz használt súrolókefe. Ilyennel tisztítják → disznóöléskor a levágott sertést is.
Gyökér-kút: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
Gyökér-kúti-halastó: → hortobágyi
halastavak, hortobágyi helynevek és
helynévtípusok
gyökérnyak ~ fn A gyökér fölött levő törzsrész. A → kajszibarackot a →
fosószilva fájába oltották, de nem a gyökérnyakba, hanem a koronába.
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gyökértetű ∼ fn Kártevő, amely a
gyökerek külső háncsát eszi le, emiatt
kipusztul a tő.
gyökös dió: → oltott dió
gyömbér ~ fn Zingiber officinale.
Egyszikű ázsiai növény, ill. ennek fűszerként használt gyökere. L. még: cívis
konyha
gyömbérzsír ~ fn Népi gyógyszernév: zilizből készített kenőcs. L. még:
népi gyógyászat
gyön: → jön
gyöngybeszövés gyöngybeszövís fn
1. → Paszományosoknál: áttört szegőszalagok szálára fűzött üveggyöngyöknek kézi szövőszéken történő beszövése
az övbe. 2. Ennek eredménye.
gyöngyfűzés gyöngyfűzís fn 1. →
Paszományosoknál egy zsinórfajta előállítása. 2. Ennek terméke.
gyöngyház ~ fn Kagylók és tengeri
csigák héjának szivárványos fényű belső
rétege, ill. az ebből készült, vele díszített
gomb. Szólás: Gyöngyház ha leszakad,
lesz más: semmiség az egész, nem érdemes búsulni miatta.
gyöngyházhúsleves ~ fn Tyúkból főzött, zöldségfélékkel ízesített → leves.
gyöngyike: → szentgyörgyvirág
gyöngykoszorú ~ fn A menyasszony
esküvői fejdísze, mirtuszkoszorúja. Szólásban: Kurta előÝl a szoknyája, előÝl
kurta, hátul hosszú, nem kell annak ~:
gúnyos utalás arra, hogy a cívis illem
szerint várandós menyasszonyok nem
viselhettek ~t.
gyöngyös ~ I. mn 1. Gyöngyöző, forrásban levő. 2. Gyönggyel ellátott. II. fn
→ gyöngytyúk.
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gyöngyös fejkötő gyöngyös fejkötőÝ:
Asszonyoknak ünnepi alkalmakon viselt,
színes selyemből készült, hátul szalagcsokorral díszített fejkötője. L. még: cívis női viselet
gyöngyös hurka ~: 1. A juh végbele.
2. A juh megtisztított végbele krumpliés kenyérhéjdarabokkal, ill. hússal töltve. A ~ kb. 20 cm hosszú, hígított zsíros
szódánnyal mosták tisztára, megtöltötték
hússal, majd ropogósra sütötték. A hortobágyi juhász kedvelt eledele volt.
gyöngyösleves ~ fn → Gyöngytyúkból főzőtt húsleves. L. még: leves
gyöngyös pántlika ~: Gyönggyel ellátott → pántlika.
gyöngyös párta ~: Nagylányok
aranyhímzésű pántlikával díszített, ünnepi fejéke, → pártája. Debrecenben az
eladó lányok újévkor és más nagy ünnepek alkalmával ~´t viseltek a templomban. L. még: cívis női viselet
gyöngyös szarvú ~: Félig fekete, félig fehér szarvú 〈→ szarvasmarha〉.
gyöngyözik ~ i Apró buborékok keletkeznek a folyadékban, forr.
gyöngytojás ~ fn A → gyöngytyúk
tojása. L. még: baromfitartás
gyöngytyúk ~ fn Népi neve: gyöngyös. Fehérrel pettyezett fekete tollú
fácánféle háziszárnyas. A cívis udvarok
és tanyaudvarok ritka, de kedvelt állata.
Az 1930-as, 40-es években kereskedelmi
céllal is tartották. A felvásárlók nagyobb
tételben vásárolták, és az angoloknak
adták el. Átvételkor lemérték őket, és
kicsavarták a nyakukat, így szállították
el. Húsából finom leves készül (→
gyöngyösleves). Tojása a → gyöngyto-
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jás. A helyi népi megfigyelés szerint az
állat azt kiabálja, hogy takács, takács.
Úgy tartják, hogy ahol ~ot tartanak, oda
nem merészkednek a patkányok és
egyéb kártevők.
gyöngyvérliba gyöngyvírliba fn A →
vadliba egyik fajtája. L. még: Hortobágy állatvilága
gyöngyvirág ~ fn Kedveskedő →
megszólításként: ~om. Becézís vóṷt,
hogy jányom, ~om, felesígem ~a.
Gyöngyvirág utca: → utcák−utcanevek
gyöngyzsinór gyöngyzsinóṷr fn →
Paszományosoknál
ceruzavastagságú
simított zsinórnak és cérnáspamutnak az
összesodrásával készített zsinór.
gyönyörűség gyönyörűsíg fn Öröm.
Akinek nem jóṷ a gyereke, annak nem
sok gyönyörűsíge van benne.
györgy ~ fn (tréf) Fejbe vágott v. leszúrt → disznó utolsó hangjának utánzása.
györgyike: → szentgyörgyvirág
győzős győÝzőÝs mn Munkabíró,
erős, szorgalmas 〈ember〉.
gyufa ~ fn Tűzgyújtó eszköz. Részei: → gyufaszál, gyufafej, gyufaméreg. Egyik régi fajtája a → kénes gyufa.
Ezt a → gyufatartóban tartották. A kénes
~´t a csizma talpán is meg lehetett gyújtani. Az 1900-as évek elején még ilyen
~´t használtak, de kivonták a forgalomból, mert sokan megmérgezték vele magukat, leáztatták a mérgét, és megitták.
Szólás: Kihúzta a ~´t: jól megjárta.
Közmondás: A kártyás ember a ~´n
spóṷrol: a szenvedélyes kártyázó apró
dolgokon próbál taka- rékoskodni.
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gyufafej ~ fn A → gyufaszálnak dörzsölésre meggyulladó anyaggal (régen
foszforral) bevont része.
gyufaméreg gyufamíreg fn A foszforos → gyufafej mérgező anyaga.
gyufaszál ~ fn Egy szál → gyufa, ill.
ennek fás része.
gyufatartó gyufatartóṷ fn Kis bőrtok, amelyet a dohányosok a dohányzacskóval együtt a nadrágkorcba akasztva hordtak. A ~ban kis kerek papírtasakban volt a → kénes gyufa.
gyújt gyút i Előidézi vminek a meggyúlását. − Adatolt igekötős alakja: →
odagyújt.
gyújtó gyútóṷ fn 1. Öngyújtó. 2. →
gyújtós.
gyújtókészség gyútóṷkíssíg fn Tűz
gyújtására való, acélból, kovából és taplóból álló készlet. L. még: pásztorkészség
gyújtós gyútóṷs fn Tőszóval: gyútóṷ; összetétellel: tűzgyútóṷs. Tűzgyújtásra használt könnyen gyúló anyag,
főleg apróra vágott száraz fa.
gyújtoványfű ~ fn A → népi gyógyászat hideglelés gyógyítására használta. → Pákászok gyűjtötték és árulták.
Gyulay dűlő: → Nagymacs
gyúrás ~ fn Igekötővel: felgyúrás,
körbegyúrás. Mesterségbeli neve: krajc.
A pásztorkalap készítésének a gőzölés
után következő művelete. Ennek során a
filcet, mint a tésztát előbb kézzel (eszköze a gyúrópálca), majd lábbal (lábolás) a
megfelelő méretűre nyújtják. L. még: a
fogalmak szócikkeit is!
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gyúrat ~ fn Egységnyi meggyúrt, de
még fel nem darabolt levestészta. L.
még: cívis konyha, tésztacsinálás
gyukhec ~ I. mn Ostoba, fajankó. II.
fn Ilyen ember. A ~et nem níztík semmibe. L. még: bolond
gyuri ~ fn Alomban a többinél satnyább → malac. A kocának van egy kis
~ja. L. még: pacuhagyuri
gyurmol ~ i → Rézműves → tömködővel homokot keményre döngöl.
gyúróliszt gyúróṷliszt fn Levesbe való tésztafélék készítéséhez használt →
liszt. L. még: szitálás
gyúrópad gyúróṷpad fn Vastag
deszkalappal borított asztalféle, esetleg
négylábú pad, amelyen a → fazekas az
agyagot gyúrja.
gyúrópálca gyúróṷpáca fn → Pásztorkalap-készítőknél: nyújtófánál rövidebb, vékony pálca, amelyre a → filcet
felsodorva a megfelelő méretűre nyújtják.
gyúrótábla gyúróṷtábla fn → Pásztorkalap-készítők munkaeszköze, ezen
nyújtják megfelelő méretűre a → filcet.
gyúróteknő gyúróṷteknőÝ fn Más
nevei: kerek teknőÝ, kalácssütőÝ teknő.
Tésztagyúrásra használt kisebb kerek →
teknő. L. még: dagasztóteknő
gyúróvíz gyúróṷvíz fn → Pásztorkalap-készítőknél kb. 60–70 C°-ra melegített víz, amelybe időnként az anyagot
bemártva kell végezni a gyúrást.
gyúrt tészta gyúrt tíszta: Gyúrással
készített egyszerű tészta; különféle öszszetételekben igen változatosan használt
tésztaféle. Csupán lisztből, sóból, vízből
álló változatát a cívis konyha a követke-
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ző sült és főtt tésztákhoz használja. Sütik
lepénynek, vékonyra nyújtva öntött tésztának, ugyanezt megtöltve lepénynek,
bélesnek. Készül belőle húslevesbe és
tésztalevesbe tésztakásának és kifőtt
tésztának való tészta, laska, galuska,
eperlevél, csigatészta, tarhonya, gombóta, lebbencs, szabógallér és derelye is. A
levestésztából gyakran szárítanak tartalékot. Főleg az Alföldön, így Debrecenben és környékén, ill. a hortobágyi pásztoroknál készítettek/készítenek előre
nagyobb mennyiséget pl. tarhonyából,
lebbencsnekvalóból. A ~ gazdagabb
összetételben számos egyéb tészta alapanyaga. L. még: a fogalmak szócikkeit
is!
gyút: → gyújt
gyű: → gyi
gyűjt gyűt i Renden levő szénát, takarmányt összehord, és boglyába rak. −
Adatolt igekötős alakjai: → egybegyűjt,
felgyűjt, meggyűjt.
gyűjtés gyűtís fn Renden levő széna,
→ takarmány összehordása és boglyába
rakása.
gyükér: → gyökér
gyűlés gyűlís fn Gennyes duzzanat,
kelés. L. még: rocskagyűlés
gyümölcs gyümőÝcs fn A debreceni
cívis a tiszántúli emberekhez hasonlóan
nem volt rendszeres gyümölcsfogyasztó.
A kedvezőtlen talajadottságok, elemi
csapások miatt sem törekedett termelni,
fáját sem szívesen gondozta, termését
sem kívánta. A 20. század első felében
felgyorsuló fejlődés a várost körülvevő
szőlőskerteket, ~öskerteket (almásokat)
fokozatosan eltüntette. Ha a cívisek kert-
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jében mégis termett egy-egy fa, ~ét a
gazda gyermekeinek adta, v. a → cefrébe tette, ritkán eltette későbbi fogyasztásra. Az → almát, → körtét pl. úgy
tartotta el télen, hogy ősszel száraz időben éretten leszedte, megtörölgette, és a
hombárban levő búzába, rozsba, zabba
elrakta. Ha nem fagyott meg, újév utánig
eltartható volt. − Két fő osztálya a →
szelídgyümölcs: nemesített ~fa termése
és a → vadgyümölcs: vadon termő ~. −
Egy szólás szerint, amikor tavasszal
először esznek vmely ~ből, ezt mondják:
Újság hasamba, hideglelís pokolba!
Közmondás: Nem jóṷ, ha a gyümőÝcs
meg a jány jukas: (tréf) ti. az előbbi férges, az utóbbi pedig nem szűz. A tiltott
gyümőÝcs ídesebb: a tilalom kívánatosabbá teszi a dolgokat. L. még: gyümölcstermesztés, hibás gyümölcs
gyümölcscibere gyümőÝcscibere fn
Egyfajta → cibereleves. Aszalt gyümölcsből főzött édes → leves. Készítése:
Jó darab szilvaízt vízben felfőznek. Ebben a lében az aszalt szilvát, cseresznyét
v. meggyet megfőzik, ha megfőtt, cukrot
tesznek bele. Ha ebből öreg ciberét
akarnak készíteni, akkor még liszttel,
tejföllel felhabarják. Különösen nagypénteken v. módosabbaknál disznótorban vacsorára főzték. L. még: cívis konyha
gyümölcsleves gyümőÝcsleves fn A
cívis konyha különböző gyümölcsfélékből főzött leveseinek összefoglaló neve.
Készítése: A vizet odateszik főni, benne
a meghámozott és kockára vágott (félérett, hulló) almát ( almaleves), birsalmát
(birsalmaleves), a megmosott meggyet
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(meggyleves), megtisztított pöszmétét
(pöszmételeves), ribizlit (ribizlileves),
habarják, v. kicsit berántják, jól megtejfelezik, majd cukorral, kevés borssal ízesítik. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
Gyümölcsoltó Boldogasszony napja
GyümőÝcsóṷtóṷ Bóṷldogasszony napja:
Március 25. Ezen a napon ünneplik a
katolikusok Jézus fogantatását. Ekkor
kell oltani a gyümölcsfákat, a vadat nemesre v. a semmirevalóṷt jó gyümölcsre.
gyümölcsoltó ág gyümőÝcsóütóṷ ág:
Gyümölcsfa oltásakor használt vessző.
L. még: gyümölcstermesztés
gyümölcsöskert gyümőÝcsöskert fn
Másik neve: csemegískert. Gyümölcsfákkal beültetett → kert.
gyümölcsöskofa gyümőÝcsöskofa fn
A ~ a piacon leginkább apró gyümölcsök: → meggy, cseresznye, az apró,
zamatos → árpáskörte (árpávalérőkörte), ill. a vérbélű körtének is nevezett
nagyméretű → dinnyekörte árusításával
foglalkozott.
gyümölcssajt gyümőÝcssajt fn Érett
gyümölcsből, leginkább szilvából, barackból főzött zselés lekvár. L. még:
szilvaíz, szilvasajt
gyümölcstermesztés: − A/ A gyümölcsfák gondozása és szaporítása gyümölcshozam céljából. Az egyik legrégibb termesztési ágazat. Nyelvünk néhány honfoglalás előtti török jövevényszavának tanúsága szerint (gyümölcs,
alma, dió, körte, som, szőlő) a magyarok
korán megismerkedtek a gyümölcskultúrákkal, egy sor új gyümölcsfélével pedig
népünk a Kárpát-medencében találkozott. A régi időkben fáról v. fa alól bár-
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kinek joga volt gyümölcsöt szedni, de a
fa rázása, az összeszedett gyümölcs elszállítása lopásnak számított. Hajdanában a gyümölcsösök általában nem voltak bekerítve, a családok örökléssel adták tovább a tulajdonjogot. Az 1920-as
évektől a gyümölcsösöket már korszerű
módszerrel telepítették, és a paraszti termelésben előtérbe került az addig kevésbé nevelt kajszibarack, őszibarack, cseresznye és meggy. Kisebb jelentőségű
gyümölcstermesztés folyt/folyik a házikertekben és szőlőhegyeken is. Az utakat és országutakat szegélyező gyümölcsfákat az utóbbi száz évben hivatalos rendeletre ültették. – B/ Egy régi
vélekedés szerint a debreceni ember nem
gyümölcsfogyasztó. Emiatt a ~ sem játszik fontos szerepet az életében. Oka lehet ennek az is, hogy itt a gyümölcsfa
nevelése sokkal nagyobb törődést kíván,
mint másutt. Sokkal több a gyümölcsfát
fenyegető elemi csapás is. − A 19. század végén, 20. század elején önálló
gyümölcsös alig volt a város határában.
Gyümölcsöt a cívisek a régibb és az
újabb telepítésű szőlőskertekben termesztettek (szőlőtermesztés−szőlőművelés). A gyümölcsösöket ők is szabálytalanul ültették, a fák nagy része magról
kelt, v. homlítással szaporították, és egyszerű oltással nemesítették (oltógally).
Gondozásuk tavaszi tisztogatásból, a
száraz és tört, ill. fölösleges ágak eltávolításából (metszés/ritkító metszés), lerövidítéséből, koronaalakításból, többszöri
permetezésből, újabban hernyózásból
áll(t), ennek eszköze a hernyózóolló/hernyózó. Ha szükséges, a termés megritkítását (leválogat) is alkalmazzák. A helyi
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kertészeti egylet tevékenységének köszönhetően a múlt század első évtizedeiben azonban Debrecenben is fejlődésnek
indult a gyümölcskertészet: a díszfák és
cserjék mellett sok alma, körte, kajszibarack, ill. kisebb mennyiségben szilva,
cseresznye, meggy csemetefát értékesítettek. A megtermett gyümölcsök nagy
részét helyben fogyasztották el, de kisebb részét már piacra vitték, sőt két
gyümölcsfajta, a kajszibarack és a pándimeggy vállalkozó zsidó kereskedők révén eljutott Budapest és Bécs piacaira is.
– C/ A gyümölcsfák (almafák) telepítése
a talajrendezéssel kezdődik, egyenletesen elsimítják a talajt, 60−70 cm-re
megforgatják v. felássák, kikarózzák,
hogy milyen távolságra ültessék el a csemetéket. Mostanában nem magas törzsű, hanem általában termőíves, orsós
gyümölcsösöket telepítenek. Ezek telepítési távolsága az 1950-es években 4 x 4
m volt. Az elültetett gyümölcsfát csutkaszárral v. náddal jól bekötözték, hogy a
nyúl el ne rágja. A nád jobb volt, mert
nem költözött bele a pocok. Permetezővel megpermetezték a gyümölcsöst: először háti permetezővel, későbbi időkben
magasnyomású
permetezőgépekkel,
majd traktorral vontatott készülékekkel.
Fontos állandóan gyommentesen tartani
a gyümölcsösöket. A gyümölcsösben
(almáskertben) karaszoló kapával dolgoztak, amely csupán 2−3 cm mélyen
mozgatta meg a talajt. Mivel Debrecen
környékén homokos talajba kerültek a
gyümölcsfák, hogy a szél ne hordja el a
homokot, és ne lazítsa fel a talajt, csak a
legtetején nyesik ki a gyomot. A fiatal
gyümölcsösre nagy gondot kell fordítani.
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Védeni kell a rágcsálóktól, a nyulak kártételétől (kéregrágás). A termőíves gyümölcsösök (almások) már 4−5 évre termőre fordulnak. A régibb időkben almából főleg jonatánt és goldent termesztették, 1950 után jött a delicses, a starking
alma. Régi fajták: csörgőalma/oláhpiros,
törökbálint, pármenalma/aranypármen,
jászvadóka, londonpepin. Ez utóbbi fehér alma, de exportra piros almának
számított. A törökbálint piros alma, de
fehér ára volt. Fehér alma a nyári fontos
alma/rétes alma is. − A ~ fontos művelete a permetezés. Régen kétfajta permetezőszer volt: rézgálicos permetezőszer
és a kénlé, ezt óriási üstben napokig
főzték 1. 2: 10 arányban, 1 kg égetett
mész, 2 kg ventillált kénpor és 10 l víz.
Ez volt az alap. Ezt óvatosan addig főzték, amíg nem lett meggyszínű a leve.
Mikor kifőtt és lehűlt, nagy hordókba
ledugaszolták, és a kellő, előírt hígítással
permetezték a fákat. Ez a 0, 5%-os
mészkénlé mindenféle levélbetegség
ellen jó volt. A fuszikládiomot (varasodás) és hasonló betegségeket rézgáliccal
permetezték, de óvatosan, mert akkor
megperzselődött, különösen a jonatán
alma nagyon érzékeny a rézgálicra. A ~
másik fontos művelete a kapálás és a
trágyázás. A régi időkben csak szerves
trágya volt: szarvasmarha, ló, sertés és
juh trágyáját használták. (Ez utóbbit
tartják a legerősebb trágyának.) A téeszes időkben az állatállomány csökkenésével a műtrágya alkalmazása terjedt el.
A modern trágyázás alapelve, hogy a sok
műtrágya nem jó, ezért ha lehet, inkább
szerves trágyát használnak, amelyet
műtrágyával pótolnak. – D/ A ~ több
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mozzanatához különböző hiedelmek
fűződnek. Különösen el voltak terjedve a
gyümölcsfák ültetésének és oltásának
időpontjával kapcsolatos előírások és
tilalmak. (Néhány közülük a cívisek körében is ismert volt.) Pl. újholdkor kell
ültetni v. metszeni, hogy a növő holddal
növekedjék a fa, a legjobb faültető nap
október 31. Gyümölcsfát holdtöltekor
kell ültetni, hogy sok szép gyümölcsöt
hozzon. Gyümölcsfát oltani Gyümölcsoltó Boldogasszony napján (március 25.)
kell. L. még: gyapjastetű, gyűrűhernyó,
kéregfekély, levélfodrosság, levélfoltosság, metszésmód, tenyészcsúcs, tősarj,
újtelepítés; a fogalmak szócikkeit is!
Gyümölcs utca: → Nagymacs
gyün: → jön
gyün-megy: → jön-megy
gyűr ~ i Gyűri a jószágot: pásztor
gulyát, ménest, nyájat úgy terel, hogy ne
torlódjék össze.
gyürke ~ fn Forradás a kenyéren. A
→ kenyér tetejének sütés közben kihasadt része.
gyürkőzik gyürkőÝzik i Vminek nekikészül.
gyűrődik gyűrőÝdik i → Juhnyáj a
tavaszi fürösztéskor összevissza tolongva megy a fürösztő medencébe.
gyűrött kosár ~: Olyan félgömb alakú v. ovális → kosár, amelynek nincsen
külön feneke. L. még: vesszőfonás
gyűrű ∼ fn Ujjon viselt karika alakú
ékszer. Elsősorban nők viselik ünnepeken. Fizikai munkavégzéskor, hétköznap
leveszik. A felnőtt ifjúság ékszere a rézv ezüst~. Egyes gazdag cívis férfiak ünnepnapokon ujjukon briliántos gyűrűt
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’köves gyűrű’ viseltek, szerettek kínyeskedni vele. Kisgyermekeknek a ~ iránti
vonzalmát „elégítette ki” a boltban kapható gyűrűs cukor. Kevésbé értékes ~t az
ószerestől (gyűrűs zsidó) is lehetett rongyért, más kacatért szerezni. Lányok
szerelmi ajándékként egyszerre többet is
kaptak a legényektől vásárok, katolikus
vidékeken búcsúk alkalmával. A ~t a 19.
század végéig vmelyik kezük középső
ujján v. kisujján hordták, később tették
csak a negyedik, népi megjelöléssel nevetlenujjukra (gyűrűsujj). A paraszti viseletekben a 20. században terjedt el az
egyenletes szélességű jegy~, ezüst, majd
arany karika~. Legtöbben csak eljegyzéskor (gyűrűváltás), ill. az esküvői szertartáson vették fel. − A ~ szó több összetételben szerepel. Anyagára utal az
aranygyűrű, formájára a karikagyűrű,
pecsétgyűrű köznyelvi elnevezés. A
jegy~ kiegészítő ékszere a kísérőgyűrű/párosgyűrű. Növénynév a feketegyűrű. − Szólás: Jegybe-~be tartya a karját:
nem dolgozik. Nem ülhetünk naphosszat
jegybe-~be: tétlenül. Nem esik le a ~ az
ujjadrul, ha megcsinálod − mondják annak, aki vonakodik vmit elvégezni. Nem
esett le a ~ az ujjadrul? − attól kérdezik,
aki ha nehezen is, de mégis megcsinálta,
amire felszólították. L. még: a fogalmak
szócikkeit is!
gyűrűfonás ∼ fn Másik neve: kötélfonás. Kosárfonásban → gyűrű alakú díszítést eredményező fonásfajta. A karók
beállításakor alkalmazták. Egyik fajtája
a → kétszálas gyűrűfonás. L. még: veszszőfonás
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gyűrűhernyó gyűrűhernyóṷ fn Gyümölcsfán élő → hernyófajta. Régi kártevője az almafának. L. még: gyümölcstermesztés
gyűrűs cukor ~: Papírba csomagolt,
savanyú cukorka az 1910-es években,
amelyre a csomagolás egy fémgyűrűcskével volt rászorítva. Szatócsboltban lehetett kapni, a gyerekek dicsekedtek vele: Nekem van gyűrűm. A másik irigységből így válaszolt: Gyűrűs ujjad/Gyűrűsujjad a seggembe! Egyébként Nem
tartott az a gyűrű csak addig, amíg a
málé megfőÝtt.
gyűrűs mátka ~: → Gyűrűvel is eljegyzett → menyasszony.
gyűrűs pipa ~: Hosszú nyakú, nyakánál derékszögben meghajló és gyűrűkben végződő, vörös színű pipa, derekánál mértani díszítéssel. L. még: debreceni pipa
gyűrűstetem ~ fn Alakváltozata:
gyűrűtetem. Csontkinövés a ló lábán. L.
még: ló betegségei és gyógyításuk
gyűrűsujj ~ fn Más nevei: nevetlenujj, neveletlenujj, nevendíkujj. A (bal)
kéz negyedik ujja. A ~ a bal kézen a negyedik ujj, mert korábban a gyűrűt csak
a bal kézen hordták. L. még: emberi test,
gyűrűs cukor, kéz, ujj
gyűrűs zsidó gyűrűs zsidóṷ: Másik
megnevezése: furujás zsidóṷ. Rongyszedő, ószeres, aki a kapott dolgokért olcsó
rézgyűrűvel, más csecsebecsével fizetett.
Egy rossz lóval vontatott szekéren járta a
vidéket, furulyája mindig szólt, ezzel tudatta, hogy megérkezett. A következő
mondókával hívta fel magára a figyel-
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met: Csontot, rongyot, gubadarabot! L.
még: zsidó
gyűrűtetem: → gyűrűstetem
gyűrűváltás: → eljegyzés
gyüszmékel ~ i Jön-megy, járkál.
gyűszű ~ fn Varráskor a tűt nyomó
ujj végét védő kis tok. Anyaga fémből,
ritkábban bőrből (→ bőrgyűszű) van. A
szűcsök által használt ~ különbözik a
szabók ~jétől, mivel a felső részén lyukas. Ennek nem a végével, hanem az
oldalával lehet a tűt benyomni az anyagba. Kifejezésben: Gyűszűre szedi a száját: pl. fütyüléskor csücsörít. 3. A permetezőgép szórója végén levő lecsavarható, lyukacsos kupak.
gyűszűfánk ~ fn Gyűszűvel kiszaggatott és zsírban kisütött gyúrt levestészta, apró fánkocska. Készítése: Tiszta
tojással tésztát gyúrnak. Lágyra hagyják,
elnyújtják, középen összehajtják a nyújtótáblán. A gyűszűt addig nyomkodják
bele, amíg a lapot apró karikákra ki nem
szedik. A lyukas lapot összegyúrják, újra
elnyújtják, ezt is kiszedik, és a tésztát
forró zsírban szép pirosra megsütik. A
tészta sülés közben gömbbé dagad. Húslevesbe tették/teszik (→ gyűszűfánkleves).
gyűszűfánkleves ~ fn A → gyűszűfánk nevű tésztával készült húsleves,
pergelt → leves. Míg a tészta sül, a marhahúst megfőzik, a levet megkészítik, tálba betöltik, és a megsült gyűszűfánkot
beleszórják. Finom leves, módosabb családoknál főzték. L. még: cívis konyha
gyűszűvirág ~ fn Digitalis purpurea.
Digitalis lanata. Digitalis grandiflora.
Gyűszűhöz hasonló, kék v. rózsaszínű
(piros), magas kórón növő kerti virág,
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dísznövény. Főzete gyógyhatású, szívelégtelenségre használatos, gyógyszertárban is árusítják. A sárga ~ erdeink
egyik nyári dísze. L. még: gyógynövények, virágoskert
gyűt: → gyűjt
gyüttment: → jöttment
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H

ha ~ I. hsz Kérdőszóként az ebfing
nevű pattanásfélére vonatkozó felelgetős
→ ráolvasásban: vajon mikor? FingkőÝ
nőÝtt/Fing kőÝtt a nyelvemen. Ha kőÝtt?
Ma kőÝtt. Mijen nagy legyík? Mint a
Hirsné segge. Pö, pö, pö, inkább elmújík, mint hogy ojan nagy legyík. II. ksz
Hanem. Nem szar ez, ~ kaka.
hab ~ fn 1. Habokat zúgat: must pezsegve forr. 2. Verejték. Habot vér: ló a
szerszám alatt erősen megizzad. Habot
vér az izzaccság: erősen megizzad vki.
3. Hullám. Habot vér: hal, pl. a csík erős
fickándozásával hullámokat kelt.
habakuk ~ isz Ijesztéskor használt
indulatszó. Ha vki csuklott, a háta mögé
állva dobbantottak, és rákiáltottak: Habakuk! Ettől elmaradt a csuklás. L. még:
Szent Habakuk
habánfedél ~ fn Csépelt szalma, mogyoróvessző, sárgaföld és homok keverékéből készített tetőfedő anyag.
habar ~ i 1. Ételt → habarással föleresztve készít. 2. Hadar.
habarás ~ fn Tej(föl)ben v. vízben
elkevert lisztből való, → rántás helyett
használt pépes keverék. − A folyadéktartalmú főtt ételek (leves, főzelék, mártás)
liszttel való sűrítésének egyszerű, régi
módja. A cívis parasztkonyhán elterjedtebb volt az újabb → rántásnál. Haba-

rásnál a liszt mindig nyersen kerül az
ételbe. Hogy a forró lében ne csomósodjék össze, többnyire előzetesen elkeverik
hideg folyadékban: tejben, tejfelben,
vízben, tojássárgája keverékében, majd
ezt a csurgós pépet csorgatják állandó
keverés közben az ételbe, amellyel öszszeforralják. A habart ételek nem mindig
liszttel vannak sűrítve, a habarék sokszor
csak tiszta tej, tejfel. L. még: cívis konyha
habarcs ~ fn 1. Összetétellel: mészhabarcs. Falazó-, ill. vakolómalter. 2.
Híg sár, latyak. 3. Sebtében összekotyvasztott étel. 4. Keveréssel készített, szegényes, kásaszerű étel.
habarcsfelvonó habarcsfelvonóṷ fn
Az építkezéshez használt → habarcs kézi erővel történő felvonására használt
szerkezet.
habaricagomba ~ fn (rég) Népi
gyógyszernév: Agaricus albus, orvosi
tapló. Egyes vidékek rozmaringfenyőin
nő, keserű és hashajtó gyantájáért keresik. L. még: gomba, népi gyógyászat
habda ~ fn 1. Pásztorok olyan lábbelije, amikor a bocskor fölé kikészítetlen
juh-, bárány-, csikóbőrt, ócska csizmaszárat csavarnak. Azok a pásztorok használták, akik sokat jártak a (nedves) fű-

habog
ben, gyakran szaladtak az állat után. 2.
Ormótlan nagy lábbeli.
habog ~ i Hebeg.
habók habóṷk fn 1. Hóbort, szeszély.
Szólás: Feljött/Rájött a habóṷkja: hóbortosan, kiszámíthatatlanul viselkedik.
Ellelte a habóṷkját: a) kitalálta, hogy
mit akar. b) kiismer vkit. 2. Hóbortos,
szeszélyes ember.
habókás habóṷkás, habóṷkos mn 1.
Hóbortos, → bolondos. 2. Mókázó, tréfás kedvű. L. még: hibihabókás
habókol habóṷkol i 1. Ló fejét ingatva a rászálló legyeket, bogarakat elkergeti magáról. 2. Két ló összeállva fejük
ingatásával magukról és egymásról elkergetik a legyeket, bogarakat. Ilyenkor
egyiknek jobbra, a másiknak balra van a
feje. 3. Fejét kezei közé fogva bóbiskol.
habókos: → habókás
háborog ~ i Veszekedik.
háborúság ~ fn Örökös civakodás,
veszekedés.
habos ájz ~: → Mézeskalácsosoknál
rossz minőségű, légbuborékos kemény
hab. Használat előtt föl kell javítani,
csak úgy lehet vele mintát rajzolni.
habos felület ~: → Mángorláskor
képződő tükörfényes felület a vásznon.
habos szőrme habos szőÝrme: Göndör, nem egyenes szálú szőrme. A ~´nél
ún. hullámcakkot kell alkalmazni.
habratyol ~ i Gyorsan, emiatt érthetetlenül beszél, hadar.
habri ~ mn Gyors beszédű, hadaró.
habszappan ~ fn Jól habzó, gyárilag
készített → szappan.
habszedő: → habszedő kanál
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habszedő kanál habszedőÝ kanál:
Röviden: habszedőÝ. Ritka lyukacsos
merőkanál, amellyel a húslevesről leszedik a habot. L. még: cívis konyha, lehaboz
habuckol ~ i Vízben, sárban topog.
habüst ~ fn Szószerkezettel:
habverőÝ üst. → Mézeskalácsosoknál a
hab felverésére szolgáló, nagyméretű,
magas falú edény, rozsdamentes anyagból készül.
habverő habverőÝ I. mn II. fn A
~gép része, hajlított acélból készített
eszköz. A → mézeskalácsos a ~t aszerint
cseréli a gépen, hogy → glazúrt v. ájzt
akar-e készíteni.
habverő üst: → habüst
habverőgép habverőÝgép fn → Mézeskalácsos cukormáz és kemény hab
kikavarására szolgáló elektromos készüléke.
habzsol ~, hapsol i Gyorsan eszik.
hacacáré ~ I. isz Tánckurjantás. II.
mn Tarka, mintás 〈női ruhanemű〉, ~ ruha. III. fn 1. Tarka, mintás női ruha. 2.
Zajos mulatozás. L. még: cívis női viselet
hacuka ~ fn Könnyű női kabát v.
kiskabát. L. még: cívis női viselet
hacura: → hasura
hacsura: → hasura
had ~ fn 1. Nagy csoport, tömeg.
Szedett-vedett csoportjának neve →
siserahad. 2. Rokonság, família. Különösen, ha nagy volt a rokonság, akkor
mondták, hogy ilyen v. olyan ~. Pl. a
Némethi had. − A → cívis népnyelvben
rokonok, szomszédok, jóbarátok összetartó, egymást segítő csoportját jelentet-

habog
te/jelenti. A 19. század végére közös
gazdasági alapját elvesztve aktív rokoni,
ill. rokoni-baráti csoportra szűkült le.
Szerepe főleg a sérelemmegtorlásokban,
házasítási akciókban, munkaszervezetek
kialakításában volt/van. A ~ legjellemzőbb tulajdonsága a tömeg volt, egykori
értéke is ebben rejlett. Sok esetben tekintik a ~at félelmetesnek, veszedelmesnek,
akikkel kikezdeni nem volt tanácsos. A
szó a cívis népnyelvből is kiveszőben,
ill. elmarasztaló, csúfoló csengése lett.
Hadak útja Hadak úttya tn (rég)
Tejút. A múlt század elején a cívisek
még ezen a néven ismerték és emlegették. L. még: csillag
hadarász/ik ~ i Hadonászik.
hadari: → hadaró
hadaró hadaróṷ I. mn Alakváltozatai: hadari, hadri, ikerszóval: hidrihadri, szószerkezettel: hadri beszídű, hadaróṷs beszídű. Gyors beszédű 〈emiatt
nehezen érthető beszédű〉. II. fn Teljes
neve: cséphadaróṷ. A → csép /kézicsép
nyeléhez szíjjal forgathatóan hozzákapcsolt, rövid ütőfa. Szóláshasonlat: Ugy
pereg a nyelve, mint a hadaróṷ: gyorsan
beszél.
hadarós beszédű: → hadaró
hadaz ~ i Perel.
*Hadházi piac: → Nagyerdő
hadiszállító hadiszállítóṷ fn A hadseregnek vmilyen terméket szállító kereskedő, iparos.
hadonáz ~ i Hadonászik.
hadri: → hadaró
hadri beszédű: → hadaró
hadrikál ~ i Összevissza beszél, hetet-havat összehord.
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haduvál ~ i 1. Összevissza beszél,
fecseg. 2. A valóságot kiszínezve, némiképpen elferdítve beszél vmiről, nagyokat mond.
hág ~ i 1. Rálép, rátapos vmire. 2.
Mén, bika, kos, kecskebak párzik. 3.
Ember közösül. – Igekötős alakjai: →
belehág, kihág, meghág.
hágat ~ i Alakváltozata: hágattat.
Más igével: fedeztet. Kancát ménnel
pároztat. Ha a cselekvés sikeres, akkor
→ befedeztet.
hágatás ~ fn Másik neve: fedeztetís.
Az a cselekvés, amikor a sárló kancát a
ménnel megtemékenyítés végett párosítják. L. még: befedeztetés
hágató hágatóṷ fn Mondják hágatóṷhejnek is. Deszkával bekerített hely,
ahol a lovakat fedeztetik. L. még: lótenyésztés
hágatódeszka hágatóṷdeszka fn A
→ méntelepen fedeztetésnél használt,
oszlopok közé állított kb. 2 m hosszú és
változtatható (130−180 cm) magasságú
deszkakorlát. A sárló kanca a → hágatón farral közvetlenül a korlát mögött áll,
a → méntől a ~ választja el, hogyha
hátrarúg, mert nem akarja felvenni a
mént, azt a rúgásával ne sértse meg. L.
még: hágatópapucs
hágatóhely: → hágató
hágatópapucs hágatóṷpapucs fn
Bőrből készült papucs alakú tárgy, amelyet → hágatáskor a kanca hátsó patájára húznak, hogy a patkó ne sebezze
meg a mént, ha a kanca megrúgja.
hágattat: → hágat
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hágcsó hágcsóṷ fn Kisebb padlásra,
pl. tyúkól, disznóól padlására való felmenésre szolgáló rövidebb létra.
hagy ~, hágy i 1. Alkuban megjelöli
a legalacsonyabb árat. Kírtík ezt a tehenet ezer forintír, de én kétezerre ~tam. 2.
Szab, kimér. Pl. A kazal ajját három öl
szílesre ~tuk. − Szólás: Hagyd magad,
hamarébb szabadúlsz!: annak a lánynak
mondják a társai, akit a legény játék közben fogdosni, csókolgatni akar. − Adatolt igekötős alakjai: → abbahagy, elhagy, felhagy, helybenhagy, kihagy,
meghagy, ráhagy.
hágy: → hagy
hagyakozik ~ i 1. → hagyatkozik. 2.
Távozása előtt utasításokat ad.
hagyatéki tárgyalás: → öröklés,
végrendelet
hagyatkozik ~ i Alakváltozata: hagyakozik. Végrendelkezik. L. még: végrendelet
hagyma ~ fn 1. → vereshagyma. 2.
Allium. A liliomfélék családjába tartozó
zöldségfélék csoportja, ill. ebből vmelyik növény. E növények húsos levelű
földbeli hajtása. − A ~ szó több összetételben szerepel. Kissé csípős növény a
→ fehérhagyma/gyöngyhagyma, korai
étkezési ~ a → kígyóhagyma, télen sem
fagy ki a → mindighagyma, húsos levelű
~féle növény a → tengerhagyma, ennek
gumója patkányirtásra is használatos.
Szólás: Hagyma, lesz hóṷnap is: tréfás
szójáték a ~ és hagyj ma kiejtési homonimákkal: L. még: fokhagyma
*hagymaáruló: A 20. század elején
már nem élő foglalkozás volt.
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hagymakalendárium hagymakalandárium fn Másik neve: hagymanaptár,
ritkán lucakalandáriumnak is mondták
/mondják. A babonás → időjóslás eszköze, segítségével megjósolják az esős
és száraz hónapokat. Általában Szilveszter napján készítik, de készíthetik más év
végi naptári ünnepeken, pl. → Luca
napján is. Egy nagyobb fej → vereshagymát négyfelé vágnak és széjjelszedik ízekre. Kiválasztanak 12 egészséges
lemezt, és mindegyikbe egy-egy csipetnyi sót tesznek. A hagymalemezeket egy
tányérban félreteszik, v. feltették a kemence tetejére. Újév reggelén megnézik,
hogy melyik hónap lemezén olvadt el a
só, az a hónap esős lesz, amelyikben
száraz marad, abban a hónapban nem
lesz eső. A ~ot a cíviseknél általában a
család egyik idős nőtagja készítette.
hagymaleves ~ fn 1. Másik neve:
hagymásecetes. Füstölt disznóhús (köldökremek, szegy) levében főzött → vereshagymából → rántással, ecettel és
kevés cukorral készített → leves. 2. A →
cibereleveshez hasonló levesféle. Készítése: A felkarikázott → vereshagymát a
forró sós vízbe teszik. Amikor megfőtt,
kevés rántást tesznek bele, hűlni hagyják, kenyeret hánynak bele. A parasztcsaládoknál kedvelt reggeli eledel volt.
A tanyai napszámosoknak is megfőzték.
L. még: cívis konyha
hagymanaptár: → hagymakalendárium
hagymásecetes: → hagymaleves
hagymásfű ~ fn Népi orvosságnév:
herba scord [!]. Apró, fehér virágú →
fűféle. L. még: gyógynövények, népi
gyógyászat

habog
hagymaszag ~ mn Hagymaillatú.
hagymáz ~ fn Önkívülettel járó, súlyos, lázas betegség, ill. láz. Összetételben is szerepel: → bélhagymáz, hashagymáz/hasihagymáz. L. még: népi betegségnevek
hagyul ~ i Szövet színét veszti, fakul.
Igekötővel: → kihagyul, meghagyul.
hagyult ~ mn Fakult, színehagyott.
hahó hahóṷ msz Ló lassítására
mondják. L. még: állatterelők
haj1~ fn 1. A fej bőrét borító, vékony
szálakból álló képződmény. A népi hiedelem szerint a levágott ~at nem szabad
kisöpörni az udvarra, mert a veréb elhordja a fészkébe, és kihull az illetőnek
a ~a. A cívis kislányok is ismerték a
következő ~növesztő → gyermekmondókát: Az én ~am ojan legyík, mint a
csikóṷ farka! Még annál is hosszabb,
mint a Tisza hossza! Ess, esőÝ, ess,
bugyboríkot vess! Az esőre kiállva
mondták, énekelték. Itt említhető a dajka
mondókája is, amelyet a csecsemő ringatása, ill. babusgatása közben dúdolgatott::
Hajbóṷk, csimbóṷk, köszönny asszonyodnak! − Több frazémának a tárgya.
Szóláshasonlat: Ojan a ~a, mint a csepű
– mondják gúnyosan, ha vkinek vékony
szálú, ritka és kócos, szőke ~a van. A
sok fogalmát így is kifejezhetik: Annyi,
mint a ~am szála. Szólásokban: Aki
kezd őszülni, annak Mákos a ~a. A gyér
~únak Ritka szíp ~a van. Akit félelem,
irtózat fog el, annak Égnek áll a ~a szála. Nincsen annyi ~am szála, ahányszor
megjártam vele: sokszor megjártam
vele. Típi a ~át: bosszankodik, dühöng.
− Csoportban játszó gyerekek egymást
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biztató felszólítása: Szalaggyunk, hadd
lobogjík a ~unk! 2. A → tengericső
végén levő selymes szálak; a tengeri →
bajusza. L. még: hajápolás, hajviselet
haj2 ~ fn 1. Gyümölcs v. termés külső védőburka, héja, ill. a mag kemény
tokja. Összetételekben: almahaj, dinnyehaj, dióhaj, fahaj, paszulyhaj, kolompérhaj/krumplihaj, mákhaj, kishaj ’a sárgadinnye külső héja’. 2. Vminek külső, borító része, anyagának többi részétől
megkülönböztető kérge, héja. Pl.: tojáshaj, kenyérhaj. 3. Ágyhuzat, pl. párnahaj. 4. Háztető. L. még: tető; a fogalmak
szócikkeit is!
haj3 ~ isz 1. Réja elemeként: Haj, regőÝ rajta! 2. Csendesebb érzések, különösen bánat, sajnálkozás, vágy kifejezésére: Haj, de rígen is vóṷt!
háj ~ fn − A/ Az állatok testében a
beleket fedő laza szerkezetű, hártyás
zsiradék. Jellegére utaló elnevezései:
fátyolháj/fátyol,
fodorháj/csepleszháj.
Az előző évi ~ neve: óháj. Legismertebb
a sokféle módon hasznosítható disznóháj. Ezt a 20. század elejéig vidékünkön
is egy darabban tartósították. Ehhez
disznóöléskor a ~at összegöngyölték,
hájvarrótűvel hártyájával bevarrták, és
~tartó vászontarisznyában felakasztva
tárolták. A hájvarráshoz sok ügyesség
kellett. A ~at a hússal, szalonnával
együtt sózták. Zsírrá való kiolvasztása a
cíviseknél is a múlt század elejétől terjedt el. Az üstben kisütött ~ból nyert
termék a hájzsír, másik nevén hájvaj, ill.
ennek sajátos változata a tejes hájzsír: a
~at tej hozzáadásával sütötték ki (ahány
kg ~, annyi liter tej). A megavasodott ~

habog
(óháj) kopásnak kitett használati tárgyak
(szekértengely, csapok, zárak stb.), ill.
lábbeli (csizma, bakancs) és bőrruházat
(bunda, bekecs stb.) kenésére szolgált.
Ennek nyelvi emléke a ~jal megköszörül
’megázott bekecset, bundát ~jal beken,
bedör- zsöl’ kifejezés. A ~at táplálékként
pirított kenyérre kenve ették, ill. süteménybe, főtt ételbe téve fogyasztották/fo- gyasztják. A ~as tészta a cívis
konyhán is a 20. században terjedt el. A
~at orvosságként leginkább csúz, ínzsugorodás, rándulás stb. kezelésére, gyógyítására használták. – B/ A paraszti
életben betöltött szerepéről vallanak a
vele kapcsolatos frazémák is. Az életrevaló, furfangos, ill. álnok ember Minden
~jal meg van kenve. Mintha ~jal kenegetnék (a hasát): nagyon jólesik neki a
dicséret. Hájjal kente a hasát valakinek:
vkinek a kedvére tesz, mond vmit. Háj a
farán: kövér nőre vonatkoztatott tréfás
szójáték a ~ és hálj szóval. Iskolakerülésre hajlamos gyereknek mondott tréfás
biztatás: Kend be ~jal az iskola óṷdalát,
hátha elhúzza a kutya! Közmondásban:
Nem kell ebre bízni a ~at, mert elnyalogattya: ne bízd tolvajra az értékeidet!.
L még: hájasréteg, hájvarrás, hájvízkór,
kénesős háj; a fogalmak jelentését is!
haja: → kenyér
hajába főtt kolompér hajába főÝtt
kolompír: Héjában főtt → krumpli.
hajadonfejjel ~ hsz Alakváltozatai:
hajadonfűn, hajadonfűtt, hajadonfűvel.
Födetlen fővel, hajadonfőtt. Csak nőre
vonatkoztatva mondták.
hajadonfőn: → hajadonfejjel
hajadonfővel: → hajadonfejjel
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hajadonfűtt: → hajadonfejjel
hajakasztó: → kontyfésű
hajal ~ i → Napraforgómagot héjától
megtisztít.
hajápolás: A haj tisztán tartása, gondozása. Legfontosabb része a hajmosás,
erre a cívisek rendszerint nem a szombat
esti nagy tisztálkodáskor kerítettek sort.
A lányok hetente-kéthetente, az asszonyok havonta, az idős asszonyok pedig
évente egyszer mostak hajat. A gyerekek
haját fürdetéskor mosták meg. Hajdan
mosóteknőben hamulúggal, ill. mosószódával, később nagy alumíniumlavorban lúgos szappannal mostak hajat, és
ecetes vízzel kétszer-háromszor öblintettek. Az így megmosott haj selymes
puha lett, az ecet közömbösítette a szappant. (A gyakran mosott haj azonban
ellágyul, töredezik, molyos lesz.) A frissen mosott hajat leginkább disznózsírral,
későbbi időkben már dióolajjal kenték
be, hogy ne kócosodjék, ne húzza a fésű,
ill. ne szálljon szerteszét. A hosszadalmas fésülködés miatt a nők csak vasárnapra, ünnepnapra bontották ki a hajukat, hétköznap csak az előhajat igazították meg. A nagylányok, fiatalasszonyok
a hajukat kolmizóvassal kolmizták, kolmírozták ’hullámosították’. Erre otthon
kerítettek sort vasárnapra, de leginkább
nagyobb egyházi és más ünnepre, bálba
készülődéskor. Akinek nem volt a ~ra
ideje, aki elhanyagolta a haját, az így
panaszkodhatott: A fülembe jár a hajam
hálni/aludni. A cívis lányok, asszonyok
fodrászüzletbe nem jártak dajeroltatni a
hajukat. (Mint érdekességet említem
meg, hogy egy külsejével törődő idős
asszonyhoz kétnaponta eljárt a fodrász a
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haját rendbe tenni. Mindezért évente 1 q
morzsolt tengerivel fizetett.) Fésülködéshez a nők és férfiak is szarufésűt
használtak, mindig a célnak megfelelően. A kócos haj kibontására bontófésű, a
hosszú haj összefogására a hajfésű v. a
kontyfésű szolgált, a kislányok haját
körfésűvel fogták össze. Ha a gyerekek
fejében a szokásos hajvizsga alkalmával
tetűt v. serkét találtak, akkor a serkehúzó
fésűt/sűrűfésűt vették elő. Úgyanígy
tettek a férfiakkal is, ha azok hosszú,
gondozatlan hajat, tetűhintát viseltek. A
cívis férfiak hajviselete a 20. század
elején változott meg. A korábbi hosszú
hajat, amelyet gombra kötöttek és fésűvel lefogattak, a könnyebben kezelhető
rövid haj váltotta fel. A régi hajviselet
legtovább a szegények, ill. a pusztai
emberek (pásztorok) körében maradt
fenn. A hajnyírás egy nagyobb olló és
szarufésű segítségével általában otthon
történt. (Aki borbélyhoz ment, annak a
haját a borbély rövid hajra vágta, majd a
speciális borbélyfésűvel fésülte meg. Az
1920-as években már gyermekhajvágás
is volt. Erre a célra külön szék is volt
rendszeresítve.) A fiatal férfiak kedvelték a zsebbe tehető bicskafésűt, összejárófésűt, bajuszukat a kisméretű bajuszfésűvel igazították meg. − Országosan
ismert dolog, hogy a kihullott, kifésült
hajat nem szórták el, hanem a tűzbe dobták. A népi hiedelem szerint ugyanis az
ilyen ~at nem szabad kisöpörni az udvarra, mert a veréb elhordja a fészkébe, és
kihull az illetőnek a ~a. A ~at szerelemkeltő eljárásokban is felhasználták. L
még: tisztálkodás; a fogalmak szócikkeit
is!
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hajas1 ~ mn Hajjal fedett. Szólás:
Nem íred el ~on, kopaszon meg bajoson:
nem lesz abból semmi, nem valósul az
meg soha.
hajas2 ~ mn Héjas, hámozatlan
〈szilvaszem, krumpli〉. L. még: porhajas
hájas hártya: → hájas réteg
Hajas-kút: → hortobágyi helynevek
és helynévtípusok
hájas réteg hájas ríteg: Másik neve:
hájas hártya. → Tímárok nyelvében: az
állat bőrének szerkezetileg legalsó rétege, amelyet kikészítéskor eltávolítanak.
hájastáska: → hájastészta
hajas tengeri ~: Fedőlevelekkel
együtt tört, magnak való kukorica.
hájas tészta hájas tíszta: Kevésbé
ismert neve: hájastáska. Hájjal készített
lekváros → sütemény. Szóláshasonlat:
Ojan piszkos, mint a hájastáska: a) aszszony, gyerek mosdatlan, ápolatlan. b)
ruha zsíros, kérges a piszoktól. L. még:
cívis konyha
hajaz1~ i 1. Asztag tetejét kalászukkal kifelé fordított kévékkel háztető alakúra rakja. 2. Épületet nád- v. zsúpfedéllel fed.
hajaz2: → hámoz
hajazás ~ fn 1. → Asztag tetejének
rakása, befejezése. Akkor került rá sor,
ha az asztag vége csurgósan volt. 2. Asztag háztetőhöz hasonló formájúra rakott
teteje.
hajazat ~ fn 1. Asztag háztetőhöz
hasonló formájúra rakott teteje (→
asztaghajazat). 2. A tetőszerkezet fedőanyaga, pl. szalma v. zsúp. 3. Fedél(tető). A ház teteje a ~, a szegís rajta. L.
még: tető

habog
hajba való fésű hajba valóṷ fűsű: a)
Kontyfésű. b) A hajba kétfelől betűzött
fésű, félfésű.
hajbók hajbóṷk fn A → dajka mondja a csecsemő ringatása közben: Hajbóṷk, csimbóṷk, köszönny asszonyodnak! L. még: gyermekmondóka
hajbókol hajbóṷkol i 1. Hajlong. A
jányok nem nagyon szerettek ~ni, nem
szerettek dóṷgozni, takarítani. 2. Ló fejét lehajtja, majd újra felemeli, bólingat.
3. Ember fejét le-leejtve szunyókál.
hajcsár ~ fn 1. A felvásárlás színhelyéről az átvételi helyre lábon hajtott
jószágok alkalmi kísérője, akit a vevő
fogad fel; az a személy, aki állatokat hajt
fel a vásárra, ill. haza a vásárból. Korábbi századok hajtóinak v. → hajdúinak
későbbi megfelelője, akinek mozgáskörzete jóval kisebb, és a kísért jószágok, az
együttműködő személyek száma is kevesebb. Általában jószággal bánni tudó
szegény emberek, kiöregedett, tapasztalt
pásztorok közül kerültek ki, esetleg napszámba fogadták fel őket. Hajcsárokat a
nagyobb gazdák, mészárosok, állatkereskedők, → nagykupecek alkalmaztak,
a → hajtópénzt csak a vállalás teljesítése
után fizették ki nekik, de előleget, borravalót, áldomást rendszerint kaptak. A
hajtópénzt a jószágok száma és a megtett
út hossza szerint kapták, ritkábban napszámban. A ~ok saját zsebükre kísérőket
is fogadhattak, sokan csak addig tartottak igényt rájuk, amíg a jószágok menet
közben össze nem szoktak. Bizonyos
mértékig állatfajták szerint szakosodtak:
ló~, aki alkalmanként marhát is hajtott,
külön volt birka~ és disznó~. A lovakat
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négyesével, a marhákat kettesével öszszekötve hajtották oszlopban, létszámuktól függően haladtak hátul és kétoldalt
középütt, esetleg elöl is. Útközben kosztról, szállásról maguk gondoskodtak,
legeltették, etették, itatták, szükség esetén gyógyították az állatokat. Az utóbbi
időben már nem gyalogosan, hanem
vonaton kísérték az állatokat. Munkájuk
megkívánta, hogy tartsanak össze, de
amennyire lehetett, igyekeztek önállóan
dolgozni. Mulatós, verekedős emberek
voltak. 2. → marhahajcsár.
hajcsúroz ~ i 1. Futkározik, rajcsúroz. 2. Gulyás a legelőn jószágokat ideoda terel.
hajdanában-danában hajdanábadanába hsz Réges-régen.
hájdermennykő hájdermenkű, hajdermenkű fn → Mennykő, villám, istennyila. Szitkozódásokban: Üssön/Csapjon
beléd a hájdermenkű! A hajdermenkű
csapjon agyon! Szóláshasonlatban: Úgy
megy, mint a hajdermenkű: gyorsan fut.
Úgy odacsap, mint a hajdermenkű: hirtelen és nagy erővel üt, csap vhová.
hajdina ~ fn Pohánka, ill. ennek
szemtermése.
hajdinakása ~ fn Hajdinából főzött
kása. A cívis gazdasszonyok ritkán készítették. L. még: cívis konyha
hajdináromban hajdináromba hsz
Alakváltozata: hajdinba. Hajdanában.
hajdinban: → hajdináromban
hajdú ~ fn 1. Fegyveres nemesi szolga, poroszló. 2. Városi szolga a főhivatalnokok mellett. – Szóláshasonlatban:
Annyit ért hozzá, mint ~ a harangöntíshez: nem ért hozzá. Szólás: Még csak
a fele táncolt a ~knak, pedig mind akart:

habog
nem addig van az, nincs még vége a dolognak. L. még: hajcsár
hajdúkáplár ~ fn A → hajdúk rangsorában tizedes.
hajdúkáposzta ~ fn A → cívis konyha egyik étele. Összetétele: savanyú káposzta, disznóhús, füstölt kolbász rántással.
hajdúkása ~ fn Hagymás, paprikás
zsírral v. zsírral és tepertővel ízesített,
hús nélküli öreg kásaétel. Készítése: A
→ köleskását sóban, vízben megfőzik,
szalonnát pergelnek, ennek a zsírját beleteszik, egy kevés disznózsírral meg is
szaporítják, a tepertőt a tetejére teszik. A
szegények eledelének tartották. L. még:
cívis konyha
hajdútánc ~ fn Névadói a 16−17.
századi Magyarország gazdasági és katonai életében fontos szerepet játszó →
hajdúk. Ennek megfelelően elsősorban a
hajdúk fegyveres táncát jelentette, de
tágabb átvitt értelemben a korszak általános népies táncstílusát is jelöli. A 18.
század elejétől már ritkán említik a források, népszerűségét elvesztve szorul
vissza, és válik újra perifériális jelentőségű, fegyveres jellegét egyre kevésbé
őrző pásztortánccá. A ~ átalakult maradványait a Kárpát-medence népeinek
eszközös pásztortáncai őrzik (→ kanásztánc, botoló).
hájfekvés hájfekvís fn A sertés hája
alatti kövéres rész, nem hájlerakódás. A
leölt sertés ~éből → tepertőt sütnek.
hajfésű hajfűsű fn Hajba való ritkás
v. sűrű → fésű.
hájfolyás hájfojás fn (rég) Egy betegségfajta. L. még: népi betegségnevek
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haj-haj ~ isz Csendesebb érzések,
különösen bánat, sajnálkozás, vágy kifejezésére.
hajhász ~ i 1. Hajszol, kerget. 2. Legény lánynak udvarolni akar, meg akarja
szerezni.
hajingál ~ i Hajigál, dobál.
hajint ~ i → Hajít, dob. Fenyegetésben: Úgy pofon ~alak, hogy eggyik szemed vendígsígbe megy a másikhoz: jól
arcul csaplak. Igekötővel: → áthajint,
felhajint, meghajint.
hajintás: → hajítás
hajintásnyira ~ hsz Alakváltozata:
hajintásra. Távolság mértékegységeként: hajításnyira, nem messze. L. még:
hosszmértékek
hajintásra: → hajintásnyira
hajintóbot: → hajítóbot
hajít ~ i Pofon hajít: pofon vág. Igekötővel: → behajít, elhajít, lehajít, meghajít, végighajít. L. még: hajint
hajítás ~ fn Alakváltozata: hajintás.
Összetétellel: kűhajítás. Távolság mértékegységeként: kődobásnyi távolság.
L. még: hosszmértékek
hajítóbot hajítóṷbot fn Népnyelvi
változata: hajintóṷbot. 1. Csordások vékony botja, ezt dobták a tilosba tévedő
jószág után. 2. Fiúk játékának eszközeként: kb. félméteres, sima bot, amelyet
minél messzebb kellett dobni.
hajítófa hajítóṷfa fn Kb. 65 cm hoszszú és 5 cm átmérőjű, mindkét végén
kihegyezett keményfa karó, amellyel
vmit megdobnak v. vmilyen termést levernek a fáról. A ~´t a hortobágyi pásztorok támadó ebekre, farkasokra vetették, ill. verekedéskor használták. A ~´k

habog
közé sorolható a → libucütő is. Szólásban: Nem ír egy hajítóṷfát se: értéktelen,
semmit sem ér.
hajkász: → hajkurál
hajkefe ~ fn A haj rendbentartására,
fésülésére szolgáló → kefe. Egyik fajtája a → tükrös hajkefe: tükörrel ellátott ~.
hájkerület ~ fn 1. A disznó belén levő kövérség, → háj; csepleszháj. 2. Húsos rész a disznó hája körül. Amikor a
hájat kiveszik a disznóból, a ~re akasztják.
hajkurál ~ i Alakváltozatai: hajkász,
hajkurász/ik. Főleg jószágot kerget.
hajkurász/ik ~ i 1. → hajkurál. 2.
Mohón igyekszik megkapni, megszerezni vmit v. vkit. Igekötővel: → behajkurászik.
hajlás ~ fn 1. Vízállásos hely. 2. A
fölösleges vizet levezető természetes
árok, csatorna. 3. Térdhajlás, térdhajlat.
Fáj a lábam a ~ba.
hajlat ~ fn 1. Mélyebben fekvő földterület. A ~ba megáll a víz. 2. A cipőtalp
talphoz igazodó íve.
hajlék hajlík fn Ház. Az én hajlíkom
az én házam.
hajlik ~ i Hajlik a jóṷra: gyermek
engedelmes, szófogadó.
hajlító eresztés hajlítóṷ eresztís: →
Szőrmekikészítők nyelvében: görbítő
eresztés.
hajlított dongájú edény hajlított
dongájú edíny: → Kádármesterségben
olyan edény, amelynek az oldaldongái
különböző méretben vannak meghajlítva.
hajlós hajlóṷs mn Hajlékony.
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hajlott csűdű ~: Olyan 〈ló〉, amelynek a csűdje ferdén áll.
hajlott derekú ~: Olyan 〈ló, szarvasmarha〉, amelynek a dereka a normálisnál lejjebb van.
hajmosás: → hajápolás
hajnal ~ fn A napkelte körüli →
napszak; ~fény, ~pír. Külön névvel említett szakasza a → setét hajnal: kora ~,
pitymalat, pirkadat (, amikor → megpitymallik, meghasad az ég, vagyis hajnallik). Utótagként szerepel még az →
esthajnal és a tréfás jelentésű → cigányhajnal szavakban is. Népi időjárási megfigyelések is fűződnek hozzá: A ~i eső
kevés ideig tart, mert A reggeli vendíg
hamar elmegy. De ha reggel nem megy
el az eső, akkor esős napokra számíthatunk. Ha este jön az eső, akkor egész
este, éjszaka esik. − Kifejezésekben is
előfordul. Felteccik/Megteccik/Hasad a
~: ~odik. Nyárba három órakor hasad a
~. Felszorút a ~: estefelé északi irányból
napsugarak világítanak. Ilyenkor eső
várható. Hajnalra kelve: nagyon korán.
Népdalban: Hajnal hasadt, fínyes csillag
ragyog. Ídes róṷzsám, mégis nálad vagyok.
Hajnalcsillag: → Esthajnalcsillag
hajnallik ~ i Szószerkezettel: meghasad az ég. Hajnalodik. L. még: hajnal
hajnalvelő hajnalvelőÝ fn Ujjnyi
széles és ujjnyi hosszú kemény izom a
→ szarvasmarha nyakában. Gyereknek
nem volt szabad megenni, mert emészthetetlen.
hajnyírás: → hajápolás
hajó hajóṷ fn 1. (Nagy) → csónak. 2.
→ Paszományosoknál: → sicni. – Frazé-

habog
mákban: A süjjedőÝ hajóṷt elhaggyák a
patkányok, vagyis a bajban a hitvány
emberek cserbenhagyják az eszmét stb.
Akiknek közös a sorsuk, a helyzetük,
azok Egy hajóṷba eveznek.
hajókázik hajóṷkázik i 1. Vízre
tett papírhajóval játszik. 2. Vízijárművön
közlekedik.
hajómeggy: → hályogmeggy
hajópadló hajóṷpadlóṷ fn Párhuzamosan rakott keskeny fenyőfa deszkákból álló padlófajta.
*hajósó: → kősó
hajpántlika ~ fn Hajszalag.
Hájsmán-féle tengeri: → lófogú tengeri
hajsz ~ msz Igavonó szarvasmarha,
főként ökör terelésére, indítására, ill.
balra fordítására használt szó. Balra fordításkor Hajsz ide! alakban is mondják:
Szólás: Hajsz, ~! Arra mícc [mégy],
amerre akarsz: mehetsz, amerre a szemeddel látsz! L. még: állatterelők
hajszálhasogató hajszálhasogatóṷ
mn Akadékoskodó, mindenbe belekötő,
veszekedős.
hajszálhörghurut ~ fn (rég) Egy betegségfajta. L. még: népi betegségnevek
hajszás ~ fn 1. A jobboldalra befogott ló, ökör v. tehén. 2. A baloldalra befogott ló, ökör v. tehén.
hajszás láncos ~: Ötös v. hatos fogatban az első két ló mellé jobbra, a láncon függő hámfához befogott ló. L. még:
lófogat
hajszás lógós hajszás lóṷgóṷs:
Többlovas fogatban a rúd melletti lótól
jobbra befogott ló, amelynek a → hám-
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fája a hátulsó tengelyre kötött láncon
függ. L. még: lófogat
hajszos ~ fn A bal oldalra befogott
ökör. L. még: ökörfogat
hajszosra villás ~: → Szarvasmarha
(→ ökör) egyik szarvállása.
hajszra szántás: → szétszántás
hajt ~ i 1. Gyeplűrűl ~: befogott lovakat gyeplővel irányít. 2. Terel. 3. Szót,
mondanivalót ismételget, hajtogat. −
Adatolt igekötős alakjai: → áthajt, behajt, lehajt.
hajtás1 ∼ fn → Disznókonda reggeli
kihajtása a legelőre. Összetételekben: →
behajtás, csordabehajtás, csordahajtás.
hajtás2 ~ fn Növény, növényi rész
sarjadása. Fajtái: fattyúhajtás, hónaljhajtás, kocshajtás, vezérhajtás. L. a fogalmak szócikkeit is!
hájtepertő hájtepertőÝ fn A → háj
kisütéséből visszamaradó → tepertő.
hajtetű ~ fn A → hajban élősködő
→ tetű; fejtetű.
hajtó hajtóṷ fn 1. Kocsis, fogatos (→
lovashajtó). 2. Forgatással működtetett
eszköz része. L. még: cangahajtó, felhajtó
hajtócédula hajtóṷcédula fn Legeltetésre jogosító hatósági okmány. Ennek
alapján vette át a számadó az állatokat
(lovat, szarvasmarhát, juhot, disznót) a
gazdától a Hortobágyon.
hajtogat ~ i 1. Szeszes itallal tele
kancsót, kulacsot stb. ürítget. 2. Felborzol. Hajtogatta a kazal tetejit a szél. 3.
Ismételget. Ezt ~tuk háromszor meg hétszer. L. még: összehajtogat

habog
hajtogatott ~ mn Hajtogatással készített 〈→ sütemény〉. L. még: cívis konyha
hajtogatott pogácsa ~: Hájjal v.
zsírral megkent, összehajtogatva kisütött
→ pogácsa. L. még: cívis konyha
hajtóideg hajtóṷideg fn A gyapjúfonásra használt → fonókeréknek a kereke
és orsója közti erőátvitelt biztosító szíj.
hajtóka hajtóṷka fn Hajtás, felhajtás
a ruhán.
hajtókutya: → pásztorkutya
hajtópénz hajtóṷpíz fn A → hajcsárnak a marhahajtásért fizetett, előre
kialkudott pénzösszeg. A jószágok száma és a megtett út hossza szerint kapta,
esetleg napszámban.
hajtórúd hajtóṷrúd fn Lekvárfőző
szerkezet mozgatására való alkatrész,
rúd. L. még: lekvárfőzés
hajtós hajtóṷs mn Folytonos nógatásra, biztatásra szoruló, lassú, lusta
〈ember, állat: ló, ökör〉. A lustára mondták, hogy hajtóṷs, mindig noszogtatni
kell, hogy sies mán. Lúba is van, meg
ökörbe hajtóṷs.
hajtószár hajtóṷszár fn Gyeplőszár.
L. még: gyeplő
hajtott hám ~: Olyan → hám,
amelynek a szügyellője vissza van hajtva, bélelt és szironyvarrásos.
hajtóvadászat hajtóṷvadászat fn
Másik neve: üldözőÝvadászat. A népi
vadászat egyik fajtája. Főbb változatai:
A → verzésük idején nehezen repülő
vadlibákat, vadkacsákat botokkal verték
agyon. Az ónos esők alkalmával az öszszefagyott szárnyú túzokokat csapatostól
a karámba, akolba, tanyaudvarba terel-
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ték. A Hortobágyon és környékén a farkast, az összefagyott szárnyú túzokot,
darut lóhátról üldözték, és hurkos pányvával, ólomgombos karikás ostorral fogták el.
hajtű ~ fn Női haj feltűzésére v. díszítésére való, U alakú kis eszköz.
hájvaj: → hájzsír
hájvarrás ~ fn A disznóhájnak →
hájvarrótűvel történő összevarrása. Hajdan a → hájat besózták, 4 oldalát behajtották, hosszabb részénél felhajtották,
hogy egy tekercs legyen belőle, majd az
oldalával érintkező szélénél hájvarrótűvel vastag fonállal, házicérnával, kendercérnával összeöltögették, összevarrták. A ~t addig művelték, amíg a Felvidékről a tótok, ruténok lejártak Debrecenbe hájért, ill. amíg a fatengelyes szekér tengelyét kenték vele. A vastengelyes szekér tengelyét már nem hájjal,
hanem kocsikenőccsel kenték. A ~hoz
ügyes kéz kellett, erre utal a cívis szólás
is: Majd (íppen) terád bizzuk a ~t!
hájvarrótű hájvarróṷtű fn Nagyobb,
kb. 20 cm hosszú → tű, amellyel az eltenni, ill. felakasztani szánt disznóhájat
összevarrták.
hajviselet ~ fn A → haj fésülési, viselési módja. 1. Férfi ~: Régen a cívis
parasztok és a hortobágyi pásztorok a
hajukat körben leengedve, az előhajat
választék nélkül hátrafésülve, leggyakrabban azonban a női hajhoz hasonlóan
választva, sodorva, fonva, becsavarva,
feltűzve viselték. Gyakran az elválasztott
előhajat megsodorva v. fonva a fül mellé
igazították, v. a homlok felett csimbókot,
gombot csináltak (gombos haj), de
csüngve hagyott sodrékba és fonatba, ill.

habog
varkocsba (kákó) fogva is viselték. A
hasonlóan összefogott hátsó hajat fűzővel, görbe fésűvel is összefoghatták, v.
hátul zacskóba kötötték. Leggyakrabban,
különösen munka közben egyszerűen a
süveg v. kalap alá gyűrték. A 20. század
legelején a fenti ~i módok Debrecenben
és környékén már csak a hagyományokhoz ragaszkodó öregek ~ét jellemezte. A
19. század közepétől a kötelező katonai
szolgálat hatására a nyírott haj is terjedt.
2. Női ~: A lányok és asszonyok a 20.
század elejéig országosan elterjedt ~e a
középen elválasztott előhaj és a hátul
csüngő fonatban, ill. → kontyba igazított
hátihaj divatja volt (fülkonty, koszorúkony, pacsirtakonty). A kislányoknál
legfontosabb szempont a növőfélben levő haj összefogása volt, ezért körbepödörték, és a fülek mellett összefonták.
Az eladó lányok legfőbb ékességét,
mindig fedetlen haját egy hátul csüngő
fonatba fogták. Ezt csak kismértékben
módosították a helyi szokások. A polgárosodás hatása először a leány ~ben jelentkezett, az előhaj választék nélküli
hátrafésülésével. Polgári hatásra terjedt
az előhajat, majd a kontyot rögzítő fésű
és a hajtű is, ez utóbbi alkalmazása a ~
módosulásához is vezethetett. A leányhajviseletet az asszony~ a lakodalom
éjszakáján, kontyoláskor váltotta fel.
Míg az előhaj formáját csak ritkán változtatták meg, a hátihajat kontyba tekerték. A konty helye az asszony korát is
jelezhette. Ahogy öregedett, a konty
egyre hátrább került. A cívis asszonyok,
(nagy)lányok körében a konty mellett
jellemző ~ volt még a körhaj, és a fufru
is. A vékony, rövid hajfonat (foncsik)

98

had

jelzője volt a tutircs. A cívis lányok,
asszonyok körében a dauer (bodorított
haj) nem volt elterjedve. L. még: a fogalmak szócikkeit is! kép)
hájvízkór hájvízkóṷr fn (rég) A →
vízkórság egyik fajtája. L. még: népi betegségnevek
hajvizsga ~ fn A → testápolás részeként: tetvészés. A cívis családban a
szombati fürdés után került rá sor. Az
elemi iskolában is volt ~, ilyenkor a tanító(nő) feladata volt a tanulók fejének
megvizsgálása. Akiben tetűt, serkét talált, azt a következő szavakkal küldte
haza: Menj haza, és amíg az édesanyád
ki nem takarít, ne jöjj iskolába!
hájzsír ~ fn Másik neve: hájvaj.
Disznóhájból sütött → zsír. Egyik fajtája
a tejes ~, ennek a kisütése: minden kg
hájhoz 1 l tejet öntenek.
haklipakli ~ fn Cókmók, mindenféle
személyes holmi.
hal ~ fn − Frazémákban gyakori. Gúnyos elutasítás: Ha nincs pízed, eriggy a
~hoz, kírjíl tülle kőÝcsön!: kérj a ~tól,
attól kaphatsz (~pénzt). Szóláshasonlat:
Íl, mint ~ a vízbe: jól, gondtalanul él.
Vickándozik ’ficánkol’, mint ~ a vízbe:
a) ugrándozik. b) fürge, mozgékony. Íl,
mint ~ a fán: rosszul megy a sora. Kövér
gyerekre, főként fiúra mondják: Ojan,
mint a vakart ~. Hallgat, mint a sült ~:
bután hallgat. VergőÝdik, mint ~ a parton: kínlódik a nem neki való körülmények között. Csak tátog, mint a partra
vetett ~: megdöbbenésében v. ijedtében
szóhoz sem jut. Közmondásokban: Fejtűl büdösödik a ~: ahol romlott a vezetőség, megromlik az egész intézmény.

habog
Mindig a nagy ~ nyeli el a kicsit: az
erősebb elpusztítja a gyengébbet. Átkozott a ~ a saját levibe: a ~ételre nem
szabad vizet inni. − Cívis nyelvi összetételekben is szerepel: a → cigányhal a
compó neve, a → vakhal azonban nem
~, hanem kirántott zsömleszelet.
hál ~ i 1. Vkinél éjszakázik, alszik. 2.
Hál valakivel: az éjszakát szeretkezve
vele tölti. 3. Tárgy, pl. szekér a szabadban éjszakázik. − Szólásban: Kinn hál(t)
az időÝ: éjjel hideg van/volt. Csak ~ni
jár bele a lílek – mondják arra, akinek a
fél lába már a sírban van, beteges. L.
még: meghál
hála ~, hálá fn − Szólásokban: Hálá
Istennek. Hálá legyen a jóṷ Istennek.
Nem tudok elíg ~´t adni írte az Istennek:
nem tudom eléggé megköszönni az Istennek.
hálá: → hála
hálaadás ~, háláadás fn Hálaadó istentisztelet.
halad ~ i Felszólitásban: megy. Halaggy a bóṷtba, hozzál kenyeret! Halaggy hazafele! Frazémákban: Nem nízi
azt, aki szalad, hanem addig inkább ~:−
válaszolja az, akit vmilyen jelentéktelen
öltözködési hibára figyelmeztetnek. Ami
~, az nem marad: amivel foglalkozunk,
az előbb-utóbb elkészül. − Adatolt igekötős alakjai: → belehalad, lehalad,
meghalad.
haladatlan ~ mn Szaporátlan, lassan
haladó 〈munka〉. Ilyennek tartották pl. a
gyomlálást.
haladékos: → haladós
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haladós haladóṷs mn Alakváltozata:
haladíkos. Gyorsan haladó, könnyű
〈munka〉. Középfokban: haladóṷsabb.
hálaisten háláisten fn Háláistennek:
Istennek legyen hála vmiért. Szólás:
Nem ír egy háláistent: pl. ajándék semmit sem ér. L. még: hála
halál ~ fn A ~ beálltát megelőző és
követő cselekmények mindegyikének
hagyományos rendje alakult ki a cívis
paraszti társadalomban is. E cselekmények egyrészt a halottal kapcsolatos
gyakorlati teendőket, másrészt a hozzátartozók viselkedésére és a halottas házra
vonatkozó rendszabályokat jelentik: A
halott minden tartozéka tisztátalan. A ~
beálltát hatósági személy, a halottkém
(→ halálbíró) állapította/állapítja meg.
A halottat tisztelet és félelem övezi, de
visszajárását meg kell akadályozni. A
cívisek körében is általános hit volt,
hogy sem a haldoklót, sem a halottat
nem kell (hangosan) siratni, mert nehezen halna meg, visszasírnák. A ~ beálltakor első teendőként az ablakot kinyitják, az órát megállítják, a tükröt letakarják, a halott állát felkötik, szemét lefogják, esetleg lábait összekötik. A halott
lemosása kötelező érvényű volt. Ezt
általában nem családtag, hanem rokon v.
szomszédasszony végezte, sok helyütt
pénzért a → halottmosdató asszony. A
férfi szakállát leborotválták, amiben
meghalt, ruháit elajándékozták, fésűt,
szappant eldobták, v. eltemették vele.−
A ~ a debreceni ember számára bizonyos
koron túl nem volt félelmetes rém, hanem előbb-utóbb bekövetkező bizonyosság, amelyre igyekezett gondolatban,

habog
cselekedetben és magatartásban idejében
felkészülni. A felkészülés külső jele volt
az is, hogy a → káromkodással az idősebb emberek mindinkább felhagytak. A
~t egyébként elég fatalista módon vették,
erre utalnak a cívisektől is → sentenciaként hangoztatott közmondások: Halál ellen nincs orvosság, ill. Semmi se
biztos, csak a ~. A ~t meg is szokták,
mert a gyermek~ igen gyakori volt, sőt
serdülőkorban, fiatalkorban is sokan
haltak meg → hektikában, főleg lányok.
A gyermekhalálra az általános vélekedés
az volt: Ahon egy termett, terem ott másik is. Még szókimondóbban: Él a gúnár, másikat gurigál, azaz él a férjed,
még lehet gyereked. Aki valóban készült
a ~ra, sírhelyét jó előre kinézte, koporsóját elkészíttette, szóban rendelést tett
ingó javait illetően (→ végrendelet), és
azt is meghagyta, hogy mit tegyenek
mellé a koporsóba. Az idős asszonyok a
temetőbe is eljárogattak, főleg temetések
alkalmával, és amíg volt, a halottvirrasztás is az ő kötelességük volt. De temetőés halottkultuszról csak a 20. század első
évtizedei után lehet beszélni, a sírokat és
a temetőket korábban egyáltalán nem
gondozták. A ~ előjelei: Pl. aki előbb
elalszik a nászéjszakán, az hal meg hamarabb. Ha a kutyák éjjel vonítanak, ~t
jelent. Ha a beteg ablaka alatt a kutyák
vonítanak, annak a jele, hogy a beteg
hamarosan meghal. De ilyen előjel a
macska szokatlan viselkedése, (fekete)
tyúk kukorékolása is. Akinek az udvarán
a → kuvik, más néven a halálmadár vijjog, v. rászáll a házra, ott hamarosan
meghal vki. Tárgyakhoz kapcsolódó
előjelek: ha pl. a bútor nagyon recseg,
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tükör, pohár elpattan, szintén közeli ~t
jelent. A népi hiedelem szerint az éjfél a
~ ideje, akkor a világért se mentek volna
a temetőbe. − Frazémákban is szerepel.
Fenyegetés: Halál fia (vagy)!:azonnal
meg kell halnia/halnod! Tréfás figyelmeztetés: Ritkán tojóṷzz, ne tuggya más,
mert ~t okoz a tojóṷzás!: más nőjével
csak titokban (és ritkán) szeretkezz, mert
nagyon ráfizethetsz! Szóláshasonlat,
szólás: Ojan sápadt/fejír, mint a ~: nagyon sápadt. Biztos, mint a ~: teljesen
bizonyos. A nagyon lusta, lassú emberre/embernek mondják: Jóṷ ~ lett vóṷna
belőÝle(d). Jóṷ vóṷna/vóṷnál ~nak. Halálra vált/válik: hamarosan meghal, haldoklik. Ugat a ~ kutyája: erősen köhög.
Idős emberre vonatkoztatva mondják:
Szíp ~a vóṷt: váratlan, békés ~a volt.
Szólás: Kifosott az ablakon/a kímínyen:
meghalt.
halálbíró halálbíróṷ fn Másik népi
neve: halottvizsgálóṷ. Köznyelvi elnevezése: halottkém. A halál beálltát és
okát megállapító hatósági személy.
halálból halálbul hsz Rendkívüli
mértékben, halálosan. Halálbul szereti a
jánt.
halálharc ~ fn Haldoklás, haláltusa.
hálálkodik ~ i 1. Örvendezik 〈a másiknak〉. 2. Örvendezve kérdezősködik.
halálmadár ∼ fn 1. → Kuvik. A népi
hiedelem szerint, akinek az udvarán a ~
vijjog, az hamarosan meghal. 2. → Bagoly. 3. Borúlátó, mindig vmilyen közelgő veszedelemtől félő, azt jósolgató
személy.
halálos ~ mn 〈-ért ragos vonzattal:〉
Nagyon szeret vkit. A fiú ~ a jányírt.

habog
halálra készülő halálra kíszülőÝ:
Aki (tudja, hogy) hamarosan meghal;
haldokló.
halálra való batyu halálra valóṷ batyu: Halál esetére összekészített, batyuba
kötött ruhanemű. Hajdan az idős cívis
asszonyok évtizedekig gyűjtötték, rendezgették, gondozták a ~jukat.
halálveríték halálveritík fn A haldokló arcán megjelenő izzadtság.
halámol ~ i Alakváltozata: falámol.
Mohón, sietve eszik, habzsol. Igekötős
alakjai: → elhalámol, felhalámol, kihalámol.
halánték halántík fn A → homlok
oldalsó csontja(i). Kifejezésekben: →
hók, hókony is. L. még: emberi test
Haláp ~ tn − A/ Szétszórt tanyákból
és egy településmagból, ill. zárt kertekből, hétvégi házakból álló tanyai település Debrecen közigazgatási határán belül, a nagycserei, fancsikai, bánki erdőktől kö- rülvéve, 14 km-re délkeletre a
megyeszékhelytől. – B/ Haláp mint a
térség többi települése megszenvedte a
tatárjárás pusztítását, majd a 14. század
közepének pestisjárványát, a törökdúlást
1660-ban, amely végleg elnéptelenítette,
predium- má tette. Egy része már a kora
középkortól, ill. 1660-tól Debrecen birtoka v. zálogbirtoka volt, 1771-től pedig
teljesen a város tulajdona. Sokáig bellegelőként használták, itt elég hamar
megindult a tanyás életforma kialakulása. Haláp az → Erdőspuszták részeként a
19. század második felében még elég népes volt, tulajdonosok, bérlők, erdőtelepítő vákáncsosok laktak itt. 1905-ben
állami iskola épült tanítói lakással. Haj-
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dan tágas, nagy határával Debrecen legnagyobb erdős pusztájának számított,
jelenlegi területe 37 hektár, lakóinak
száma az 1980-as években 213 (Hnt
1985), az ezredforduló táján 650 fő. A
feltűnő gyarapodás oka, hogy a városból
sokan kiköltöztek a téliesített vikendházaikba. Területén 1994-ig az Új Élet
Termelőszövetkezet gazdálkodott, ma a
földek magántulajdonban vannak. A település nevezetessége az 1659. évi törökdúlás idején lerombolt templomának
1906-ban feltárt romja. A templom hajdan torony nélküli, egyenes záródású
szentély volt. – C/ A falu neve 1213-ban
tűnik fel a Váradi Regestrumban. Puszta
személynévből keletkezett magyar névadással. Az alapjául szolgáló személynév szláv eredetű szó: hláp, jelentése:
’pór, jobbágy, paraszt’. A vmikor mocsaras, lápos, erdős puszta területén fekvő ~ helynevei közül említést érdemelnek a Bokor-hegy, a Csíz utca, Harkály
utca, Sármány utca, Seregély utca belterületi és az Álló-hegy, Bodzás-gödör,
Csizmaszár, Hármas-hegy, Juhállás, Kati-ér, Kőrises, Libanyomás, Marhaszállás/Nyárimarhaszállás, Szurokfőző élő
és a már kihalt Hosszú-víz, Jóna-kaszáló,
Könyöklő, Kőrös folyása, Ököritó, Pokol-mező, Poltrás/Pótrás, Soma folyása,
Székes-rét, Tökös-tó, Vedrő-ér, Vén-erdő, Zúgó-gát folyása külterületi nevek.
L. még: tanyai iskola
halapor: → gyanapé
Haláp utca: → utcák−utcanevek
hálás ~ fn 1. Az a cselekvés, hogy
vki vhol (vkivel) hál. 2. Éjszakai fekvőhely, szállás. L. még: elhálás
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halas farka: → halászat a hortobágyi vizeken
Halas-fok: → halászat a hortobágyi
vizeken
Halas foka: → fok
Halas-hegy: → Pallag
háláshely háláshej fn Nyári fekvőhely az istállóban, színben.
Halas-köz: → renyheménes
Halas-közi-gulyáskunyhó: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
Halas-közi-járás: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
Halas-közi-kút: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
Halas-laponyag: → halászat a hortobágyi vizeken, laponyag
Halas Nagy József: → cívis ragadványnevek
halász ~ fn − Csúfolódó közmondásban: Halász, vadász, madarász, mind
éhenkóṷrász, vagyis mindhárman kevés
jövedelmet hozó foglalkozást űznek.
halászat a hortobágyi vizeken: − A/
Debrecen kizárólagos halászati jogot a
középkorban csak az akkor még bővízű
Tócón gyakorolhatott. A távolabbi vizeket bérbe adta a város, 1813-tól árveréses alapon. − A középkorban a gyakori
böjtök a halfogyasztást tovább növelték.
Ehhez tógazdálkodásra volt szükség.
Volt hagyománya a fokok halászatának
is. – Vidékünkön hagyományos halászat
a Hortobágy, az Árkus és a Kadarcs
folyókon, vmint az állóvizeken, így az
ohati Herepen, a Nagy-morotván és a
Völgyesen folyt. A Hortobágy folyó volt
a legjelentősebb halasvíz, amely a Tisza
kiöntéseiből és a vadvizekből frissült. A
számos vízfolyása, kisebb tava közül a
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Pap ere, Karácsony-fok, Fényes-tó, az
egyeki Szilágy-csere és Bodaj-csere, a
Sebes-ér és Sáros-ér van halasvízként
említve a korabeli írásokban. Helynevek
is őrzik a jó halasvizek emlékét: Csukásfenék, Csukás-lapos, Compó-lapos, Halas farka, Halas-fok, Halas-laponyag,
Halász-laponyag.− A Tisza-szabályozás
és a belvizek lecsapolása hatalmas csapást mért a természetes halászatra. Megszűntek a nagy keltető helyek, emellett
halbetegségek is pusztították a halállományt. Ezért új alapokra kellett építeni a
tájegység halászatát (hortobágyi halastavak). – B/ A népi halászat kezdetleges
módja az eszköz nélküli halászat. A halász kézzel kitapogatja a bokor tövén
lapuló halat, jobb kézzel a kopoltyújáig
nyúl, ballal átfogja a hal derekát, és hirtelen kidobja a partra. Halásztak fáskosárral is. Kegyetlen „módszer” volt a
haltaposás, amikor emberek csoportosan
vízbe gázoltak, v. lovakkal, szarvasmarhákkal zavarták fel a sekély vizet. Az
eszközös halászat egyik ősi módja a rekesztőhalászat. Lényege a halak rendszeres vonulását v. esetleges mozgási irányát keresztező falazat, ahonnan a hal,
ill. a csík nem találja meg a kiutat
(csikgát). Passzív halászati mód, a halásznak időnként ki kell szednie a zsákmányt. Alapformái: a) helyhez kötött, fenékre rögzített, függőleges vessző- v.
nádfalazat, a vejsze/vész. b) rekesztőfallal kiegészített, nem helyhez kötött
módszer, eszköze a fokozatosan szűkülő
nyílással ellátott kasféle, a varsa. A lassú, sekély vizű Hortobágy folyón mindkettőt alkalmazták. Ismert volt még halak fogására a halfogó kosár is. Ha a
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helyzet megkívánta, a különböző módszereket kombinálták is. Régi módszer a
tapogatós halászat, tapogatózás is.
Gyakran együtt használták a rekesztőszerszámokkal. A tapogató alul-felül
nyitott négyszögletes v. kerek kasféle, a
halász ezzel borítja le a sejtett v meglátott halat. A tapogatóval a halász a vízben lassan haladva ment, időnként kotorászott benne. Fűzfavesszőből, orgonavesszőből, veresgyűrű vesszőjéből, később hálóból (is) készítették (halborító).
Kisvizi szerszám, különösen sekély, kákás vízben eredményes a használata. A
Hortobágy folyón ez is alkalmas eszköz
volt. Az emelőhalászat kisebb eszközökkel dolgozik. A kisvizi halász pl. a
teszihálóval. A halász a folyó partján
állva ereszti a vízbe, majd emeli ki onnan a hálót. Hasonló eszköz a lesiháló.
A Hortobágy folyón és a Kösely-éren is
használták. A hortobágyi kisvizeken az
ősi keresőhalászatot is űzték. A halász
csónakról v. vízben gázolva vontatott,
ill. partra húzott kisméretű hálóval dolgozott. Ez általában keceháló, ritkábban
bónéháló, ill. fenékháló, népi nevén kaparóháló volt. A kerítőhalászat lényege,
hogy a hálót a halászok félkörívben vetik be a ladikról, és ugyanarra a partra
hozzák vissza. Eszköze az anyaháló v.
húzóháló, nagyháló, öregháló. Ezt a halászati módot nemcsak a tiszai, hanem a
hortobágyi kisvizi halászok is jól ismerték. A téli halászat, más néven jég alatti
halászat ideje a kemény tél, amikor a
tavak jege már elbírja a halászokat. A
téli halász tompa élű nagyfejszéjével
léket vág a Hortobágy folyó v. a Kösely
jegén, majd bundájában a lék mellé fek-
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szik, és a kezébe vett merettyűvel várja a
levegő felé igyekvő halakat. Csapatban
gyalommal v. kerítőhálóval dolgoznak.
Langyosabb télen a tesziveszizést űzik. A
halászat legősibb, de már régóta tiltott és
büntetett formája az ütőhalászat. Ennek
egyik formája a szigonyozás. A szigony
végét meggörbítik, hogy a hal ne tudjon
lecsúszni róla. Egyik változata a kusztony, a cívis népnyelvben ennek emlékét
őrzi a kusztonoz/küsztönöz ige. − A hortobágyi kisvizeken a szegények horgásztak is (horgászás). Úgy tartották, hogy a
horog a szegény ember halászszerszáma,
amely a hal nagyságához és erejéhez készült. A harcsahorog pl. jól megedzett
kaszaoromból készült, és falusi kovácscsal v. cigánykováccsal csináltatták. Kisebb halakhoz akár meghajlított gombostűből maga a horgász készítette el. −
A népi halfogásnak más, kevésbé általános módszerei, eszközei is voltak, megannyi bizonyítékaként a szegény emberek, pásztorok találékonyságának. A halállomány megcsappanásával azonban a
fentiekkel együtt jelentős része visszaszorult, ill. kiveszett a használatból. (Vidékünk népi halászatával Ecsedi István
foglalkozott Népies halászat a KözépTiszán és a tiszántúli kisvizeken c. munkájában.) L. még: békászás, csikászat,
nadályozás, pákász; a fogalmak szócikkeit is!
halászkunyhó halászkunyhóṷ fn
Egyik fajtája az ún. fedélkunyhó, amelynek olyan az alakja, mintha egy ház fedelét leállították volna. Fala nádból készült, gerince hosszú, vékony ágból,
ablaka nincs, tetején egy füstlyukkal.
Másik típusa a fennálló kunyhó, ennek a
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nádfala kívül-belül ki van tapasztva,
teteje náddal, gazzal fedve. A Hortobágy
folyó mellékén a halász hegyes tetejű
építményt, → levelest rögtönzött. Berendezése mindegyiknek egyszerű: 1 v.
2 → vacok, dikó, sárból készített tűzhely, láda, fakupa, cserépkorsó, hálókötő
szerszámok, gyékénykosár. A kunyhón
kívül verem volt, benne az eladásra szánt
halállomány. L. még: csíkverem
Halász-laponyag: → halászat a hortobágyi vizeken
hálatás ~ fn A → talajjavítás, a trágyázás egyik ősi módja, hogy az állatot
(leginkább a → juhnyájat) ráhajtják a
megjavítandó területre. L. még: trágya
és trágyázás
hálatóállás hálatóṷállás fn A → gulya éjszakai pihenőhelye.
halbak ~ mn Szószerkezettel: halbak
szemű: → kancsal.
halbak szemű: → halbak
halborító halborítóṷ fn 1. Köznyelvi
neve: varsa. Vesszőből font halászati
eszköz. 2. Fonott vesszőből v. hálóból
készített → tapogató.
halhatatlan ~ mn/hsz Rettentő(n),
szörnyű, szörnyen. Halhatatlan büdös ez
a csupor.
halhéj ~ fn Egymást félig elfedő kévékből rakott nádfedél.
halimbázik ~ i Jobbra-balra dülöngélve halad.
halina ~ fn Durva szőrű juh gyapjából készült posztó; vastag → szűrposztó.
halinacsizma halinacsizsma fn Posztócsizma. L. még: cívis férfiviselet, csizma
halipor: → gyanapé
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hall ~ i 1. Alárendelt viszonyban levő
személy megszólítására: Hajja kend! 2.
A mondanivaló nyomatékos bevezetéseként v. közbevetésül: no, nohát, bizony.
Ezer forint, na ~od, az szíp píz. Na hajjátok, ijet se láttam, mióṷta kétágú vagyok. Szólásokban: Csak fülheggyel
~ottam: csak félfüllel ~ottam. Eggyik fülem bal, a másik meg nem ~: a) elengedem a fülem mellett. b) nem adom tovább, amit hallottam.
hallatlan ~ mn Hallatlanná tesz: úgy
tesz, mintha nem hallaná, amit mondanak.
hallga ~ msz Enyhe felszólításként:
figyelj(etek)! Idős cívis férfiak beszédkezdő fordulata volt: Hallga, mert én
akarok szóṷlni!
hallgass ~ fn 1. Hallgass a neve:
nem szabad beszélnie, beleszólnia vmibe. Főleg gyereknek mondva: A te neved
~: ne szólj a nagyok beszédébe! 2. Lesz
~!: nagyon meg fognak szidni, dorgálni.
hallgat ~ i l. Figyel. Ide tessék ~ni! 2.
Dől, hajlik vmi vmerre. Jobbra ~ az
asztag. 3. Növény, ill. növényi termés
fejlődésében visszamarad, nem nő. −
Szóláshasonlatokban: Aki bűntudata miatt nem szólal meg, az Hallgat, mint szar
a fűbe. Hallgat, mint aki odaszart. Hallgat, mint a hugyóṷ disznóṷ. Aki ostobán
~, az Hallgat, mint a csuka. Közmondásban: Hallgatni arany, de nem a tanúlóṷnak, mert annak szekunda: tanítótól
származó mondás. L. még: idehallgat,
kihallgat
hallgatás ~ fn − Szólás: Hallgatásba
merült a dolog: nem beszélnek róla.
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Hallgató Balogh: → cívis ragadványnevek
hallhatatlan ~ hsz Hallatlanul, igenigen.
hallik ~ i Hallatszik, hallható. − Adatolt igekötős alakjai: → áthallik, behallik, elhallik, felhallik, lehallik.
halmaszlagpor ~ fn (rég) Népi orvosságnév: Pulvis pediculorum. Tetves
v. rühes állat (főként juh) gyógyítására
használt gyógyszer. L. még: juh betegségei és gyógyításuk
halmaszlagzsír ~ fn (rég) Népi orvosságnév: Unguentum sabadillae. A
kikiricsfélékhez tartozó növény magvából tetűzsír készül(t). Főleg az → állatgyógyászatban használták. L. még: népi
gyógyászat
halnivaló halnivalóṷ mn/fn Gyenge,
beteges személy, főleg fiatal.
haló halóṷ mn Halóṷ korába: haldoklása közben. Halóṷ főÝggyibe/porába: halála után. Szóláshasonlat: Úgy
kapkod, mint a vízbe halóṷ: fűhöz-fához
kap. Áldáskívánság: Álgya meg az Isten
a halóṷ főÝggyibe is!: a halála után is
legyen áldott! L. még: elhaló
háló hálóṷ fn 1. Halászeszköz. Egyik
fajtája az anyaháló. 2. Egyéb lyukacsos
eszköz, pl. gyermekágyháló, alapháló,
madzagháló. 3. → pókháló. L. még: a
fogalmak szócikkeit is!
halódik halóṷdik i Haldoklik.
hálófőkötő hálóṷfűkötőÝ fn Nők éjszakai öltözetének kiegészítőjeként:
fehér színű, fodros, áll alatt megkötött
→ főkötő. L. még: cívis női viselet
hálókamara hálóṷkamora fn Kis hálószoba.
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halom ~ fn − Szólás: Halomra horgya a főÝdet: annak ad vmit, akinek
amúgy is bőven van.
halomás ~ fn Halál, elhalálozás.
hálórékli hálóṷrékli, hálóṷrekli fn
Nők téli viseleteként: hálóing fölött viselt, derékig érő ágykabát. A ~ fehér pikévászonból készült. L. még: cívis női
viselet
halott ~ fn A cívisektől is ismert hiedelem szerint ~al álmodni esőt jelent. A
~nak le kell fogni a szemét, mert ha
nyitva marad, akkor visszajár. A cíviseknél, ha ~ volt a háznál, az egész szobát
besötétítették, a tükröket letakarták. A
temetkezési vállalatnak volt ehhez fekete
posztója. Régen Debrecenben is szokás
volt, hogy a ~ eltemetése után → halotti
tort tartottak, ahova ismerősöket is meghívtak. Szóláshasonlat: Annyit ír [ér],
mint ~nak a csóṷk: (gúny) semmit sem
segít rajta. Durva változatban: Annyit ír,
mint ~ seggire a csóṷk. Szólás: Abbul
nem lesz prédikációṷs ~: a) szegény,
papra sem fog telni neki. b) aligha fog
sikerülni vmi. Lassan páter a keresztel,
hadd fingjík a ~!: lassan a testtel, hátrább az agarakkal! Közmondás: Aki ~,
hadd nyugoggyík, aki még íl [él], hadd
vigaggyík!: a) az elhunytaknak a zavartalan nyugalomhoz, az élőknek a vidám
élethez van joguk. b) temetési szertartás
alatt beszélgetőknek mondva gúnyosan:
legyenek csöndben, illene tiszteletben
tartani az elhunytat! L. még: halál, holt,
temetés
halottak napja ~: A római katolikus
egyházban a holtakról való megemléke-
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zés napja (november 2.). L. még: mindenszentek
lhalottas ember halottas ember: A
te- metéssel kapcsolatos ügyeket intéző
fér- firokon v. barát.
halottaskendő halottaskendőÝ fn A
→ halott állának felkötésére szolgáló
fehér kendő.
halotti főkötő halotti fűkötőÝ: A halott asszony fejére tett → főkötő.
halotti öltözet halotti őÝtözet: Azon
ruhadarabok összessége, amelyekbe a →
halottat öltöztetik. Tiszta fehérneműből
és fekete felsőruhából áll(t).
halotti tor ~: Az elhunyt tiszteletére
rendezett ebéd a temetés után. A köztemető megnyitása előtti időkben Debrecenben a halottat az első házban siratták,
a pitvarban pedig a szabadkonyhán nagy
fazékban főtt az árpakása marhahússal a
résztvevő rokonságnak (→ aprókásaleves). Hazatérve a temetőből a halottas
szobában asztalt terítettek, és ettek, bort
is ittak bőven. Néha össze is kaptak a
hagyatékon. Sőt, ami illetlenebb volt,
boros emberek daloltak is bánatukban.
Ezt a haladó műveltséggel maga a közösség hagyta el. A ~ a 20. század közepétől már nem volt szokásban, legfeljebb
a közeli hozzátartozóknak volt egy szerény ebéd a temetésről való hazatérést
követően.
halottkém: → halálbíró
halottlátni ~ in A gyászoló családot
meglátogatni és a felravatalozott halottat
megtekinteni. Halottlátni a rokonok, ismerősök mentek.
halottlátó: → halottlátó asszony
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halottlátó asszony halottlátóṷ aszszony: Röviden: halottlátóṷ. Olyan aszszony, aki a hiedelem szerint meg tudja
idézni a halottakat, beszélni tud velük.
halottmosdató asszony halottmosdatóṷ asszony: A halott mosdatását,
öltöztetését pénzért végző asszony(ok).
Sok helyen ezt a munkát a család (idősebb) nőtagjai végezték el.
halottnéző halottnízőÝ I. mn Olyan
személy, csoport, aki/amely a gyászolókat meglátogatja, és a halottat megtekinti. II. fn Halottnéző személy.
halottszállító: → gyászhuszár
halottvirrasztás halottvírasztás fn
Családtagoknak, ismerősöknek a halott
melletti éjszakai virrasztása.
halottvivő halottvivőÝ fn A → koporsót rúdon vivő 4 férfi közül egy. L.
még: temetés
halottvizsgáló: → halálbíró
hálózás hálóṷzás fn Vadnyulak hálóval történő befogása. L. még: vadfogás
és vadászat
hálózott rojtozás ~: → Paszományosoknál többszörös keresztcsomózással
készített hálószerű rojtozás.
halpénz halpíz fn Halpikkely. − A
pénzkérőt tréfásan így utasították el: Ha
nincs pízed, eriggy a halhoz, kírjél tülle!
halpiac ~ fn − Szólás: Te vagy a legügyesebb a ~on: főként fiúra v. fiatal
férfira vonatkoztatott tréfás dicséret: nagyon ügyes vagy.
halpukkantó halpukkantóṷ fn A →
hal úszóhólyagja.
halszállító kosár halszállítóṷ kosár:
Vesszőből font, a hal szállítására alkalmas kisebb-nagyobb méretű → kosár.
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haltaposás ~ fn A halfogás kegyetlen
„módszere”. Különösen a vízzel megtelt
kubikgödröknél alkalmazták. A gödröket
megszállták a vadkacsák, amelyek behordták a vízbe a halikrákat a lábukon.
A halak idővel akár 1−2 kg súlyúra is
megnőttek. Az élelmes gulyás, csikós a
szarvasmarhákat, lovakat behajtotta a
gödrökbe, és a felkavart vízben a halak
levegő után kapkodva feljöttek a felszínre, a pásztornak már csak kézzel ki kellett őket dobálni a partra. Előfordult,
hogy az emberek csoportosan gázoltak a
vízbe, és ők zavarták fel a sekély vizet.
L. még: halászat a hortobágyi vizeken
haltartó haltartóṷ fn A legrégibb ~ a
gödör. A folyó árterületén ásott ~t a víz
alulról táplálta. A Hortobágy folyóban
kenderkóróból és nádból v. fűzfavesszőből készített, csónak alakú és méretű ~k
voltak elhelyezve, bennük az élő hallal.
Másik típusa a sapkaszerű fedéllel lezárható, egyik oldalán füllel ellátott, veszszőből font hosszúkás ~. A → csíkot →
csíkgödörben, csíkveremben tartották.
hált bor ~: Zárt, meleg helyiségben
tartott, áporodott → bor.
hált víz ~: Állott víz.
halvágás ~ fn → Szőrmekikészítőknél: a hibás részek kivágására alkalmazott eljárás.
halzsír ~ fn → Tímárok nyelvében: a
bőr puhítására és vízhatlanítására használt vegyszer.
hályog hájog fn Körülírással: Belepte
a szemit a köd. A → szemnek látászavart
okozó betegsége.
hályogmeggy hájogmeggy fn Más
nevei: hóṷjagmeggy, hajóṷmeggy, ko-
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raimeggy. Világospiros, nagy szemű, áttetsző húsú, lédús → meggyfajta és ezt
termő fája.
hám ∼ fn Ritkább neve: szűgy~. A ló
igába fogására szolgáló nagyon régi
szerszám, amely − a komettel ellentétben
− a ló szügyére fekvő részével, a szügyelővel veszi át az állat erejét. Más szavakkal: a lószerszámnak a szügyet és a
törzset körülfogó része, amelyhez a vontató rész, az istráng kapcsolódik. Főbb
alkatrészei: szügyelő/szügyelőszíj, marszíj segédszíj, istráng/hámideg/ideghám.
Kiegészítő tartozékai: vállszíj/nyakszíj,
haslószíj, hátszíj a 2 db hámtáskával,
farhám, farmatring, sallangok, hámpárna/izzasztó,
kápakarikák/kápakulcs,
gyeplő(szár) Egyszerűbb szerkezetűek a
kancahám, paraszthám és a kenderhám.
Az előbbieknek csak szügyelője, marszíja, veseszíja és esetleg ~táskája van.
Csikóhámnak is nevezik, mivel csikók
betanítására is használták, mert könnyű
volt, nem nyomta annyi helyen az állatot, amely így hamarabb megszokta, és
nem tehetett benne kárt. A kender~ hasonló szerkezetű, de nem bőrszíjakból,
hanem kenderzsinegből szőtt hevederekből állították össze. Hevederei jó tenyérnyi szélesek, és szügyelőjét kétsorosan
vett hevederéből készítették. Hasonló
módon készült marszíja v. kápája is,
vmint a szügyelőt tartó kötőszalag v.
~szegély is, csak ez utóbbi keskenyebb
szalagból. A kender~ olcsósága miatt
nagyon el volt terjedve. A ~ot általában
erős tehénbőrből készítik a szíjgyártók,
de ismeretesek a házi cserzésű, ún. fehér
sósbőrből készült kanca- v. csikóhámok;
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a kenderhámot főként kötélgyártók készítették, olykor maguk a gazdák is. A
~ok mind egy méretre készülnek, a kisebb eltéréseket a ~ alkatrészeinek a
csatolgatásával lehet kiküszöbölni, beállítani. Használaton kívül az istállóban a
szerszámfogason tartották. − Szólásokban: Kidűl a ~bul: sovány, erőtlen ló v.
ember nem bír dolgozni. Kivínül a ~bul:
kiöregszik a munkából. Aki naphosszat
robotol, dolgozik, azon Egísz nap rajta a
~. Hámba töri: a) rendre szoktatja. b)
munkára kényszeríti. Aki jót mulat, félrelép, az Kirúg/Kilíp/Kikap a ~búl.
Közmondásban: Lú döglik, ~ ürül: minden rosszban van vmi jó. L. még: lófogatolás, szerszámfogas, vánkosbőr; a fogalmak szócikkeit is!
hamar ~ I. mn Gyors. II. hsz Rövid
ideig, nemsokáig. Szólásban: A papok
baráccsága ~ tart: rövid életű.
hamarébb ~ hsz Korábban, régebben.
hamari ember ~: Gyorsan, néha elhamarkodottan cselekvő ember.
hamari kezű: → hamar kezű
hamari munka ~: Elsietett, elnagyolt
munka. Szólásban: Hamari munka ritkán
jóṷ.
hamar kezű ~: Alakváltozata: hamari kezű. Könnyen eljár a keze.
hambár: → hombár
hámbőr hámbűr fn → Szíjgyártók
nyelvében: félig meredt, szívós bőrfajta,
amelyet két cserzés után meghagynak
eredeti fehér színében, csak később festik feketére v. barnára; eleven bőr.
hamburgi muskotály hamburgi
muskotáj: Akár márciusig is eltartható
igen jó minőségű → állószőlő.
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hámfa ~ fn A → szekérnek az a része, amelynek végeihez az istrángot kötik. Hossza kb. 80 cm. Részei: a tulajdonképpeni ~, a → hámfatasni, → hámfakarika. − Szólás: Kirugott a ~n: a) jót
mulatott. b) férj félrelépett. Nem töri el a
~t: nem erőlteti meg magát a munkában.
hámfakarika ~ fn → Szekéren vaskarika, amellyel a → hámfát az → első
felhércen levő → felhérctasninak a horgába akasztják
hámfalábú ~ mn A térdtől lefelé
szétálló lábú, x-lábú. L. még: emberi
test, láb, lótenyésztés
hámfatasni ~ fn Röviden: tasni. A
→ hámfa közepén levő vasalás, amelyhez a → hámfakarika van erősítve.
hámfáz ~ i Régebbi gyógymód: a vizelni nem tudó ló hasát → hámfával
dörzsölik, hogy a vizelet meginduljon
nála. A ló belepusztulhat, ha sokáig nem
tud vizelni. L. még: ló betegségei és gyógyításuk
hámideg ~ fn → Szíjgyártók nyelvében: bőrből készült → istráng.
hamis ~ mn Állatra vonatkoztatva: a)
harapós 〈kutya〉. b) nehezen fékezhető,
szilaj 〈szarvasmarha, különösen bika〉. c)
pl. kakas erős, életrevaló, harcias.
hamisgulyás hamisgujás fn Másik
neve: felvertgaluska-leves. A → cívis
konyha egyik → levesféléje. Készítése:
A vöröshagymát apróra felvagdalják,
megdinsztolják, a kockára vágott szalonnát lábasban megsütik, piros paprikát
(esetleg kevés csípőst), tesznek a forrásban levő léhez, beleteszik az előre meghámozott, felkarikázott krumplit, és beleszaggatják a nokedlit, a → felvert ga-
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luskát. Pergelt lébe van a galuska kifőÝzve, kevés krumplit is tesznek bele.
hamis-húsleves ~ fn Kevés zsírral,
sok zöldséggel, → levestésztával készített hús nélküli krumplileves.
hámistráng: → istráng
hámkarika ~ fn A → hám vállszíján
jobb és bal oldalon levő két karika közül
egy, amelyeken a gyeplő két szárát áthúzzák.
hamm ~ msz Kisgyerek tréfás ijesztésére: Hamm, bekaplak!
hammas: → hamvas
hámos ~ mn Hámba, kocsiba fogható, ill. fogott 〈ló〉. L. még: rosszhámos
hámoz ~ i Más igével: hajaz. Pl.
krumpli héját leszeli. Ritkán mondták,
hogy hajazza a krumplit, inkább ~ták.
hámozási furnér: → furnér
hámpárna ~ fn Másik megnevezése:
izzasztóṷ. A → hám vállszíjának a ló
hátát vé- dő párnázott része.
hámsallang ~ fn A → hámon levő →
sallangok összefoglaló megjelölése. L.
még: vesesallang
hámtáska ~ fn Az istrángnak a ló oldalát védő lapos bőrtokja a → hám két
oldalán; istrángtáska.
hamu ~ fn Fahamu. A tűzhely ~ja a
→ hamuhullóba v. hamutartóba, hamuzóba, a kemencéé a → hamulyukba kerül. A jó minőségű fahamuból régebben
a cívis háziasszonyok lúgot főztek. −
Szólás: Ojan vín, hogy a ~t is mamunak
mongya: nagyon öreg, már hiányoznak a
fogai. Közmondás: Hamu alatt lakik a
tűz: a látszólagos közöny gyakran elfojtott szenvedélyeket, ill. rejtett erőt takar.
L. még: hamuskád, hamuz
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hamuban sült pogácsa hamuba sűlt
pogácsa: Népmesében a ~ mint útravaló:
Egy szegíny asszony hamuba sűlt pogácsát tett a világba indulóṷ fiának.
hamuhulló hamuhullóṷ fn 1. Tűzhelyben a tűztér alatt lévő, a → hamu
összegyűjtésére való fiók. 2. A sütőtér
előtti terület, ahová a pernyét → szénvonóval kihúzzák.
hamulyuk hamujuk fn Kemence tűztere előtt levő üreg, amelybe a → szénvonóval a → hamut kihúzzák.
hamuskád ~ fn Alakváltozata: hamvaskád. Hamulúg készítésére és tárolására szolgáló kád, ill. dézsa.
hamuszín szürke ~: Lószínnév, a →
szürke egyik árnyalata. L. még: lótenyésztés
hamutartó hamutartóṷ fn Tűzhelyben a → hamu felfogására és összegyűjtésére való, kihúzható és kiüríthető doboz.
hamuz ~ i Kiszedi, kiönti az összegyűlt → hamut.
hamuzó hamuzóṷ fn 1. A → katlan
tűztere alatti rész, ahová a → hamu lehull. 2. → hamutartó.
hamv ~ fn 1. E/3. birt. szraggal:
hamva: a gyertya v. lámpa kanócának
elégett vége. Elveszi a ~át: leveszi, lecsípi a gyertya v. lámpa kanócának az
elégett végét. 2. Gyümölcsön: ~asság. 3.
Hamvába hóṷtt: gyámoltalan, lassú 〈ember〉.
hamvahodik ~ i Hamvad, hamuvá
lesz.
hamvas ~, hammas I. mn 1. Szürke,
szürkés színű. 2. Párás. II. fn 1. Hamuskád, hamusdézsa. A múlt század első

habog
felében a háziasszonyok ~ba gyűjtötték
össze a jó minőségű fahamut, erre vizet
öntöttek, és az így nyert lével mostak,
mosogattak (→ lúg). 2. Tímár-, ill.
szűcsmesterségben: földbe ásott, lúgos,
meszes cserzőlével töltött kád v. dézsa,
amelyben puhítás céljából a bőröket áztatják. 3. Teherhordásra használt durva
vászonlepedő, ponyva, amelynek a 4
sarkához kötél, ill. madzag van erősítve.
hamvasaljasgödör hammasajjasgödör fn → Tímármesterségben a bőrök
áztatására használt meszeskád elé ásott
gödör.
hamvasfakó hamvasfakóṷ mn Lószínnév: világossárga színű, fekete sörényű 〈ló〉. L. még: lótenyésztés
hamvaskád: → hamuskád
hamvaspárna hammaspárna fn →
Tímároknál két meszesgödör között levő
hosszúkás dombocska, amelyről a mészlé a gödörbe visszacsoroghat.
hamvazó hamvazóṷ fn Teljes elnevezése: hamvazóṷszerda. A → húsvét
előtti 40. nap. Neve onnan ered, hogy az
őskeresztyének vezeklésül hamut szórtak
a fejükre. A katolikusoknál szigorú böjti
nap, a nagyböjt kezdete. − A farsangkor
pártában maradt lányok panasza: Hamvazóṷ, hamvazóṷ, éngemet itthun hagyóṷ. A legények válasza a pártában
maradt lányoknak: Hamvazóṷ, hamvazóṷ, jányokat otthun hagyóṷ.
hamvazószerda: → hamvazó
hancúr ~ fn Alakváltozata: hancúzás. Hancúrozás.
hancúzás: → hancúr
hancúzik ~ i Más igével: handarikázik. Hancúrozik.
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háncs ~ fn 1. Növénynek kéreg alatti
rétege. Háncsot csavar: szöszből sodrással olyan kötelet készít, amivel a kévét
körbe lehet kötni. 2. Finom szőrrel borított bőr az agancson.
háncsseprű ~ fn Háncsból készült
durvább → seprű.
hancsok ~, hancsuk fn 1. Vizenyős
területen, réten emelkedő kis domb,
zsombék. 2. Kapával a növény tövére
húzott földkupac. Hancsokra húz: földet
kapával a növény tövénél halomba húz.
3. Nagyobb földdarab, amit az eke →
szántáskor kifordít.
hancsokos ~, hancsukos mn Vizenyős, zsombékos 〈rét〉.
hancsuk: → hancsok
handabandál ~ i Alakváltozata: handabandázik. Erőszakoskodik, makacskodik.
handabandázik: → handabandál
handarikázik: → hancúrozik
handrikál ~ i Összevissza beszél, hetet-havat összehord.
hang ~ fn Emberi ~. Szóláshasonlatban: Ojan a ~ja, mint a repedt faziké:
kellemetlen beszédhangja van. Szólásban: Hangot hallok, de embert nem látok
− ha alacsony termetű, jelentéktelen ember v. gyerek dicsekszik, henceg, így intik le.
hangabarack ~ fn Törpemandula.
hangász ~ fn (Cigány)zenész, hegedűs. A → cigány muzsikást és a tanyavilág alkalmi hegedűseit nevezték ~nak.
hangicsál ~ i 1. Hegedű húrjait ujjával pengeti. 2. Kisgyerek beszélni kezd.
Az egészen kisgyerek magában kezd

habog
beszélgetni, érthetetlen szavakat mondogat, erre mondják, hogy ~.
hanglér ~ fn 1. Szájhős, hazudozó. 2.
Könnyelmű ember.
hangos ~ mn Pl. fűtetlen szoba hideg. Időjárási kifejezésben: Hangos az
időÝ: hideg az idő.
hangya ~ fn A népi időjárási megfigyelés szerint, ha előjönnek a ~´k, eső
lesz. Szóláshasonlat: Úgy vakaróṷddzik,
mintha ~´k mászkálnának rajta: erősen
vakaródzik.
Hangya ~ tn Hivatalos neve: Hangya
Szövetkezet. 1898-ban alapította gróf
Károlyi Sándor. Országos hálózatú fogyasztási és értékesítő szövetkezet volt.
Termeltetett, hitelezett és feldolgozott,
vmint kis- és nagykereskedelmet folytatott. Tagjait szociálisan is segítette,
egyaránt jelen volt a falvakban és városokban. Nagy szerepet játszott a Trianon
utáni Magyarország gazdasági megerősödésében, a közgazdasági liberalizmus,
a hiteluzsora visszaszorításában. 1940ben több mint 2 ezer tagszövetkezete,
700 ezer tagja, 30 konzervgyára, 20 ipari
üzeme és 400-nál több boltja volt. Debrecenben főként a kisgazdák körében
volt népszerű, segített a terményük piacra juttatásában, állataik eladásában.
1948-ban a földművesszövetkezetek
megalakulásával megszűnt. A rendszerváltás után 1990-ben a Hangya-mozgalom újraindult.
hangyalelke ~ fn → Reuma ellen
használt szer: Spiritus formicarum. L.
még: népi gyógyászat
Hangya Szövetkezet: → Hangya
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hangyatojás ~ fn A → hangya fehér
bábja.
hant ~ fn 1. Gyeptégla. 2. Kis (füves)
földkupac.
hánt ~ i 1. Kukoricát morzsol. A csőről a szemet csutkával ~ották. 2. Vessző
héját, burkát lefejti. 3. → Tímármesterségben a cserfa kérgét → cserhántókéssel lefejti.
hántás ∼ fn 1. → tengerihántás. 2.
Kukoricamorzsolás. 3. Kosárfonásban: a
vessző héjának lefejtése. L. még: vesszőfonás
hántolás ~ fn A héj eltávolítása a →
rizsszemekről a → hántómalomban.
hántoló: → hántómalom
hántolómalom: → hántómalom
hántolt ∼ mn Hántott 〈vessző〉.
hántómalom hántóṷmalom fn Más
nevei: hántolóṷmalom, hántolóṷ. Köleskása- és rízshántoló → malom.
hántószék hántóṷszék fn → Tengeri
morzsolásához használt támla nélküli,
alacsony szék, amelynek a végébe lapos
vasdarabot erősítenek, és ahhoz dörzsölik a tengericsövet. L. még: tengerimorzsoló
hántott cser ~: → Tímároknál: márciusban lefejtett cser.
hántóvas hántóṷvas fn → Tengeri
morzsolásához használt, a kézfejre húzható fogazott vaseszköz. L. még: tengerimorzsoló
hány ~ i 1. Növény vmely részét növeszti. Pl. a búza ~ja a kalászát. 2. Betegség pusztít, megtámad vmit. A lépfene a legjobb jóṷszágot hánnya kifele. 3.
Juhokat szétválogat. 4. Hánytorgat. Sze-

habog
mire ~ valakinek valamit: vádolva hibáztatja érte.
hanyadán: → hányadán
hányadán hanyadán, ~ nm Hányad
részért? Hányadán (Hanyadán) arattok?
Kilencedin vagy tizedin?
hányás ~ fn 1. Hányinger. ElőÝvette/ErőÝtteti a ~: hányingere van, de nem
tud hányni. 2. Juhok szétválogatása.
hányaveti ~, hánnyaveti mn 1. Hanyag, lusta. 2. Rossz körülmények között élő.
hányavetiben hányavetibe hsz Csak
úgy mellékesen, éppen arra menve. Csak
úgy odalökött hányavetibe egy kis tengerit a tyukoknak.
hányavetőben hányavetőÝbe hsz
Rossz körülmények között hányódva. Az
én jányom nem lehet így hányavetőÝbe.
hányavető család hányavetőÝ család: Semmirevaló, lusta, rossz körülmények között élő család. A jányomat nem
adom egy ijen hányavetőÝ családba.
hánydel-vesdel hánydel-vesdel mn
Felületes, hanyag. Ez csak ojan ~ munka.
hányjaveti: → hányaveti
hányt-vetett ~ mn Pl. nadrág ócska,
elnyűtt.
hap: → happ
háp-háp ~ isz → Kacsa hangját
utánzó szó.
háphápol: → hápog
hápog ~ i 1. Alakváltozata: háphápol. → Kacsa háp, háp hangot ad ki. 2.
Vízbe fúló ember kapkodja a levegőt.
Szóláshasonlatban: Hápog, mint a vízbe
esett ember.
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happ ~, hap isz 1. Többször ismételve néhány hónapos kisgyermek emelgetésekor: ~, ~, ~! 2. Többször ismételve
futó vadnyúl megállítására: ~, ~, ~! Kocavadászok így állították meg a lelőni
szándékozott nyulat.
happáré ~ Önkéntelen hangkitörésből keletkezett szó. I. msz 1. Véletlen
összeütközéskor bocsánatkérés: hoppá.
2. Gyereknek a levegőbe emelgetésekor,
dobálásakor, ill. elesésekor mondják: ~,
~. Kisgyereket a levegőbe dobálva
mondják: Happáré, ha nincs kenyír, van
málé! II. fn Túlzott vágy. Törte a jányírt
a ~. − Szitok: Törjön ki a ~!: Aki nagyon vágyik vmire, azt Töri a ~. Aki kiszámíthatatlanul viselkedik, szeszélyes,
arra Rájött a ~.
hapsol: → habzsol
hapták ~ fn 1. Katonai nyelvben: vigyázzállás. Haptákba vágta magát: vigyázzállásba vágta magát. 2. Vezényszóként: vigyázz!
hapuca: → hapucáré
hapucáré ~ isz 1. Alakváltozata: hapuca. Olyankor mondott mondóka elemeként, amikor a 4–6 hónapos csecsemőt két hónaljánál fogva ölben ugráltatják: Hapucéré, hapuca, nincs a libának
foga. Kurjantás mulatozáskor: Hapucáré, hejnye ~!
harag ~ fn − Szólásokban: Amit
adott jóṷkedvibe, vegye vissza ~jába:
nem törődöm a ~jával, hiszen eddig se
volt hozzám semmi jóval. Amit adott
jóṷkedvibe, visszaveszi/visszavette ~jába: kiszámíthatatlan viselkedésű. Közmondásban: A ~ árt a szípsígnek: boszszantásként mondják a ~vó embernek. A

habog
~ rossz tanácsadóṷ: a hirtelen ~ sok
rosszra viheti rá az embert.
haragos ∼ fn A régi népi hiedelem
szerint, ha vki sokáig haldoklik, azért
nem tud meghalni, mert még nem békült
ki a ~ával. L. még: cívis hiedelemvilág
haragos mennykő: → mennykő
haragszik ~ i − Szólásban: Ha ~,
majd megbíkül, ha nem bíkül, majd
megkíkül: a haragvó ember v. megbékül,
v. maga látja kárát. Közmondásban: Aki
~, az nem baszik: bosszankodó ember
ingerlésére mondják. Aki ~, az bíkül: aki
meg~ vkire, az kezdi a kibékülést is.
haramia ~ fn Rabló, betyár.
harang ∼ fn 1. Fémből öntött, érces
hangú, templomi jeladó eszköz. Megszentelt tárgy. Részei: ~ kávája: a ~
köpenye; ~ ütőÝje: ~nyelv; ~ koronája:
a sisakja a tengely fölött. Több fajtája
van. Mérete szerint: a templomok legnagyobb ~ja a → nagyharang v. öregharang. A kisebbik a → kisharang, a szó
átvitellel a csárdás egyik motívumának a
jelölője is. Kis~ a híres debreceni →
Rákóczi-harang is. A → hírharang a
lélekharang népi neve, de a pletykálkodó vénasszonyok elnevezése is. Szólás:
Majd megaggya a nagy ~, a kicsi meg
ráhúzza: várhatod, amíg visszakapod a
kölcsön adott pénzt. Felkötötte a ~ot:
nagy lármával fogott bele vmilyen tevékenységbe. Átok: A ~ot húzzák rád! A ~
húzza rád!: halj meg! Népi megfigyelés:
Ha távoli település ~ja hallatszik, télen
ez hóesést (hideget) jelent, nyáron esőt.
A cívisek szerint egyes ~ok beszélnek,
beszélgetnek. A debreceni Nagytemplom nagyharangja ezt mondja: Búza, ci-
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póṷ, kolbász. Búza, cipóṷ, kolbász. A tót
kis~ pedig ezt: Antal pap, főÝzz lencsét,
hídd által Péterkét, hogy egyík a lencsét!
A ~ népi találós kérdésben is szerepel:
Dombon ülőÝ Demeternek/Kinn a lőÝ
dörgőÝje. (Oláh Gábor gyűjtése) 2. Állat
nyakába tett hangjelző eszköz. Idesorolható a külön névvel illetett → gulyaharang, a gulyán levő állat nyakába tett
nagyméretű kolomp és a kakas nyakába
tett, a ragadozók elriasztására szolgáló
→ kakasharang. 3. Harangszó. Idehallik
a ~. 4. Üvegből készült légyfogó. 5. →
Paszományosoknál: szegőszalagba kötött, ~ alakú bojtfigura.
harangaljú szoknya harangajjú
szoknya: Derékban szűk, lent bő szabású
→ szoknya. L. még: cívis női viselet
harangfedél ~ fn Üvegből készült
légyfogó felső része.
harang kávája ~: A → harang köpenye.
harang koronája ~: A → harang sisakja.
harangláb ~ fn Harangvirág.
harangos: → kolompos
harangos rojtozás ~: → Paszományosoknál a szegőszalag harang alakú
bojtfigurával történő díszítése.
harangozás: Kultikus eredetű eljárás, a harangjelzéssel történő hír- és jeladás, közlés egyik igen elterjedt, intézményesített formája. A keresztény egyház a 12. században tette kötelezővé a
felszentelt harangok használatát. A néphagyomány szerint a hazánkban általánosan szokásos déli harangszót az 1456.
évi nándorfehérvári győzelem emlékére
rendelték el. Templomtornyokban v.

habog
haranglábakon felfüggesztett harangok
jelzik az időt, harangszó figyelmezteti a
híveket az istentiszteletre. A harang félreverése mint hírközlés évszázadok óta a
közelgő vészre figyelmeztette a lakosságot. Árvíz, tűzvész esetén, vihar közeledtekor is félreverték a harangot; ellenség közeledését szintén így jelezték. Az
emberi élet fordulóinak eseményeit (halálozás, házasságkötés, születés) ~sal
jelzik, akárcsak a nemzeti közösség egészét v. egy részét érintő ünnepi eseményeket. A ~ névvel említett egyéb fajtái:
a hívogató: az ünnepi háromszori ~ közül az első ~nak a megnevezése; a kikísérő a halott kikísérésekor szóló harangszó neve; a kiharangozás: haláleset jelzése ~sal, ill. halottnak a halottasházba
történő kivitelének a jelzése; az emlékharangozás halálának évfordulóján az
elhunyt tiszteletére tartott ~, rokonok
rendelik meg; pompaharangozás: az
összes harang együttes meghúzása. A
protestáns kollégiumokban külön kisharang, a Debreceni Református Kollégiumban a híres Rákóczi-harang megkondítása jelezte a kicsapott diák távozását,
napjainkban pedig egy-egy egyháztag
halálát v. halálának évfordulóját. − Az
egyszeri megállás nélküli ~ neve általában vers, ha minddel egyszerre harangoznak, összehúzzák. A ~ egyházi alkalmazottnak, a harangozónak a feladata
volt, de az ezredforduló óta már szinte
mindenütt mechanikusan, automatikus
vezérléssel szólnak a harangok. L. még:
a fogalmak szócikkeit is!
harangoz/ik ∼ i Harangoznak valakinek: vkinek a halálát harangszóval
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jelzik. Szólásban: Ennek mán harangoztak: a) meghalt. b) vmilyen ügy csúfos
véget ért. Abba a templomba jár, ahun
üveggel harangoznak: templom helyett a
kocsmába jár. 2. Lábát lóbálja.
harangozó harangozóṷ fn A → harangozást (is) végző egyházfi.
harangozópénz harangozóṷpíz fn A
→ harangozásért járó pénz. Szólásban:
Az óṷrába van a harangozóṷpíz: (tréf)
hamarosan meghal.
harangszabású ~ mn Alul a haranghoz hasonlóan kiszélesedő 〈női ruha, →
szoknya〉. L. még: cívis női viselet
harangszó harangszóṷ fn A huzamosabb ideig kongatott harang hangja.
Gazdálkodási tanácsokban is szerepel:
Az aprómagvakat úgy kell vetni, hogy
hajja a harangszóṷt, vagyis nem mélyen. A tengerit úgy, hogy ne hajja a
harangszóṷt, vagyis mélyen. Rendszerint a kert jobban volt trágyázva, ott
jobban nőttek a növények, mint a határban. Ezért arra is azt mondták, hogy
azért nő olyan jól, mert hallja a ~t.
harang ütője harang ütőÝje: → Harangnyelv.
harangvirág ~ fn Aquilegia vulgaris.
Kék harangláb. Kisméretű, lefelé csüngő, kék virágú növény. Két fajtája a →
mezei harangvirág és a → kerti harangvirág. Az előbbi védett növény, hajdan
olyan sok volt belőle, hogy az erdőszéli
mező szinte kéklett tőle. Az előbbi fajtához áll közel a → szelíd-harangvirág.
harántékos harántíkos, hárántíkos
mn Ferde.
harántékosan harántíkosan, hárántíkosan hsz 1. Ferdén, rézsút. 2. Ha-

habog
rántíkosan esik: rosszul esik vkinek vmi,
kellemetlenül érint vkit vmi. Hárántíkosan esett neki ez a szóṷ.
harap ~ i Juhász tilosban legeltet.
harapás ~ fn 1. A cselekvés és annak
nyoma. 2. Falat. − Nőknek adott tréfás,
durva jótanácsban: Veres kutya ~átul,
sánta ember baszásátul óṷvakoggyík a
nőÝ! L. még: kutyaharapás
harapófog harapóṷfog fn Metszőfog. L. még: emberi test, fog2
harapófogó harapóṷfogóṷ fn − Szóláshasonlatban: Furcsa, mint a harapóṷfogóṷ: akkor mondják, ha vki vmilyen
magától értetődő dolgot furcsának talál.
Különös, mint a harapóṷfogóṷ: összeférhetetlen, rossz természetű. Ojan mírges, mint a harapóṷfogóṷ: nagyon mérges. Zsémbes nőre vonatkoztatott mondás: Ojan, mint a harapóṷfogóṷ, hátul
fogja, oszt előÝl harap.− A hajdani igazságszolgáltatás egyik kegyetlen módszerének, a tüzes fogóval való kínvallatásnak az emlékét őrzi a Harapóṷfogóṷval
kell kihúzni belőÝle a szóṷt szólás; jelentése: nehezen lehet szóra bírni.
hárász ~ fn Összetétellel: hárász fonal. Másik neve: haraszt. → Szűrszabómesterségben használt színes gyapjú
hímzőfonál.
hárászfonal ~ fn 1. → hárász. 2. Kötésre használt gyapjúfonál. 3. → Szűcsmesterségben: varrásra használt fonál.
hárászkendő hárászkendőÝ fn Más
nevei: hárászkeszkenőÝ, harasztkendőÝ.
Gyapjúfonálból kötött meleg, vastag
(nagy)kendő, amelyet fejen v. vállon viselnek. A kabát elterjedése előtt a(z idősebb) nők általános téli viselete volt.
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hárászkeszkenő: → hárászkendő
hárászrózsa hárászróṷzsa fn Másik
neve: harasztróṷzsa. A → szűrön díszítésül alkalmazott, színes gyapjúfonálból
készült korongocska.
haraszt1 ~ fn 1. Avar. 2. Száraz fű.
haraszt2 ~ fn Vékonyszálú cérnára
ragadt szöszből készített fonál, amelyet
kendők rojtozására használnak.
haraszt3: → hárász
harasztkendő:→ hárászkendő
harasztrózsa: → hárászrózsa
harciger: → szőrhúzó
harcsa ~ fn Nagy testű, őshonos ragadozó halunk. Folyóvizeinkben, állóvizeinkben is több fajtája él. Értékes hal,
húsa ízletes, zsírban gazdag, szálkamentes. L. még: halászat a hortobágyi vizeken
harcsabajusz: → bajusz
harcsahorog ~ fn Nagyobb méretű
→ horog. Jól megedzett kaszaoromból,
és falusi kováccsal v. cigánykováccsal
csináltatták. L. még: halászat a hortobágyi vizeken
hardenpont: → őszikörte
hardós tojás: → hordós tojás
harisnya ~ fn 1. Lábra simuló, kötött
páros ruhadarab. 2. → harisnyaszár. 3
Székely férfiak viseleteként: fehér posztóból varrt, testhez álló, szűk szárú férfinadrág.
harisnyakötő harisnyakötőÝ fn A →
harisnyát a lábon rögzítő pánt, (gumi)
szalag. L. még: strimflikötő
harisnyaszár ~ fn Másik neve: →
harisnya, tréfás népi neve: lábszárkostök. Az elhasznált kötött női harisnyából
levágott, és alul bevarrt v. bekötött ha-
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risnyadarab. A nagyon szegény emberek
→ dohányzacskóként használták, de kifolyt belőle a dohánypor a zsebbe.
harkály harkáj fn 1. Ritkán harkájmadárnak is mondják, körülírásos neve:
a fák orvosa. Tarka tollazatú, fákban élő
rovarokkal táplálkozó, a fák törzsén kopácsoló madár. Erős lábuk, erőteljes csőrük, érdes, recézett, kiölthető, mozgékony nyelvük van. Hazánkban több faja
él, legnagyobb a csaknem tiszta fekete
tollazatú fekete ~. 2. (gúny) Éles, rekedt
hangú ember.
harkálymadár: → harkály
Harkály utca: → Haláp
harmadában harmadába hsz A termény harmadáért. Kiaggya harmadába:
földjét a termény harmadáért művelteti.
Harmadába munkál: földet a termény
harmadáért művel meg. Mellérendelő
összetételben: felében-harmadában. −
Főként tengeri- és krumpliföldet műveltek ~. Pl. a tengeri ~ történő megművelése így történt: A gazda bevetette a
földet, a többi munka, így a kapálás,
fiasítás (→ fial), → egyesítés, → tengeritörés a → harmados dolga volt. Mindezért a termény harmadát kapta. Osztozáshoz a letört tengerit 3 lehetőleg egyforma csomóba rakta. Ezekből a gazda
választott kettőt, a maradék egy a harmadost illette. A termény hazaszállítása
is a gazda feladata volt. Ha a gazda az
elvetésen kívül → ekekapával meg is
húzatta, a munkás csak negyedrészt kapott.
harmadfű ~ mn Ritkább alakváltozata: harmadfűs. Harmadik évében levő
〈jószág: csikó, tinó, üsző〉.
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harmadfű borjú harmadfű bornyú:
Harmadik évében járó → borjú.
harmadfű bőr harmadfű bűr: → Tímárok nyelvében: harmadik évében levő
jószág bőre.
harmadfű csikó harmadfű csikóṷ:
Harmadik évében levő → csikó.
harmadfűre menő üsző: → harmadfű üsző
harmadfűs: → harmadfű
harmadfű tinó harmadfű tinóṷ:
Harmadik évében levő → tinó.
harmadfű üsző harmadfű üszőÝ:
Körülírásszerűen: harmadfűre menőÝ
üszőÝ. Mondják: bikaalávalóṷnak is.
Harmadik évében levő → üszőborjú.
harmadik cigánypipa ~: Cigányok
által használt, nagyfejű, vörös színű
cseréppipa, amely gyengébb minőségű,
mint a második cigánypipa.[?] L. még:
debreceni pipa
harmadik fű ~: Másik neve: harmadik sarjú. Harmadszorra kaszált fű. Csak
esős, bő esztendőben nő meg.
harmadik sarjú: → harmadik fű
harmadikszor ~ hsz Harmadszor.
Harmadikszor mentem a bóṷtba.
harmadik tépés harmadik típís: →
Liba harmadik megtépése. A ~ a legjobb
toll.
harmadikunoka: → unoka, unokatestvér
harmadjára harmaggyára hsz Harmadszor.
harmadnap ~ fn Valaminek a ~ja:
vmely eseményt követő harmadik nap.
harmadnapos hideg ~: (rég) Más
nevei: harmadnapos hideglelís, forróhi-

habog
deglelís. Malária, váltóláz. Átokban: A ~
rázzík ki!
harmadnapos hideglelés: → harmadnapos hideg
harmadol ~ i Terményt 3 részre oszt,
ebből 2 rész a gazdát 1 rész a → harmadost illette.
harmados ~ I. mn 1. A földet a termés harmadáért művelő 〈személy〉. 2.
Harmadáért művelt 〈föld, ill. termése〉.
II. fn A földet a termény harmadáért művelő személy.
harmadoson ~ hsz A termény harmadáért.
harmadosztályú nép harmadosztájú
níp: Alsóbb néposztálybeli emberek.
harmadrendű ~ I. mn 1. Nem becsületes 〈ember〉. II. fn 1. → harmadrendű búza. 2. Nem becsületes ember.
harmadrendű búza ~: Más nevei:
harmadrendű termíny, harmadrendű. →
Csépléskor a → csíplőgép alá kihulló
apró, összezsugorodott, tört szemű, rossz
minőségű, szemetes selejt → búza és
gyommag. Az ilyen búzából nem →
részeltek, hanem zsákokba szedték, és
baromfieledelként hasznosították, ill.
kemény, havas teleken a tanya körül a
fácánokat, foglyokat táplálták vele.
harmadrendű termény: → harmadrendű búza
harmadunokatestvér: → unoka
hármas ~ I. mn Hármast húz: →
mézeskalácsos hármas csővel dolgozik.
Pl. a sallang ájzolásakor is ~t húznak. II.
fn Olyan → anyajuh, amelyik három
bárányt ellik.
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hármas cső hármas csű: → Mézeskalácsosoknál az → ájzcső egyik fajtája,
három kifolyónyílása van.
hármas guba ~: a) Olyan → guba,
amelyet nem 2 darabból varrnak össze,
mint a hagyományos gubát, hanem háromból. b) Két elrontott, ill. elszaggatott
gubából készített guba.
hármas gyűrűfonás ~: Kosárfonásban háromszálas gyűrűfonás. L. még:
vesszőfonás
Hármas-halom: → hortobágyi őshalmok
Hármashegy ~ tn 3 halomból álló
kiemelkedés, homokbuckasor Debrecentől délkeletre, az → Erdőspuszták területén. Legmagasabb pontja 151 m. → Haláp legkorábbi régészeti leletei a ~ közeléből valók. Ásatásai során Zoltai Lajos
egy 9−10. századi település nyomait találta meg. A falu a tatárjáráskor pusztult
el. 1927-ben épült népiskolájának épületét nemrég felújították, erdei iskolát
szerveztek benne. A ~ és környéke népszerű kirándulóhely. Hármashegyen van
a → Zsuzsi-vonat végállomása. L. még:
tanyai iskola
hármas henger ~: Göröngyök törésére használt talajművelő eszköz, 3 hengere egy közös → gerendelyre van
akasztva. L. még: földművelés
Hármasi-hodály: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
Hármasi-járás: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
hármas kisefa ~: Az → eketalyiga
rúdjához csatlakozó megvasalt fa,
amelyhez 3 ló hámfáját kapcsolják.
Hármas-Körös: → Hortobágy folyó
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hármas kötés hármas kötís: A szőlőmetszésnek az a módja, amikor a tőkén
két egy évnél idősebb termővenyigét és
egy 2−3 szemre lemetszett venyigét
hagynak. A ~nél két szemen lesz termés,
az alsó szem pedig a következő évben
fordul termőre. L. még. szőlőtermesztés
−szőlőművelés
hármas öltés hármas őÝtís: → Szűrhímzésben a virágszirmok között levő,
háromágú öltés.
harmat ~ fn 〈-on ragos alakban hszszerűen:〉 ∼os, nedves időben. Népi időjárási megfigyelés: Ha nagy a ~, aznap
nem lessz esőÝ. A régi cívisek a ~ gyógyító hatását is ismerték. Kis üvegbe
megszedték, és a fájós szemet borogatták, mosogatták vele (→ harmatvíz).
Összetételekben: → dérharmat, hóharmat. Szólásokban: Rendes gazdasszonynál a tyúk veri le a ~ot: korán kelő, dolgos asszony dicséreteként mondják, ti.
korán kiengedi őket. Lámpavilágnál
szípet, ~on jóṷ füvet nem kell nízni: mert
mindkettő szebbnek látszik a valónál.
Más változatban: Harmaton ne nízd a
búzát, lámpavilágnál a jánt, mert mind a
kettőÝ többet mutat, mint amit ír [ér].
harmatfű ~ fn Más nevei: harmattartóṷ, harmattartóṷfű. Drosera. Magas
szárú perjeféle → gyomnövény, hosszú
szálkás fű, szöszszerű magházán sokáig
megmarad a harmat. Tőzegmohás lápok
növénye, sok faja van. L. még: Hortobágy növényvilága
harmatgomba ~ fn Jóízű, kora tavaszi → gombafajta. Csak vadkörtefa és
galagonyabokor alatt terem.
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harmatgyökér ~ fn Szőlőtőnek a főgyökérből kiágazó, közvetlenül a felszín
alatt levő gyökere. Ha nem metszik le,
megerősödik, a többi gyökér pedig elsatnyul. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
harmatgyökerezés: → gyökerezés
harmatos ~ mn − Népdalban: Harmatos a kukorica levele. Nem bánnám,
ha egy gazdaember elvenne. Nem bánnám, ha öccör, haccor megverne. Csak a
nevem gazdasszonyné lehetne.
harmatoz ~ i Eső apró cseppekben
esik.
harmatszáradtja harmatszárattya fn
A harmat felszáradása, ill. a harmat felszáradásának ideje. Határozószói szerepben: harmatszárattyára: nyáron 8−9
órára, amikor a harmat felszárad; harmatszárattyán: harmat felszáradásakor.
A lekaszált lucernát harmatszárattyán
forgatták. L. még: népi időszámítás
harmattartó: → harmatfű
harmattartófű: → harmatfű
harmatvíz ~ fn Fájós → szem gyógyítására megszedett → harmat.
harminckilencesek ~ fn A 39. császári és királyi gyalogezred 1756-ban
alakult Mária Terézia rendeletére. Az
ezred 1918-ig tartó fennállása során a
császárság, ill. a monarchia hadjárataiban, háborúiban több mint 20 ezer katonát veszített el. A ~ hősiesen harcoltak
Napóleon ellen, a szabadságharc idején
Buda ostrománál, Perczel Mór parancsnoksága alatt részt vettek a szolnoki,
ceglédi, kápolnai csatákban, a tavaszi
hadjáratban. Állományát a 19. század
elejétől Debrecennek, vmint Hajdú és
Bihar vármegyék településeinek férfi la-
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kosaiból egészítették ki, ezért joggal tekintették Debrecen házi ezredének. A
Nagy Háború folyamán a ~ részt vettek a
galiciai, kárpátokbeli, karinthiai ütközetekben, a Doberdó, Isonzó környéki harcokban. (Az ezred katonáit a cívis lakosság is híres → gyalogrukkolóknak
tartotta.) A katonák elszállásolására – a
házaknál történő elhelyezés helyett – a
városban laktanyák épültek, így a híres
Pavilon is. – A debreceni 39. gyalogezred első világháborúban elesett hőseinek
emlékművét 1925. szeptember 8-án
avatták fel a Nagyerdő szélén a Leveles
csárda szomszédságában. Tervezője
Debreczeni Tivadar szobrász. L. még:
katonaszoba, kvártélymester
harmonika hermóṷnika fn 1. Hangszer. 2. A → csizmának bokában ráncokba szedett része. 3. → Tímároknál:
→ rámázáskor kifeszített sevróbőrnek
meggyűrődött része.
harmonikál hermóṷnikál i Harmonikázik.
harmonikás hermóṷnikás fn Harmonikán játszó személy.
harmonikaszárú csizma hermóṷnikaszárú csizsma: Ráncos → csizma.
három ~ szn − Szóláshasonlatban:
Ojan kípet vág, mintha ~ig se tudna
számolni: ártatlan, együgyű arcot vág.
Közmondás: Három az Isten igassága:
legyen kereken ~, mert a ~ szent szám.
Más változatokban: Három a magyar
igasság. Három az isteni igasság. A baj
meg nem áll ~ig: akkor mondják, ha
vmilyen bajt rövid időn belül egy második is követ. Három dolog a legnehezebb: várni, nem jönni, menni, nem ha-
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ladni, lefeküdni, nem aludni: a népi felfogás szerint ezek az élet leggyötrelmesebb, legkínosabb dolgai.
háromágas sodrás ~: → Paszományosoknál a sodrás egyik fajtájaként:
simított sodrás, amelyből a finomabb
horgolások, férfiruha gombolók készülnek.
háromdongás fenék ~: 3 dongából
álló → hordófenék.
háromélű tű ~: Olyan szűcstű, ill.
zsákvarró → tű, amelynek 3 éle van.
háromélű-sás ~ fn Másik neve: kutyaherílőÝ-sás. Olyan → sásfajta, melynek a levelén 3 él van. Nagyon rossz
takarmány. Tréfás népi neve arra utal,
hogy élei könnyen sérülést okozhatnak a
közötte rohanó kutyának. L. még: csádé
háromemberes szilke ~: Körülírással: három embernek valóṷ szilke. 3 személy számára elegendő étel tárolására
alkalmas → szilke.
három embernek való szilke: → háromemberes szilke
háromfertály háromfertáj szn 1. Időtartam, ill. időpont jelölésére: órák száma előtt a harmadik negyedóra vége. Pl.
háromfertáj eggy, háromfertáj kettőÝ.
háromfertály év háromfertáj év: 9
hónap, háromnegyed év.
háromfertályos: → bolond
háromfiókos komód: → komód
három lábára kesely három lábára
kesej: Ló lábának szőrzetére vonatkozó
megjelölés. L. még: kesely, lótenyésztés
Háromlábú Kertész István: → cívis
ragadványnevek
háromnegyedrészes háromnegyedríszes fn → Cséplőbandában az a sze-
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mély, aki az egy főre jutó járandóság háromnegyedét kapja. L. még: részes munka
háromszálas gyűrűfonás ~: A →
gyűrűfonásnak az a fajtája, ahol a veszszők vezetése kettőn be, egyiken ki történik; hármas gyűrűfonás. L. még: veszszőfonás
háromszárnyú karám ~: Nádfonadékból készített, 1 hosszabb részből, a
derékból és ennek végeihez kapcsolódó
3 rövidebb részből, szárnyból álló fedetlen építmény az állatok védelmére.
háromszeles szűr ~: Olyan → szűr,
amelynek bősége 3 szél, azaz kb. 93 cm;
háromszéles szűr.
háromszöges lénia ~: Háromszögvonalzó. L. még: lénia
háromszögletű tű ~: Háromélű, csúcsos, hegyes fémtű, amellyel a vastag
szűrposztót át lehet szúrni.
háromvékás: → kishold2
háromvékás föld: → kishold2
hárpiáskodik ~ i Házsártoskodik,
veszekedik.
hárs háss, ~ fn Hársfa. Erdőségek,
útszegélyek, utcaszegélyek gyorsan növő fája. Több faja van. Debrecenben
legismertebb a Simonyi utat szegélyező
~fasor.
hárságy hásságy, ~ fn Másik neve:
hássdikóṷ. Favázból és ráerősített gyékény- v. háncsfonatból álló ágy.
hársdikó: → hárságy
hársfonal hássfonal, ~ fn Szőlőkötözéshez használt háncs.
hárslevelű ~ fn Gömbölyű szemű fehér borszőlő, ill. ennek édeskés fehér
bora. L. még: szőlő
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harspont ~ fn Vékony bükkfalemez.
Harsteinkert Harstájnkert tn → Józsa és Debrecen között elterülő nagy
kertség. A 19. században betelepült zsidó Harstein családé volt.
Hartmud-cserépkályha: A mai cserépkályhákhoz hasonló méretű, nagyon
jó tüzelőhasznosítással működő → kályhatípus. Reggelente a benne levő parázsra tették a kosár fát, és befűtötték vele a
két szobát. A ~nak nincs hamuhulló
rostélya, a tüzeléskor keletkezett kevéske hamut kis kerek lapáttal szedték ki
belőle. Erre csak tavasszal került sor.
Debrecenben az első ~kat az első világháború után egy Délvidékről idetelepült
idős kályhásmester, Kris Károly készítette a tehetősebb családoknak. Ilyen
kályhája volt többek között Ménes András gazdának is a Bethlen utcai lakóházában. A típus napjainkban is előfordul,
de ma már nem ezt tartják a legjobb
kályhafajtának.
hártya ~ fn Hártyán bont/vesz le:
mészáros a hús egyes fajtáit a választóhártyák, vékony burkok mentén választja
szét, vágja szét. L. még: hájashártya
hártyás torokgyík ~: (rég) Diftéria.
L. még: népi betegségnevek
hártyásodik ~ i Víz kezd befagyni.
hártyátlan-büdöskőszín-paszuly
hártyátlan-büdöskűszín-paszuj fn Sárga
színű babfajta. L. még: paszuly
has ~ fn 1. – A/ Testrésznév; gyomor.
Kisgyermeké becézve: haskó. Népi neve: gyetra. Frazémában hasabélének is
mondják. A pocakos ember hasas. Az
éhes, üres ~ neve: éhhas, a vékony ember nagy ~ának gúnyos elnevezése pókhas, az ikergyermekek egyhasiak. – B/
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Frazémákban gyakori. Tréfás szitok: A
fene essík ~ra veled! Tán csont van a
~adba? – kérdezik gúnyosan attól, aki
nem akar vmiért lehajolni. Tréfás biztatás: Egyetek, igyatok, hadd nőÝjjön a
~atok! Kelj fel mán, mert a ~adra süt a
nap!: késő van, láss munkához! Hasam
legyík a koporsóṷd!: szép, egészséges
baromfi meglátásakor mondott tréfás
óhaj. Babonás óvás: Újság ~amba,
betegsígem pokolba, addig ne legyek
beteg, míg kirájné nem leszek! − mondják akkor, ha vki vmilyen újdonságot,
főleg gyümölcsöt először eszik abban az
évben, v. még sohasem evett olyat.
Gyermekmondóka: Török basa, nagy a
~a, belefér egy tál galuska!: így csúfolják nagy ~ú, elhízott társukat. Szóláshasonlatban: Telhetetlen, nagyétkű ember
ironikus mondása: Inkább ~ fájjík, mint
ítel/gombóṷc maraggyík! Inkább ~ fájjík, mint a hús megmaragy- gyík. Inkább
~ pukkaggyon, minthogy ítel megmaraggyon! Aki nagyon jóllakott, akinek a
jóllakottságtól feszül a ~a, az így dicsekedhet: Ojan a ~am, mint a pukkantóṷ
’halhólyag’. Akinek ~menése van, annak
Úgy megy a ~a, mint a murányi kutyáé.
Szólásokban: Úgy jóṷllaktam, hogy félreáll a ~m. Úgy jóṷllaktam, hogy a ~am
is degeszre áll. Úgy kikenekedtem, hogy
a ~amon meg lehetne kalapálni a kaszát.
Az anyám ~ába se vóṷt jobb dóṷgom −
mondja az, aki jómódban él. Nem eszik
eggyest a ~ával: aki nem győz jóllakni,
nagyétű. Aki a ~ának él, annak A ~a az
istene. Aki végre jóllakott, az Kibíkült a
~ával. Has telik vele − mondják a nem
túl jó ételre. Kiveti a drágát a ~ábúl,
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vagyis finom ételekkel jóllakik. Odament a ~abéle annak, aki maga alá csinált. Hasára esett: a) étel megfekszi a
gyomrát. b) munka, mulatság megárt
neki, beteggé teszi. Kurváknak tulajdonított mondás: Viszket a ~am, idegen
latrok jöttek a városba. A ~ára ütött, úgy
mondta: ötletszerűen, találomra mondta.
Az állapotos nő Tolja a ~át. Hasba szorult/maradt a kalász: a szárazság miatt a
gabona kalásza nem tudott kifejlődni.
Hasba van: gabona már szárba van, de a
fejét még nem dugta ki. Közmondás: Aki
a ~án spóṷrol, inán veszít: aki keveset
eszik, az lesoványodik. Éhes ~ nem válogat: aki éhes, mindent megeszik. – C/
A ~ (hasi) több összetett szó előtagjaként szerepel. Pl. a laktató étel neve hastömő; a ~ betegsége a hasdaganat, hasfájás, hasgörcs, hashagymáz, hashártyalob. hasmenés, hasűri tályog, has feletti
tályog, a fejletlen állat: hasiállat, pl.
hasiborjú, bőre a finom hasibőr; a sertés
húsos szalonnája a hasaszalonna v. hasaalja; lószerszám része a hashúzó, szíjgyártók szerszáma a hasihasgató. 2.
Vminek a ~hoz hasonlóan domborodó
része: pl. kazalnak, szénaboglyának, hordónak az aljánál és a tetejénél szélesebbre rakott, középső része. 3. Vminek a
~hoz hasonlóan elhelyezkedő része: pl. a
szekér alsó része. L. még: emberi test,
várandós állapot; a fogalmak jelentését
a szócikkükben!
hasaalja hasaajja fn Alakváltozata:
hasajja. A leölt sertés → has alatti része,
ebből sül a → pörc.
hasabéle: → has
hasábfa ~ fn Hasított fa, kb. 1, 20 m
hosszú tűzifa.

habog
hasábkáposzta ~ fn A savanyítandó,
gyalult → káposzta közé tett egész fej
káposzta. Ennek a leveleibe töltik a →
töltött káposztát.
hasábos szántás ~: Olyan föld,
amely → szántáskor zsírossága, nedvessége miatt nem omlik szét, hanem darabokban marad.
hasad ~ i Kifejezésekben: Hasad az
ég: hajnalodik. Hasad az ínye: kisgyereknek jön a foga. − Adatolt igekötős
alakjai: → belehasad, felhasad, kihasad,
meghasad.
hasadék hasadík fn Nagyon szűk,
sziklás völgy.
hasalja: → hasaalja
hasaló: → hasló
hasas ~ mn 1. (tréf) Pocakos. 2.
Vemhes 〈állat〉. Pl. sertés, ló, tehén. 3.
Olyan 〈szénakazal〉, amelynek a középső
része az aljánál és a tetejénél szélesebb.
L. még: előhasas
hasas csorda ~: Ellés előtt levő tehenek → csordája.
hasas idő hasas időÝ: A megtermékenyítés és az ellés, fialás közötti időszak.
hasas koca ~: Vemhes → koca.
hasaszalonna ~ fn A disznó hasi részéről lefejtett húsos → szalonna.
hasátmérő hasátmírőÝ fn A → hordó legnagyobb kihajlásának átmérője.
hasburok ~ fn Hasfal. → Disznóöléskor a → böllér a hasburkot végig
felmetszi, az egész belet kiveszi.
hasdaganat ~ fn A → daganat egyik
fajtája. L. még: népi betegségnevek
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hasfájás ~ fn A gyomor és belek táján érzett fájás. L. még: népi betegségnevek
hasfájós hasfájóṷs mn Olyan 〈kisgyerek〉, akinek gyakran fáj a → hasa.
Általában az újszülött fiúgyermekek
betegsége. L. még: népi betegségnevek
has feletti tályog has feletti tájog: A
→ tályog egyik fajtája. L. még: népi betegségnevek
hasgat ~ i 1. Hasogat. 2. → Szíjgyártó bőrt éles eszközzel hosszanti irányban
vagdos.
hasgörcs ~ fn Görcsös hasfájás. L.
még: népi betegségnevek
hashagymáz ~ fn (rég) Alakváltozata: hasihagymáz. A → hagymáz egyik
fajtája, hastífusz. L. még: népi betegségnevek
hashártyalob ~ fn (rég) Hashártyagyulladás. L. még: népi betegségnevek
hashúzó hashúzóṷ fn A → hám része, amellyel a ló húzza a szekeret, az →
istránggal kapcsolódik a hámfához, ui.
az istráng egyik vége a ~ra van rákötve.
L. még: lófogat
hasi ~ fn Teljes neve: hasibűr. Idősebb állat (szarvasmarha, ló) v. elvetélt,
ill. néhány napos korában elhullott v.
leölt jószág hasáról lenyúzott bőr(darab).
A bőrdarabot irhájával befelé egy deszkalapra kifeszítik, nehogy csipkés maradjon a bőr. Ha a nap jól megsüti, kézzel ledörzsölik, és a → hasihasgatóval a
kívánt szélességűre hasogatják, majd
belőle bőrvarrószíjat, ostor- v. korbácsfonadékot, ill. dohányzacskót készítenek, de (főleg a pásztorok) használják

habog
kötésre, díszítésre és cérna helyett varrásra is. L. még: egyhasi, lóhasi
hasiállat ~ fn Fejletlen, elvetélt állat.
Bőrét a csikósok tömlőkészítéshez használják.
hasiborjú hasibornyú fn Világra jötte után azonnal leölt → borjú. Finom
bőre és ízletes húsa van. A hasibornyút
nem hagyták, hogy szopjon, ellís után
rögtön leöltík.
hasibőr hasibűr fn 1. A → hasiborjú
finom bőre. 2. → hasi.
hasihagymáz: → hashagymáz
hasihasgató hasihasgatóṷ fn Alakváltozatai: hasihasogatóṷ, hasihasítóṷ.
→ Szíjgyártók (és pásztorok) eszközeként téglalap alakú, oldalán bevágott,
befűrészelt deszka, amelybe a bevágás
fölött, arra merőlegesen éles kést erősítenek. Ezzel hasgatják vékony szalagokra az állat has alatti bőrét oly módon,
hogy az előre behasított bőrdarabot az
egyik kézzel a késnek eresztik, a másik
kézzel pedig a szíjat húzzák. A szalagokból fonják az ostort, de sok másra is
felhasználják. L. még: hasi
hasihasító: → hasihasgató
hasihasogató: → hasihasgató
hasít ∼ i 1. Vágóállatot darabol, szétszed. 2. → Szíjgyártó bőrt hosszanti
irányban vág, bőrszíjjá darabol.
hasítás ∼ fn 1. Vágóállat darabolása,
szétszedése. 2. A szíjbőr darabolásának
módja, szíjhasítás. 3. → Tímároknál a
kimeszezett, lehúsolt, kiványolt bőrnek
szalaghasító gépen történő kettéhasítása,
ill. az így kettéhasított bőrnek értéktelenebbik fele.
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hasíték hasítík fn 1. Egyes ruhadarabokon, pl. szoknyán, nadrágon rendszerint gombolható kapoccsal zárható,
összehúzható nyílás (→ aljhasíték, nadrághasíték). 2. Pl. ajtón rés, nyílás.
hasítékrózsa hasitíkróṷzsa fn A →
szűr hátsó részén levő hasíték fölött elhelyezkedő, virág alakú díszítmény.
hasító hasítóṷ fn 1. → hasító tagló.
2. Kosárfonóknál a vesszők hasítására
szolgáló éles eszköz. L. még: vesszőfonás
hasítócirkalom hasítóṷcirkalom fn
→ Szíjgyártóknál a varrás helyének
megjelölésére használt körzőszerű eszköz.
hasítóék hasitóṷík fn Rönkfa széthasítására használt eszköz.
hasítófa hasítóṷfa fn 2−3 cm vastag,
10−15 cm hosszú deszka, amelyen 2−5
cm hosszan különböző szélességű befűrészelések, vájatok vannak, amelyek a
különböző vastagságú bőrök vezetésére
szolgálnak.
hasító tagló hasítóṷ taglóṷ: Röviden: hasítóṷ. A vágómarha gerincvelőnél való kettéhasítására alkalmas →
fejsze. L. még: mészáros
hasított donga: → donga
hasított furnér: → furnér
hasított sertés ~: Leölt, megtisztított
és hosszában felébe vágott sertés.
hasított fülű ~: Disznó, juh, szarvasmarha 〈régen ló〉 fülébe vágott →
tulajdonjegy jelölése. L. még: füljegy
hasítva ~ hsz 1. Félbe vágva. Sertés
~ eladó. 2. Hasítva nyúz: nem egyben,
tömlősen, hanem több hasítással nyúz.

habog
hasítvány ~ fn Megtámasztásra szolgáló fahasáb, farúd.
haskó haskóṷ fn Hasacska, kisgyermek → hasa.
hasló haslóṷ fn Alakváltozata: hasalóṷ. 1. Lószerszámon a ló hasa alatt
áthaladó szíj, amely a → hámot a ló
testéhez erősíti. 2. A → szekér alján levő, az oldalakat összetartó fa- v. vasrúd,
ill. lánc, amelyek közül az előbbi kettő
esetleg fellépőként is szolgál. 3. Összetétellel: haslóṷlánc. A → talyiga két rúdja
közé fogott ló hasa alatt áthaladó lánc,
amely a megrakott talyiga hátrabillenését megakadályozza.
haslólánc haslóṷlánc fn 1. → hasló.
2. → lánchasló.
haslószíj haslóṷszíj fn A lószerszámnak a ló hasa alatt áthaladó, szíjból
levő része, amely a → hámot a ló testéhez erősíti.
haslótartó haslóṷtartóṷ fn Az egylovas → szekér két rúdjánál levő karika,
amelybe a → haslót csatolják.
hasmars: → hasmenés
hasmenés hasmenís fn Tréfás neve:
hasmars. Körülírással: hígan megy a
hasa. Kórosan gyakori híg székelés.
Legveszélyesebb fajtája a → fogyasztó
hasmenés. L. még: népi betegségnevek
hasmenéses hasmeníses mn Pl. baromfi, amelyiknek állandóan megy a
hasa, fosik. L. még: baromfitartás, baromfi betegségei és gyógyításuk
haspli ∼ fn → Paszományosok olyan
állványa, amelyre a karikába csavart
fonalat a gombolyításhoz felhelyezik.
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hasplidrót hasplidróṷt fn → Paszományosoknál a gombolyítóállvány két
orsóját tartó → drót.
hasrész hasrísz fn 1. Az állat hasi részén levő szőrmésbőr. 2. A → hordó
oldalának kidomborodó középrésze.
háss: → hárs
hasszél hasszíl fn Tímár- és csizmadiamesterségben: kikészített állati bőr
puha, hasi része.
hastömő hastömőÝ fn Kiadós, laktató
étel. Pl. a krumpli és hús együtt. L. még:
cívis konyha
hasura ~, hacsura, hacura fn 1. Gyékényből (→ gyékényhasura) v. szalmából font, ill. egymás mellé fektetett és
összefűzött nádszálakból készített szőnyegféle, amelyet hideg(ebb) éjjeleken a
→ melegágyak üveges keretére helyeztek, hogy meg ne fagyjanak a palánták.
A dinnyepalántákat gyakran a kisebb
méretű → kishasurával takarták le.
Nappalra a ~´t leszedték. A kertészettel
(is) foglalkozó cívis gazdaságokban a
20. század elején terjedt el. 2. A hidegtől
v. a melegtől való védekezés céljából az
ablakra függönyként, ill. redőnyként
akasztható nádból v. gyékényből készített takaró.
hasűri tályog hasűri tájog: (rég) A
→ tályog egyik fajtája. L. még: népi betegségnevek
hászen ~ ksz/hsz Hát hiszen, hiszen.
Hászen kéne neki az én pízem. Hászen
nem megmondtam!
hászija, hászíja: → házhíja
hászja: → házhíja
használ ~ i 1. Férfi nővel házasságon
kívül rendszeres nemi kapcsolatot tart

habog
fenn. Ezt a jánt is hasznáják mán a fiúk.
2. Tessík ~ni!: étel kínálásakor: tessék
fogyasztani! Szólásokban: Használt neki, mint cigány lovának a bontóṷfűsű:
semmit sem ~t, ezért elpusztult. Roszszalkodó gyerek megintésére mondják:
Akinek a szíp szóṷ nem ~, botot a fenekire! Orvosságról tartják, hogy Ha nem
~, nem is árt. L. még: behasznál
haszon ~ fn − Frazémákban: Ahogy
dóṷgozik/tanul, úgy veszi hasznát. Nincs
ojan kár, amibe ~ ne lenne: minden
rosszban van vmi jó is.
haszonbér haszonbír fn 1. Díjazás,
amelynek ellenében a tulajdonos átengedi használatba vmely gyümölcsöző tulajdonát, pl. földbirtokát. 2. Haszonbérlet.
haszonbérlő haszonbírlőÝ fn Ingatlan, üzem v. jog szerződéses bérlője. L.
még: árendás
haszonélvezeti jog: → öröklés
haszonravaló haszonravalóṷ mn
Hasznavehető, használható 〈dolog〉.
haszonravaló fa haszonravalóṷ fa:
Hasznavehető, használható fa.
hásszija: → házhíja
hat ~ szn − A hatos szám az egyik
kulturális sztereotípia, vagyis a közösség
által hozzákapcsolt jelentései vannak.
Szólásokban: Arról mondják, aki nem
egészen épeszű, hogy Nincs ki a ~ra.
Nincs ki a ~ra, a hetet meg halaggya.
Kivagyok vele a ~ra, a hetet meg haladom: (tréf) van vele bajom, gondom. L.
még: cívis műveltség
hát1~ fn 1. Testrésznév. Jelzői használatban: ~on elvihető: egy ~ zőÝccsíg:
ilyen mennyiségű zöldség; három ~

125

had

vesszőÝ: ilyen mennyiségű vessző. A
rendellenes ~ú személy: görbe, puklis,
púpos, hétrétgörbe, körülírással: cipóṷ/
púp nőÝtt a ~án. Előfordul kifejezésekben: Háttal forog rá: ~at fordít vkinek.
Borsóṷkáddzik tülle a ~am/~a: borsódzik a ~a vmitől, végigfut a ~án a hideg.
Borsóṷddzik tülle a ~a − mondják, ha
vki nagyon nem kíván vmit. Névcsúfolóban: Náthán, batyut visz a ~án. Fenyegetésben: Szíjat/Bocskorszíjat hasítok a
~adbúl!: elevenen megnyúzlak! Átokban: Púp nőÝjík a ~adon! Görbe ~ú férfi
rímes mondókája: Azír vagyok ~ba görbe, sokat kurtam a gödörbe. Aki komótosan, ill. sokat eszik, az Nem hánnya az
ítelt a ~a megé. Akkor lássam, mikor a
~am közepit, csak meg ne vakújjak!:
bárcsak sohasem látnám többé! A rettentően sovány embernek Hátához nőÝtt a
beli. Aki bajba keveri magát, az A maga
~ára húzza a vizes lepedőÝt. A szegény,
földönfutó ember Hátán viszi a házát,
minden bokor szállást ad neki. A vándorló mesterlegényekre mondták hajdan:
Hátán viszi házát, bot a paripája. Kebelin kenyere, ~án háza. Aki elpazarolta az
örökségét, elherdálta a vagyonát az Kiment az öröksíg ~án. Kiment a ~án a
vagyonnak. Az elszegényedett ember
Hátára veheti a kóṷdustarisznyát. A
jellemes ember a titkot Akkor se mongya
el, ha fát vágnak a ~án. Úgy esik az ítel,
mintha a ~am közepire hánynám: a)
nincs étvágyam. b) nem jó az étel. Szemibe szíp, ~a megett csúnya: jelenlétében dicséri, távollétében gyalázza. A
darabos, hanyagul megtört borsot, sót a
Bíróṷ/Pap ~án törtík. Az Isten ~a
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megett: messze és félreeső helyen. 2.
Felszíni formák megnevezéseként: vízből kiemelkedő, ill. a környezeténél
magasabban fekvő, rendszerint művelésre is alkalmas terület. A Hortobágy
egyik jellegzetes térszínformája, egy
részüket az 1863. évi száraz nyár nagy
szélviharai hozták létre. Frazémákban:
Rossz gyermeknek mondják, hogy Nincs
ijen rossz gyerek a főÝd ~án, mint te. A
becstelen emberről mondják elítélőn,
hogy Ijen gazembert a főÝd még nem
hordott a ~án. Az ügyes ember A jég
~án is megíl. Összetételekben is szerepel: pincehát ’bolthajtásos pincelejáró’,
a lóhát a (felnyergelt) ló ~a, névátvitel
eredménye a bakhát ’a szőlőművelés
egyik fajtája’, egy ostorfonási mód neve
a kígyóhát. L. még: emberi test, hortobágyi helynevek és helynévtípusok
hát2 ~ ksz 1. Összegezés bevezetésére. Hát megmongyam az igazat? 2. Eldöntendő kérdésre adott igenlő felelet:
persze, természetesen. A csikóṷt is kihajtottad? Ki ~!
hatágas karikás ~: Hat szálból font
→ karikás ostor.
hátal ~ i 1. Háton hord, visz vmit. Pl.
egy hát gallyat ~. 2. Lovat megül.
hátalás ~ fn Háton való szállítás, teherhordás.
hátaló hátalóṷ mn Vmilyen állaton
ülő 〈személy〉.
hátalókötél hátalóṷkötél fn A hónalj
alatt áthúzott kötél, amellyel a terhet (pl.
gallyat) a hátra erősítik.
határ ~ fn − Népmesében: Hetedhét
~on túl, ahon a kismalac dúr, még azon
is túl: nagyon-nagyon messze.
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határkaró határkaróṷ fn Földterület
határát jelölő cövek, határjel.
határmezsgye ~ fn Földdarabokat
egymástól elválasztó kisebb árok.
határnév: → helynév–határnév–dűlőnév
határos ~ mn Szomszédos vkivel v.
vmivel.
határoz ~ i Számít vmi.
Határ út: → Pallag
hátas ~ I. mn Rétből kiemelkedő,
dombos 〈terület〉. II. fn 1. Hátán fát,
gallyat hordó ember. 2. Hátasló. L. még:
bakhátas
hátas föld hátas főÝd: Rét kiemelkedő, szántható része, földhát.
hátbadüff ~ fn Más szóval: hátburung. Hátbaütés, hátbavágás.
hátburung: → hátbadüff
hatcolos fal ~: Félsukkos fal. 1 col=
1 → hüvelyk. L. még: kőműves, sukk
hátgerezd: → hátgerinc
hátgerinc hátgirinc fn Más nevei:
hátgirizd, gerinccsont. → Gerincoszlop.
L. még: emberi test
hátgyapjú ~ fn A juhok hátáról lenyírt → gyapjú.
hátgyapjúalj hátgyapjúajj fn → Gubacsapóknál gyengébb minőségű →
gyapjú, amelyből a posztó keresztszálát
fonják.
hathatós hathatóṷs mn Pl. beszéd
hatásos.
háthosszában háthosszába hsz Vminek a hátán hosszanti irányban. Pl. kocsis ~ végigvág a lovon. Ostorral lehetett jóṷl ütni a háthosszába. Fenyegetés.
Úgy háthosszába váglak, hogy megemlegeted a hóṷnapi napot!

habog
hátibőr hátibűr fn 1. Másik neve:
kacagány (kacagán, kocogán). Szabatlan
állapotban, nyakba vetve hordott, a hátat
takaró juhbőr. Régi és kezdetleges ruhadarab, a pásztor maga készítette. A lenyúzott juhbőrt szárazon kitörte puhára,
azután a szőrével befelé fordítva a hátára
vette, a juhbőr első lábszárbőrét a nyakánál elöl, a hátsó lábszár bőrét a derekán kötötte össze, a fejbőrét nem vágta
le, hanem a tarkóján felhajtotta. Ilyen
alakjában a 18. század végén még viselték a hortobágyi juhászok és kondások.
Festett változatát is a juhász készítette.
Festésére → berzsenyt, → gubicsot, →
gálickőt főzött össze, és langyos melegen a kimunkált bőrre kente, a fehér bőr
tartósan fekete színt nyert. A ~ továbbfejlődése a → mellbőr, ill. a ~ és mellbőr
egyszerre. Ez utóbbinál mindkét bőrről
levágták a fej- és nyakbőrt, a szabadon
fityegő lábszárbőröket oldalt a vállakon
és derékon a csípő fölött összekötötték,
így a két bőr fedte egymást, és védte a
testet a széltől, hidegtől. Ez az 1860-as
években a kondások körében még elterjedt ruhadarab volt, ugyanis könnyű
mozgást tett lehetővé. 2. Juhbőrből kiszabott téglalap alakú ruhadarab, amelyet vállra vetve, elöl szíjjal v. csattal
összefogatva hordtak. L. még: hortobágyi pásztorviselet
háti kas ~: Háton hordozható nagyobb → kosár. Ilyenben hozták régen a
→ hecsedlilekvárt a tót ’szlovák’ asszonyok.
háti kosár ~: Nagyobb méretű, hátra
vehető vesszőkosár. A cívisek → szüretkor használták.
hátiszíj: → hátszíj
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hátkarika ∼ fn A → hámhoz tartozó,
széles és erős bőrből lévő szíj, két végén
karikával, ezen át jön a gyeplő.
hátközép ~ fn A lenyúzott szőrmésbőr gerincvonalának közvetlen környezete.
hatlábú pók: → pók1
hátló hátlóṷ fn Lószerszám része. L.
még: hám
hatlólánc hatlóṷlánc, hátlóṷlánc fn
1. Másik neve: hatlóṷtartóṷ. Az a lánc,
amely ötös v. ennél nagyobb számú fogatnál a lógós ló hámfáját vmelyik tengellyel v. felhérccel összeköti. 2. Több
lóval történő szántáskor a nyaklólánc
funkcióját ellátó lánc. 3. Vontatásnál a
szénaboglya v. gabonakévék alját összefogó lánc, amelybe a vontató állat hámfáját akasztják.
hátlólánc: → hatlólánc
hatlólánckarika hatlóṷlánckarika fn
A felhércen levő karika, amelyhez a →
hatlóláncot, vagyis az előre fogott lovak
húzóláncát kapcsolják.
hatlólánctartó hatlóṷlánctartóṷ fn
Az a lánc, amely a hátsó nyeregkápából
kiindulva tartja a → hatlóláncot, vagyis
a hámfát és az első tengelyt összekötő
láncot, hogy az ne érjen a földre.
hatlótartó: → hatlólánc
hatlövetű gumicsizma hatlövetű gumicsizsma: (tréf) Gumióvszer. Az 1930as években a Nagyállomás épülete előtt
így reklámozta nyakba akasztott tálcájának kínálatát egy vándorárus: Itt a hatlövetű gumicsizsma!
hatlövetű gumicsizsma: → hatlövetű gumicsizma

habog
hátoldal hátóṷdal fn → Szőrmekikészítésben a prémes állat gerincvonalától
jobbra, ill. balra eső rész.
hatos I. mn → Szűr alján 6 különböző színű posztócsíkból összeállított
〈csipke nevű díszítés〉. II. fn Olyan érme,
amely kezdetben 6, majd 10 krajcárt, ill.
20 fillért ért.
hatos hajtás ~: Cukrászatban: a →
húzott rétes tésztájának háromszori félbehajtása.
hatosfogat ~ fn 6 (7) lóval vontatott
fogat. A befogott lovak helye és elnevezése: nyerges, rudas, (lógós,) gyeplős,
ostorhegyes, láncos, hajszás. Akkor fogatoltak így, ha nagy súlyt vontattak, és
az agyáig írt a szekérnek a sár. L. még:
a fogalmak szócikkeit is!
hatökörhajtó ostor hatökörhajtóṷ
ostor: Hatökrös fogat irányítására, hajtására használt, hosszú → ostor.
hátraenged: → hátraereszt
hátraereszt ~ i Más igével: hátraenged. Kiengedi az udvar végében levő
WC-re. Tanítóṷ úr, tessík ~ eni!
hátraálló hegyes hátraállóṷ hegyes:
Juh szarvállásának jelölésére. L. még:
juhtartás
hátrabajuszhegyes ~ mn Juh szarvállásának jelölésére. L. még: juhtartás
hátraköt ~ i Kifejezésekben: Hátraköti a fejit: fején a kendőt hátul köti
meg. Hátraköti a sarkát: megbünteti.
hátrál ~ i Hátráltat, akadályoz, feltart. Engem is sokszor ~nak a munkámba.
hátramarad ~ i − Szóláshasonlat:
Hátramarad, mint az ökör farka: elmarad a többitől.
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hátramaradott ∼ fn Vkinek a halála
után életben maradt hozzátartozója.
hátramegy ~ i Az udvar végében levő → árnyékszékre megy. L. még: hátraereszt
hátramenés hátramenís fn − Szólásban: Rosszabb a hátramenísnél: visszataszító, undok.
hátramozdító hátramozdítóṷ fn Inkább kárt okozó, mint hasznot hajtó
napszámos, cseléd, alkalmazott.
hátrébb ~ hsz Hátrább.
hátrész hátrísz fn → Szíjgyártóknál
az állat hátát és oldalát borító bőr, amely
a teljes bőr legjobban hasznosítható része.
hatrétesen hatrítesen hsz Hatszorosan, hatba tűrve.
hátsó hátsóṷ mn Hátul levő.
hátsó felhérc: → hátulsó felhérc
hátsóház hátsóṷház fn A háznak a
hátulsó, kamarát, cselédszobát, mellékhelyiségeket magában foglaló része.
hátsó henger hátsóṷ henger: A →
szövőszék két hengere közül az, amelyikre az egyforma hosszúságú láncfonalakat
tekerik.
hátsó kápa hátsóṷ kápa: A → nyereg hátsó részén levő → kápa.
hátsó kerék: → hátulsó kerék
hátsó láb hátsóṷ láb: 1. A → szövőszék előfa felőli lábai közül egy. 2. →
Tímároknál: a jószág bőrének a hátulsó
lábon levő része.
hátsó lőcs: → hátulsó lőcs
*Hátsópac: → Pac
hatsoros árpa ~: Őszi → árpafajta,
kalászában hármasával vannak a sze-

habog
mek, így a kétoldali sor hatszögletűnek
látszik.
hatsoros kantár: → kantár
hátsó saroglya: → hátulsó saroglya
hátsó sódor hátsóṷ sóṷdor: Sertés,
szarvasmarha hátsó lábának combrésze.
hátsó szoba: → kisház
hátsó tengely: → hátulsó tengely
hátsó tengelyágy: → hátulsó tengelyágy
hátsó udvar: → gazdasági udvar
hátsó zuboly hátsóṷ zuboj: → Szövőszék hátsó hengere.
hatszálbajusz ~ fn (tréf) Ritkás, kevés szálból álló → bajusz.
hátszíj ~ fn Alakváltozata: hátiszíj. A
→ hám oldalait a ló hátán át összekötő
szíj, amely a hámtáskát és az istrángokat
vízszintes helyzetben tartja.
hátszíjtoldás hátszíjtóṷdás fn A →
hátszíjhoz varrt bőr.
hátszín ~ fn Levágott → szarvasmarha hátából kimetszett hús.
hátszínszaporája hátszinszaporája
fn Felbontott → szarvasmarha része. L.
még: mészáros
hátul ~ hsz − Szólásban: Hátul szíp:
(gúny) csúnya, de tetszeni vágyó, cifrálkodó asszonyra mondják. L. még: kerthátul
hátulj hátujj fn Alakváltozata: hátujja. A szekér hátsó, nyújtó mögötti része,
amelyhez a két nyújtószárny, nyújtó,
hátsó felhérc, hátsó sémely, hátsó tengelyágy és hátsó felhágóvas tartozik. L.
még: a fogalmak szócikkeit is!
hátulja hátujja fn 1. → hátulj. 2. A
kiszabott → szűr hátsó, a hátra rásimuló
része. 3. → Kenyér része. 4. Háznak a
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szomszéd felőli oldala. 5. Idővel kapcsolatban: vminek a vége. Úgy óṷgusztus
hátujján. − Szólás: Se eleji, se hátujja:
értelmetlen, buta beszéd.
hátulsó hátulsóṷ mn Hátul levő.
hátulsó bagdán hátulsóṷ bagdán:
Szarvasmarha feldolgozásakor: a vesepecsenye és a hátszín között elhelyezkedő rész.
hátulsó csatláspálca hátulsóṷ csatláspálca: A → szekér alján levő farudat
és a hátsó tengelyt összekötő vas, amely
fellépőként is szolgál.
hátulsó felhágóvas hátulsóṷ felhágóṷvas. A → hátulsó felhérchez és a
hátulsó tengelyhez csatlakozó, fellépőként szolgáló, meghajlított két vaspálca
egyike.
hátulsó felhérc hátulsóṷ felhérc:
Alakváltozata: hátsóṷ felhérc. A → szekér hátsó kerekei előtt a nyújtón keresztben fekvő megvasalt fa, → felhérc,
amely fellépőül is szolgál(hat).
hátulsó kerék hátulsóṷ kerék: Alakváltozata: hátsóṷ kerék. A → szekér
hátsó tengelyén két oldalt levő kerekek
egyike.
hátulsó kamara hátulsóṷ kamora:
Az istálló mellett levő helyiség, amelyben a szekeret, tűzifát és a felgyülemlett
limlomot tárolják. L. még: cívis telek
hátulsó kapa hátulsóṷ kapa: Az →
ekekapa leghátsó kapája.
hátulsó lábára kesely hátulsóṷ lábára kesej: → Szarvasmarha (ökör), ló
lábára vonatkozó megjelölés. L. még:
kesely
hátulsó lőcs hátulsóṷ lőÝcs: Alakváltozata: hátsóṷ lőÝcs. A → szekér
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hátsó tengelyéhez két oldalt csatlakozó
lő- csök egyike.
hátulsó pár előre fuss hátulsóṷ pár
előÝre fuss!: Iskolaudvaron hajdan
gyakran játszott gyermekjáték: A résztvevők kettes sorban állnak, és párokat
alkotnak. A hátulsóṷ pár előÝre fuss!
felszólításra a hátul levőknek előre kell
futni (egyik egyik oldalon, a másik a
másik oldalon) és összetalálkozni, ha
vmelyiküket elkapják, akkor ő lesz a
fogó. L. még: gyermekjátékok
hátulsó saroglya hátulsóṷ sarogja:
Alakváltozata: hátsóṷ sarogja. A →
szekérderék hátulját lezáró, rácsszerű alkatrész.
hátulsó sémely hátulsóṷ símej: Az a
→ sémely, amelyen a → szekéroldal
nyugszik.
hátulsó sódor hátulsóṷ sóṷdor: Sertés, ill. szarvasmarha hátsó lábának
combrésze.
hátulsó szoba: → kisház
hátulsó tengely hátulsóṷ tengej: Nevének alakváltozata: hátsóṷ tengej. A →
szekér két tengelye közül a hátul elhelyezkedő tengely.
hátulsó tengelyágy hátulsóṷ tengejágy: Alakváltozata: hátsóṷ tengejágy.
Az a fa, amelybe a → szekér hátsó tengelye bele van ágyazva.
hátulvarrott csizma hátulvarrott
csizsma: Olyan → csizma, amelyet az
oldalvarrott forgatós csizmával ellentétben csak a megfelelő lábra lehet felhúzni.
hatvan ~ szn Szólásban: Hatvan fele,
hazafele: ti. közelednek életük végéhez.
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hatvanhárom szn − Szólás: Hatvanháromba van: rendkívül nehéz anyagi
helyzetben van. A frazéma alapja az
1863. évi országos nagy szárazság, amikor minden növény kiszáradt, az állatállomány jelentős része elpusztult, inséges
idők jártak.
*Hatvanház: → Hatvan utca
Hatvani tn − Szóláshasonlat: Spekulál, mint ~ az árokba: bajban van, és
nagyon töri a fejét, miként juthatna ki
belőle. Motoz, mint ~ a malomba: a) tapogatva keresgél. b) rakosgat.
*Hatvantelek: → Hatvan utca
Hatvan utca Hatvan ucca tn A Belvárosban a Kossuth térnél kezdődik,
majd Mesterfalva és → Tizenháromváros között a Segner térig tart. Vmikor ez
az utca Hatvanház v. Hatvantelek nevet
viselte, mert ennyi házból, ill telekből
állt. Az utca nyugati végét a város árkán
kialakított sorompós hely, városkapu
zárta le. A mai ~´t Nagy Hatvan utcának, a Jókai utcát Kis Hatvan utcának
hívták. Nevét egyesek (tévesen) onnan
származtatják, hogy az út Buda felé Hatvan irányába vezetett. L. még: Debrecen, Debrecen gazdasága és társadalma,
Debrecen közlekedése, Mester utca, utcák−utcanevek
*Hatvan utcai kapu: → Hatvan utcai kert
*Hatvan utcai kert tn A források
Hatvan utcai öregkert néven is említik.
→ Szőlőskert volt, a 16. században keletkezett a Hatvan utcai kapun kívül. Területén volt a → Hatvan utcai temető.
*Hatvan utcai kiskert tn A város
egyik → szőlőskertje volt. A források

habog
szerint később telepítették, mint a Hatvan utcai (öreg)kertet.
*Hatvan utcai öregkert: → Hatvan
utcai kert
Hatvan utcai temető Hatvan uccai
temetőÝ tn 1700-ban nyitották, már rég
lezárták. Ebben nyugszik Csokonai Vitéz Mihály. Körülkerített síremléke ma
is itt áll.
hatvékás föld hatvíkás főÝd: Akkora,
kb. 1800−2000 négyszögöl nagyságú
földterület, amekkora 6 véka maggal bevethető.
Hattyas: → Hortobágy folyó
hattyúsó hattyúsóṷ fn Népi gyógyszernév: Sal Seignetti. Borkősavas nátriokálium.
hava: → hold1
havadzik havaddzik i Esik a hó, havazik.
havas ~ mn Hóbortos, bolondos, szeszélyes 〈ember〉.
havas eső havas esőÝ: Hóval vegyes
→ eső.
havi: → menstruáció
havibaj: → menstruáció
havi tisztulás: → menstruáció
havivak ~ mn Havivakság nevű
szembetegségben szenvedő 〈ló〉. Embernél is előfordul. A ~ kettőÝt látott.
havivakság ~ fn → Ló ismétlődő
gyulladásos szembetegsége.
ház ~ fn 1. → cívis ház. 2. Szoba. Pl.
elsőÝ ~: az a szoba, amelynek ablaka az
utcára nyílik. 3. Háztartás. Pl. nagy ~at
visznek. 4. A ~hoz tartozó gazdaság. A
takarékos cívis életelv szerint: Arra ne
kőÝccsünk, ami a ~túl kitelik. − A ~ több
összetett szó utótagja. Vmilyen lakó~,
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ill. épület a csőszház, útkaparóház, cécóház, szegényház, udvarház, zsidóház,
úriház, indóház ’vasútállomás’, társulatház, borház; szoba jelentésű a hátsóház,
kisház, nagyház/első ház, oldalház, pipázóház, katonaház; egyéb helyiség a
kemencésház, a sütőház, cédulaház, festőház; állat fészke, ólja jelentésű az
anyaház ’a méhkirálynő fészke’, galambház, tyúkház; a gazdálkodás köréből
ismeretes az üstház és a magház ’melegágy talajának trágyás része’; a rézművesség szava az acélköpenyház és a homokház. − Frazémákban is gyakori. A
beszélőnek önmagához címzett figyelmeztetése. Ne írje szóṷ a ~ elejit! Durva
kiutasítás: Tovább/Arrébb egy ~zal!
Szeggye össze a motyóṷját, oszt innen
mennyen egy ~zal arrébb!: menjen tovább Isten hírével! Durva sürgetés: Bújj
mán ki a ~búl, ha csupa szar vagy, akkor
is! Fenyegetés: Az égen csinájj ~at, de
ott is félre hejre!: a) vigyázz magadra,
húzd meg magad! b) ne is lássalak!
Szóláshasonlatban: Ojat hazudott, mint
egy ~ − mondják, ha vki rettentő nagyot
hazudott. Szólásokban: Ez a ~ eladóṷ, a
gazdája borivóṷ − tréfásan akkor mondják, ha iszákos ember el akarja adni a
~át. Aki előkészítés nélkül mond v. csinál vmit, az Ajtóṷstul rohan a ~ba. A
szegény, a földönfutó Hátán viszi a ~át,
minden bokor szállást ad neki. Az idős
embert gyakran már Semminek se nízik a
~nál. A semmitlen csavargónak Kebelin
kenyere, hátán ~a. Majd felfordul a ~:
majdnem leomlik. Majd felfordíttyák a
~at: gyerekek nagyon rendetlenkednek.
Majd kivűl megyünk a ~on melegedni:

habog
majdnem kigyúl a ~. Majd kihúzták a
~búl: erőltették, unszolták, nem hagytak
neki békét. Annál a ~nál mindig tiszta a
konyha: ti. olyan szegények, hogy alig
használják a konyhát. Eggyik ~ kiszarja,
a másik beszopja: a folyton másoknál
ülő, ~ról ~ra járó pletykálkodó nőre
mondják. Össze nem illő dolgokra
mondják: Nagy ~ mellett kis ~. Beszélgetőtársnak címzett figyelmeztetés:
Zsindej van a ~on!: olyan személy van
jelen, akinek nem szabad hallani, amit
beszélünk. Kiment a ~ az ablakon: vmilyen családi titok kitudódott. Íg [Ég] a ~
a feje felett: nagy bajban van. Sorba a
~unk: főleg akkor mondják, ha hasonló
korú rokon v. ismerős hal meg. Házat
tűznek, asszonyt nyűgnek: rendszerint a
Mikor házasodsz? − kérdésre adott elutasító válasz. Domborodik a ~ eleje: állapotos nőre mondják. Közmondásokban: Több ~, mint templom: nincs mindenkiben jóindulat. Nincs három nagyobb csapás, mint a csepegőÝs ~, rossz
szomszíd, rossz felesíg: a férfi életét ezek
keserítik meg. Mindenki seperjen a maga ~a előÝtt!: mindenki törődjön a saját
dolgával! Sok ~ íg belül, de nem láccik
kívül: sok családban vannak olyan ellentétek, bajok, amelyekről a kívülálló nem
tud. Jobb jóṷllakva meleg ~ba ülni, mint
éhesen hideg ~ba kucorogni: jobb a jómód a nélkülözésnél. A jóṷ fedél/tetőÝ
tartya a ~at: az asszonyon látszik, hogy
rendes, gondoskodó férje van. Az kiabál
a legjobban, akinek a ~a íg: mondják
arról, aki legjobban tüntet felháborodásával, hogy a gyanút elterelje magáról.
Bolond ember, aki annak örül, ha a
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szomszíd ~a íg. Más változatban: Nem
öröm az, ha a szomszíd ~a íg: ne örülj a
más kárának, rád is sor kerülhet! Nagy ~,
nagy gond: ahol sok a gyerek, ott sok a
gond is. Nem tuggya az ember, mire líp
ki a ~bul: a baj könnyen utoléri az embert. A fírj a ~ feje, a felesíg a nyaka: a
feleség az, aki ténylegesen irányít. Rossz
gazda/gazdasszony az, aki a maga ~a
körül nem lél dóṷgot: a jó gazda /gazdasszony mindig tesz-vesz a ~a körül. −
Nemzetiségcsúfolókban: Ereszd be a
tóṷtot a ~ba, kivér [kiver]. Zsidóṷ van a
~ba − mondják tréfás feddésként, ha vki
belépve a ~ba nem veszi le fejéről a kalapot. L. még: nyerges ház; a fogalmak
szócikkeit is!
hazagondol ~ i (tréf) Szellent. Szólásban: De ~tál! − mondják annak, aki
társaságban elszellenti magát.
hazai ~ fn Hazaiak: szűkebb hazánkban élő v. odavaló emberek.
hazaiszőlő hazaiszőÝlőÝ fn Nem direkttermő szőlő. A saját vesszejivel telepítették. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
hazajár ~ i A pusztán tavasztól télig
kinn élő juhász v. annak felesége meghatározott időközönként hazamegy a városba, faluba.
hazajáró lélek hazajáróṷ lílek: Α
népi hiedelem szerint otthonába időnként visszatérő kísértet. Szóláshasonlatban: Ojan sápadt, mint a hazajáróṷ lílek: nagyon sápadt.
házal ~ i 1. Árucikkeit házról házra
járva adja el, ill. megrendelésre házhoz
viszi. A múlt század elején a zsidó vándorkereskedők házaltak a portékáikkal.
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2. Házról házra járva kéreget. L. még:
koldus
házaló házalóṷ fn A → házaló kereskedelem űzője. L. még: cigány, zsidó
házaló kereskedelem: A vándoripar
egyik fajtája. Bár létszámukat tekintve
nem voltak sokan, még a 20. század első
felében sem volt elhanyagolható a házról
házra járva kereskedők, a → házalók
tevékenysége. A házaló kereskedők
Debrecenben és a városhoz tartozó tanyavilágban egyaránt tevékenykedtek.
Nemzetiségüket tekintve zsidók, tótok
’szlovákok’ és cigányok voltak. A zsidó
vándorkereskedők egyik típusa volt a →
fütyülős zsidó/batyus zsidó, aki kis szekerével, egylovas fogatával járta a város
utcáit és a külsőségeket. Rongyért, csontért, gubadarabért és más értéktelennek
látszó dologért adott, ill. cserélt ruhaanyagot, háztartási eszközöket, gyermekeknek csecsebecsét stb. Főként ruhaneművel, ékszerrel kereskedett a → házaló zsidó is. A házaló ruhakereskedő
népi neve fő kínálatáról, a női →
köceféléről → bújbelis volt. A → tollas
zsidó libatollat, kacsatollat vásárolt a
pénzszükében levő cívis gazdasszonytól.
A hátaló cigányasszonyok is tollat vettek, ill. tollért konyhai edényeket adtak.
A szlovák vándorkereskedő (rendszerint
nő) elsősorban sonkolyban „utazott”. A
→ sonkolyos/sonkolyszedő/sonkolyos tót
a méhészkedő cívisektől vette meg a
méhsonkolyt, jó minőségű → kékfestővel fizetett érte. Trianonig olykor megjelentek a városban az erdélyi → borvizes
kereskedők is. A szekérkaravánokon
nagy hordókban hozott ásványvizért
terménnyel fizettek a cívisek. − A ~ az
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1950-es években fokozatosan visszaszorult, megszűnt.
házaló koldus: → koldus
házaló zsidó házalóṷ zsidóṷ: → Zsidó vándorkereskedő, aki leginkább ruhaneművel, ékszerrel → házalt, de rendelésre is szállított.
hazámfia ~ fn → Megszólításként:
Kedves ~i!: honfitársaim!
házasélet: → házasság
házasít ~ i Tejet, bort vízzel szaporít,
hígít. A „hozzáértők” szerint 10 l tejhez
legfeljebb 1 l vizet lehetett önteni, de
többet nem, mert az már szemre is észrevehető volt.
házasodik ~ i Más igékkel: összekel,
öszekerül vkivel. Törvényes → házasságot köt. Szólás: Balkézre házasodott:
férfi törvényes házasságkötés nélkül él
együtt egy nővel. L. még: vadházasság
házasság ~ fn − A/ Rokon fogalma:
házasílet. Törvényes viszony férfi és nő
között, amelynek alapja a gazdasági
együttműködés, erkölcsileg elfogadott
nemi érintkezés és utódok létrehozása.
Alapja a kiscsalád, amelyet a férfi (→
férj) és a nő (→ feleség), ill. gyerekek
(utódok) alkotnak. A cívis paraszti társadalomban, miként a magyar parasztság
körében a ~ társadalmi jelentősége a 20.
század közepéig igen nagy volt. Náluk is
az új rokoni kapcsolatok lehetőségét, új
családi összetételt, vagyoni, munkaerő
növekedést, utódok létrehozásának lehetőségét jelentette. Az egyén számára
gyökeres változást hozott, amely a társadalomban elfoglalt helyét, de a családban betöltött szerepét, munkakörét,
egész magatartását, sőt ruházkodását is
átrendezte, megváltoztatta. Bár a cívisek

habog
(is) ismerték a Suba subához, guba gubához elvét, de a ~nál a vagyon, a Föld
földdel házasodik elve nem volt általánosan elsődleges szempont. Igaz, mindkét részről megtudakolták, gyakran a
telekkönyvnél személyesen is utánanéztek, hogy milyen a → nászjelölt anyagi
helyzete, nincs-e a banknak eladósodva,
ezzel együtt is a személyes alkalmasságot többre értékelték. A házasodni készülő legénynek és szüleinek a jövendőbelivel kapcsolatban olyan elvárásai
voltak, mint pl. rátermett-e a munkára,
jártas-e a gazdasszonyi teendőkben,
rendszerető-e stb. Mivel a cívis paraszti
társadalomban természetes volt, hogy a
lányok már kiskoruktól a konyhában →
sertepertéltek, → főzicskéltek, így korán
megismerték és elsajátították a gazdaszszonykodás minden for- télyát: sütéstfőzést, befőttkészítést, takarítást, de tudtak baromfit nevelni, konyhakertet gondozni, fejni stb. A különböző tanfolyamokon a sütés-főzés, szabás-varrás, a vendégfogadás, terítés stb. alapismereteit, a
tánciskolában a tán- cok (csárdás, tangó,
keringő, foksztrott stb.) elsajátításán
kívül az alapvető társadalmi illem, viselkedés szabályait is megtanulták. A jó
természet és a szép megjelenés is számított, ez utóbbihoz azonban nemcsak a
testi adottságot, az egészséges, pirospozsgás arcszínt, hanem a külső megjelenést, a tisztaságot, ápoltságot is hozzáértették. Az erkölcsi jellegű kívánalmaknak a cívis lányok megfeleltek, hiszen a
gazdalányok kordában voltak tartva,
nem voltak kikapósak, nem kurvult el
közülük egy sem. Általában alacsonyabb
termetük alkatilag is képessé tette őket a
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több gyermek vállalására. Családközpontú életfelfogásukat a puritán vallásos
neveltetésük is erősítette. – Néhány
„alapigazság”: Akkor van a jány virágjába, mikor ezerhetes: akkor van a lány
a legszebb korban, amikor tizenkilencedik éves. Ne mennyík fírhez a jány, míg
sütni-főÝzni nem tud. Akkor kell adni a
jánt, mikor kírik: nem kell sokat válogatni a kérőkben, mert végül pártában
marad a lány. Azt tartották, ha elmúlt a
lány tizenhat éves, Mán nem hasad le a
nyársrúl, már élhet nemi életet. Sokan
azonban ezzel megvárták a → nászéjszakát, sőt olyan is előfordult, hogy a
szégyenlős ifjúasszony nem a nászéjszakán, hanem jó egy hét múlva esett át a
tűzkeresztségen. A cívis lány szülei számára rendkívül fontos volt, hogy gyermekük ne kerüljön → hányavető családba, vagyis semmirevaló, lusta családba.
De ettől függetlenül is sokkal inkább a
férjjelölt rátermettsége, megjelenése,
szenvedélyektől mentes, józan életvitele
volt a fő szempont, más szavakkal, hogy
ne legyen italozó, szenvedélyes kártyás,
és ne álljon → kurvahajtó/kurvakergető
hírében. A szülők leginkább akkor szóltak bele lányuk választásába, ha nem
látták biztosítva lányuk jövőjét, ha a
férjjelöltről rosszakat hallottak, és maguk is gyenge jelleműnek ítélték meg.
Környezetükben szerzett keserű tapasztalatok is erősítették bennük a gyanakvást. Az említett káros szenvedélyek
ugyanis nem egy ~ot tettek tönkre akkoriban. Mivel a hasonló társadalmi helyzetű cívis családok kapcsolatban álltak
egymással, kis túlzással, ismerték egy-
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mást, mint a tenyerüket, a jelölt rossz (és
jó) tulajdonságai nem maradhattak titokban. A két nembeli fiatalság közeledésének alkalmai voltak mindenekelőtt az
évenként megrendezett → gazdabálok, a
hídivásárok, majálisok és egyéb alkalmak. Arra is volt példa, hogy egy szülő a
saját házánál tánciskolát működtetett,
hogy a gazda- fiatalok ismerkedésének
lehetőséget teremtsen. Ilyen volt az
1920-as évek végén a Ménes István gazda által fenntartott tánciskola a Bethlen
utca 50. számú házban. A fiatalok szórakozása közben a poharazgató szülők
megbeszélték, melyik legényhez melyik
lány illenék. Tudott ott mindenki mindenkiről. Minden fiatalon rajtatartották
a szemüket − emlékezett vissza egy akkori „érintett”. Előfordult, hogy a lánynak nem tetszett a számára kinézett legény, de esküvő után lassanként összecsiszolódtak, megszokták egymást. – B/
Ha úgy adódott, a cívis gazda- és
iparoslegények szívesen házasodtak a
közeli falvakból is, mert tapasztalatuk
szerint a faluról hozott menyecske hamar
megszokta az itteni fejlettebb, változatosabb életet, nem vágyott vissza a nehezebb és sivárabb életkörülmények közé.
Persze a megrögzött agglegényeknek
semmi sem volt jó: Mír [miért] menynyünk falura fosír, mikor a Basahalmán
belül is kapunk szart − hangoztatták
gőgösen. − Az unokatestvérek közötti
~ot gyanakodva szemlélték, mert előfordult, hogy az ilyen ~ból nem született
egészséges gyermek. − A cívis parasztcsaládok között nem volt katolikus v.
egyéb vallású. Így természetesnek vehető, hogy a vallási szemponttal a kálvinis-
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ta Rómában egészen a múlt század közepéig nem kellett számolni. Az régen is
megtörtént, hogy kisgazdalány a társadalmi fölemelkedés reményében férjhez
ment a katolikus (kis)hivatalnokhoz.
Ilyenkor a lánygyermek az anya vallásán, a fiú az apja vallásán nevelkedett.
De harmóniában éltek a vegyes ~ban
élők is. Tudnak arról is, hogy az ilyen
család az egyik vasárnap a református, a
másikon a katolikus templomba ment. –
C/ A ~kötést megelőző szokásrend
egyes szakaszai (→ háztűznéző, lánykérés, eljegyzés) között jutott idő a meggondolásra és az alaposabb tájékozódásra. A cívis etikett pedig lehetővé tette,
hogy bármelyik fél szégyen és tekintélyvesztés nélkül léphessen vissza, ha vmi
nemtetszőt tapasztalt. A katonaideje
letöltése előtt a legény csak akkor nősült,
ha nem vált be katonának. Ezért a legények általában 24−25 éves korukban
szánták rá magukat a nősülésre, és a
19−20 éves lányok körül kereskedtek.
Ebből következően a házastársak között
nagy korkülönbség nem volt. Olykor az
is előfordult, hogy a feleségnekvaló néhány évvel idősebb volt, ezt a helyi közvélemény elfogadta. Az öreg gazda, különösen, ha több fia volt, és ezek között
nem volt nagy korkülönbség, az idősebbet maga is biztatta. A lányok közül a
fiatalabbat, míg nénje otthon volt, annak
férjhezmenéséig, a legritkább esetben
engedték el. (Ismétlés!) A 19. század
végig nagy általánosságban inkább a
szülők választották ki a leányt, később
már inkább a fiatalok akarata döntött. Az
viszont még a 20. század elején is általános volt, hogy a fiatalok személyesen

habog
közelebbről nem ismerték egymást, ezért
a család nőtagjai vették számba a legény
részére figyelembe jöhető lányokat. De a
vasárnapi piacozás alkalmából az apa is
megkérdezte az ott sürgő-forgó vőfélyek
vmelyikét, nem tudna-e vkit → kommendálni, ugyanezzel bízta meg az anya
a bejáró öregasszonyokat v vmelyik
idősebb rokont. Miután a családi tanács
az összes lehetőséget meghányta-vetette,
csak akkor döntötték el, hogy a fiatalember hova menjen vmelyik közeli férfirokona társaságába → háztűznézőbe,
hova menjen jánnízni. Ha eredményes
volt a háztűznéző, következhetett a →
lánykérés, és az → eljegyzés, a jegyváltás, ill. a → jegyesség ideje, majd a ~
kihirdetése és megünneplése: a polgári
~kötés és templomi → esküvő, a lakodalom. – D/ Az első gyermek születéséig a
fiatalasszony nem volt teljes jogú tagja a
családnak. Addig menyecske névvel
illették, részt vehetett a fiatalok szórakozásában, ruházkodása, hajviselete elüthetett a többi asszonyétól. A férfi helyzetét
a ~ nem változtatta meg úgy, mint az
asszonyét. Az asszony nem volt egyenrangú társ. A ~ erkölcsi normáinak megtartását a közösség ellenőrizte. A családi
hűséget elsősorban az asszonytól követelték meg, megszegése Debrecenben is
nagy bűnnek számított, hajdan → pellengérre állítás, későbbi időkben elkergetés, kiközösítés volt a büntetése. A
férfi hűtlenségét megszólták, de nem
ítélték el, a házastárs sem tehetett sokat
ellene. Bevett szokás volt pl. a férfiak
körében a helyi → kupleráj látogatása,
sőt ez rendszerint a feleség tudtával történt. (Közbevetőleg: Olyan is előfordult,
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hogy az apa magával vitte 16−17 éves
fiát is, hogy a serdülőkorú kanosodóṷ
legény az örömlányok révén szerezze
meg a szükséges gyakorlati ismereteket.)
– A cívisek körében a 20. század közepéig nagyon ritka volt a válás. A ~ot egy
életre szóló kapcsolatnak tekintették, ezt
a protestáns vallás, a puritán életszemlélet is erősítette. A törvényes válás még a
Horthy-rendszerben is ritka volt, ha nagyon megromlott a kapcsolatuk, a házastársak esetleg külön költöztek, azaz az
asszony hazaköltözött a szüleihez. Az
ilyen megoldásnak azonban az asszony
családjában sem örültek, hiszen több
szájat kellett etetni. – A fiatal párnak
közös kasszája volt (ez a miénk), külön
kassza esetleg később, ha nem tudtak
megegyezni. De ez a ~ után sok évvel
történt, ha a férj rendszeresen elkocsmázta a pénzt. Általában csak a halál
választhatta el a házasokat. Az elhunyt
házastársat illett meggyászolni. Ennek
időtartama még a 20. század elején is
egy teljes év volt (→ gyászév). – E/ A
felelősség vállalásától való tartózkodás
és egyéb okok miatt a cívis társadalomban is előfordult, hogy a férfi és nő nem
törvényes ~ban, hanem → vadházasságban, hitetlenül élt együtt. A normától
való eltérést rossz szemmel nézték a
puritán erkölcsű cívisek. Ílnek hitetlenül,
basznak kegyetlenül – mondták az ilyen
kapcsolatban élőkről. – F/ A ~gal kapcsolatos vélemény, erkölcsi alapállás a
népnyelvi frazémák sokaságában is megfogalmazódik. Közmondásokban: A ~
nem ojan, mint a ruha, hogy el lehet
szakítani: a ~ot nem lehet felbontani. A
~ nem kőcsönkenyír: a) a ~ komoly do-
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log, b) a ~ot válás után nem lehet csak
úgy visszacsinálni. A ~ nem ojan kenyír,
amit kétfele lehet vágni. A ~ hét év múlva válik meg: hét együtt töltött év mutatja meg, hogy jó-e, „működik-e” a ~. Más
változatokban: A jóṷ ~ot is hét év választya meg. A jóṷ ~ot hét tél, hét nyár
választya meg: A frazémákban a hét
misztikus, szimbolikus jelentésű szám.
A jó ~ természetesen mindkét féltől
függ: A jóṷ asszony a ház koronája. Az
asszonynak szíles a kötőÝje, sok mindent
eltakar. Ahon az asszony nyerges, ott a
fírfi nyertes. A fírfi a ház feje, a nyaka
meg az asszony: (tréf) a ház esze a férj,
de irányítója a feleség. Asszony a talpán.
A jó ~ titka, ha a férj tudja, hogy Az
asszonynak három szüksíges: bű píz, kellemetes fírfi, száraz fa. Másik titok, ha
feleségéről ő is azt hangoztatja, hogy
Szíp asszonyba kicsi hiba nem nagy kár.
Más frazémák a normától való negatív
eltérést fogalmazzák meg: Ennél a háznál is az asszony viseli a kalapot. Az
asszonyt az első ingibe kell megverni.
Amék asszonyt fílteni kell, megette a
fene. Asszonynak meg a lúnak sose lehet
hinni. Viselve válik meg az asszony. Aszszonyt nyűgnek, házat tűznek: megrögzött agglegény gúnyos válasza a Mikor
házasodsz? kérdésre: nem érdemes megnősülni, mert csak gondot jelent. A fírfinak csak akkor lehet hinni, mikor a szamár már jóṷllakott a sírján. A papucsférj Cilinderbe szaladgál a szőnyeg
alatt. Az a férfi, aki ez ellen fellázadt,
így fakadt ki: ElőÝbb jött a dóṷmány,
azután a rékli. Én vagyok a legíny, én
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vagyok a fírfi. Az Istenit néki! L. még:
megesett lány
házassági rokonság: Házasság útján
létrejött rokoni kapcsolat, ellentétben a
leszármazáson alapuló vérrokonsággal.
A ~ba tartozik az após, anyós, meny, vő,
sógorok, sógornők stb. és ezek rokonsága. L. még: rokonság; a fogalmak szócikkeit is!
házasságkötés szokásköre: Célja a
megkötendő → házasság elismertetése a
helyi társadalommal. A hagyományos
szokásformákhoz való ragaszkodás a
reprezentáció lehetőségét nyújtotta a cívis parasztcsaládoknak is. Alapvető cselekményei: a → lánykérés, az eljegyzés,
az esküvő. Az utóbbi beépül a → lakodalomba. Ez utóbbi népszerűségét és
fennmaradását előmozdította az a tény,
hogy a paraszti életben a mulatság, evésivás kimagasló alkalma, sokoldalú élményt nyújtott, mintegy a helyi kultúra
eredményeinek seregszemléje volt, megtartását lehetővé tette a közösség anyagi
hozzájárulása.
házasságrontó: → pálinka
hazaszorul ~ i Jószág a legelőről
ősszel hazatérni kényszerül. L. még:
Hortobágyi pásztorkodás
hazaverés hazaverís fn A jószág hazahajtása, hazaterelése a legelőről a tél
beállta előtt. L. még: Hortobágyi pásztorkodás
hazavesz ~ i A tényleges értékénél
magasabb áron vásárol meg vmit.
hazavet ~ i Hajnalban megy haza.
házbeli házbéli fn Bútor, bútorzat.
házbéli: → házbeli
házeleje ~ fn A háznak az utca felé
eső vége.
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házfedél: → háztető
házföldje házfőÝggye fn Parasztházban agyagos, pelyvás sárból döngöléssel
készült padló.
házgerinc ~ fn A háztető gerince.
házhija hásszija, hászija, hászíja,
hászja fn Házpadlás. Melléképületek
részeként is, így van → ólházhíja,
disznóólházhíja, tyúkólházhíja. Szólás: A
hásziján, korpa van benne: tréfás felelet
pl. arra a kérdésre: Hol van anyád? Ojan
nagy, hogy a hászijárul is beleugorhatna: lábbeli túlságosan bő.
házhijalyuk hászijajuk fn 1. Az a
nyílás, lyuk, amelyen át a padlásra lehet
jutni. 2. Ablakszerű kis lyuk, ahol a világosság bejut a padlásra. Az istállón
rendszerint 2 kivágott lyuk volt a tűzfalon. 3. Nagyobb lyuk, nyílás, ahol a takarmányt lehányják az istállópadlásról a
szénatartóba.
házi ~ mn Otthoni, családi. Szólás:
Házi kereszt rajta: beteges, veszekedős
v. részeges családtag nagy terhet, megpróbáltatást jelent vkinek. Közmondás:
Úti cifra, ~ ronda: olyan asszony, aki
kicsípi magát, ha elmegy hazulról, de
otthon rendetlen, piszkos. L. még: kutyaházi, szarházi, szegényházi
házicérna ~ fn Vastag cérna.
házicskó házicskóṷ fn Kis ház, házikó.
házi egér: → egér
házigazda ~ fn − Szólás: Se ~, se
szívessíg/szíveslátás: váratlanul érkező
vendég megállapítása, amikor látja, hogy
nem fogadják szívesen:
háziméh házimí fn Mézelőméh. L.
még: méhészet
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házi vágás: → disznóölés
háznál esküvés háznál esküvís: →
Esküvő, amelyet nem a templomban, hanem a háznál kötnek.
háznép házníp fn Egy családhoz tartozó személyek összessége, esetleg az
ott élő alkalmazottakkal kiegészítve.
házszem ~ fn Lakóházon levő → ablak.
háztáji ~ fn Téeszvilágban: ház környéki föld, gazdaság, állatállomány.
háztájiasítás ~ fn Téeszvilágban: a
háztáji gazdálkodás engedélyezése, ill.
kiterjesztése. Az 1970-es években vált
általánossá.
háztáji erdő háztáji erdőÝ: Tanya
közelében levő → erdő.
háztáji föld háztáji főÝd: Téesz tagjainak egyéni használatra átengedett
föld.
háztáji gazdaság ~: A → háztáji
földdel kapcsolatos gazdaság.
háztartás ~ fn → Méhészetben: méhek meghatározott csoportja.
háztető háztetőÝ fn Ritkább neve:
házfedél. A házat fedő tetőzet. Egyik
régi formája a → kanfaros ház(tető). −
Szóláshasonlat: Ojan a pisi- lís fingás
nélkül, mint a háztetőÝ cserép nélkül: ti.
mindkettő feltételezi a másikat. Szólás:
Ojan nagy ez a csizsma, hogy a háztetőÝrül is bele lehet ugrani: túlságosan
bő. Zsindej van a háztetőÝn: óvatosan
beszéljünk, mert olyan személy van a
társaságban, akinek vmit nem szabad v.
nem tanácsos meghallania.
háztűznézni háztűznízni in Ritkább
alakban: tűzházlátni. Háztűznízni megy:
a) a házasulandó férfi egy tekintélyes
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férfirokon társaságában meglátogatja a
lány családját. b) a kérő és szülei tájékozódó látogatást tesznek a lányos háznál.
háztűznéző háztűznízőÝ fn 1. A házasulandó férfi első látogatása a menyasszonynak kiszemelt lányéknál. A ~
mindig hétköznap történt, bejelentés
nélkül és délután. A fiatalember vmelyik
idősebb férfirokonával (keresztapjával v.
nagybátyjával) állított be a lányos házhoz. Az eladó lány meglátva az érkezőket egy pillanat alatt eltűnt. A vendégeket, akik a köszöntés szertartása alatt
alaposan körülnéztek, az anyja fogadta.
Azok be sem mentek a házba, hanem az
idősebb férfi az udvaron mondotta el: azt
hallották, ennél a háznál vetni való búza
van eladó. A gazdasszony csak ezután
hívta be őket a házba, a nagyszobába
leültette őket. A mutatóba kért búzát a
lányával hozatta be, a vendégek megnézték azt is, a leányt is, aztán felálltak, és
körülményesen elbúcsúztak azzal, hogy
a mutatott búzát majd jobban megnézik.
2. A menyasszony szüleinek látogatása a
kérőnél. − A meglehetősen zárt cívis paraszti társadalomban a ~ nem volt általános. L. még: eljegyzés, esküvő, lakodalom, lánykérés
hazudik ~ i − Szóláshasonlat: Úgy ~,
mintha a könyvbül olvasná: hidegvérrel,
cinikusan ~. Messzirül jöttnek lehet ~ni:
az idegen bátran hazudhat, mert állítását
úgysem lehet ellenőrizni. Aki ~, az lop
is: a két becstelenség együttjár. Aki
eccer hazudni mer, annak többet nem jár
hitel: akit hazugságon kapnak, annak
többé nem hisznek.
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hazug ~ mn/fn − Közmondás: A ~ot
hamarébb utóṷlírik, mint a sánta kutyát:
a ~ ember hamar lelepleződik. A ~nak
akkor se hisznek, amikor igazat mond:
aki eljátszotta a szavahihetőségét, annak
többé nem hisznek.
hazugkirály hazugkiráj fn A kollégiumi diáknyelvben: folytonosan hazudó
személy.
hazugság ~ fn − Kifejezésben: Hazugságba hagy: a) meghazudtol. b) nem
tanúskodik vkinek az állítása mellett.
Szólás: Sok ~ van benne: akkor mondják, ha a megvert gyermek ruhája porzik.
Sok ~ elfér benne: hazudozó emberre
mondják. Közmondás: Sok emberbe sok
~ van: a ~ az emberek számától is függ.
hazulról hazúrúl, hazulrúl hsz Alakváltozata: hazunnan. Nyomatékos változata: odahazúrúnnet. Otthonról. Szólás:
Elmentek hazúrúl: elment az esze, bolond. Hazúrúl/Hazunnan jöttem: hoztam
ám ajándékot is. Ezzel a szólással jelezte
a cívis ember az ügyeit intéző hivatalnoknak, hogy anyagiakkal (hússal, tojással stb.) is megköszöni a segítségét. De a
hortobágyi pusztára látogató idegentől
(gazdától) is megkérdezték a pásztorok
Oszt hazúrúl/odahazúrúnnet gyött kegyelmed?, vagyis hozott-e vmilyen jó
itókát magával. Aki hazulrúl jön, az
sosem jön üres kézzel, mindig hoz vmit:
egy kis italt v. süteményt, szóval vmi
hazait. Az olyan debreceni fukar gazdákat, akik üres kézzel látogattak a pusztára a jószáguk megnézésére, karóṷrágóṷ
gazdának v. tökpüfölőÝ kásahóṷhérnak
nevezték a pásztorok, és nem is nagyon
álltak szóba velük. − Állítólag megtör-
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tént, hogy Béres András a pusztára kilátogatva Cinege számadónak erre a kérdésére egyszer nemmel felelt. Lefekvéskor a „gróf” így utasította bojtárjait:
Aggyatok neki egy rossz bundát, mert
nem hazúrúl jött! A számadó így büntette meg az éjszakát kint töltő, a pusztai
illemről megfeledkező kutatót. L. még:
odahazulrunnet
hazunnan: → hazulról
*ház után való föld: A → forgóföld
mellett a hajdani földközösség másik
emléke. Egyike a debreceniek legrégibb
birtokainak. Kiosztásuk 1571 óta volt
szokásban. Kiosztásának aránya először
az adófizetés nagysága szerint történt. A
maximum azonban 4 → nyilas volt. A
~eket a város körüli legelőn túl nyugat
felé, → Ondódon kapták a debreceniek.
A kiosztott földek birtoklása nagymértékben meg volt kötve: eladni csak a
házzal együtt lehetett. 1854 után azonban a birtokos tetszés szerint rendelkezett vele.
házvég házvíg fn A ház végében levő
szoba, helyiség.
házsárkodik ~ i Házsártoskodik,
zsörtölődik.
házspitos ~ mn Veszekedős, zsörtölődő.
he ~ msz 1. Felszólításként meg nem
értett közlés v. kérdés megismétlésére:
hogy mondtad, mi az? He, mit mondtál?
2. Felszólítás nyomósítására: Teszed le,
~! 3. Figyelem fölkeltésére: Jött eggy
ismerőÝs, beszóṷlt az ajtóṷn, hogy ~. Ha
vóṷt bent valaki, felelt.
hé ~ isz → Megszólításként v. felszólítás nyomósítására: Gyere csak, ~!
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hebeg ~ i Dadog.
hebehurgyi ~ mn Hebehurgya.
hebetel: → hebrál
hebrál ~ i Alakváltozata: hebetel.
Hadar, gyorsan beszél.
hebre ~ mn Hebegő, dadogó.
hebrencs ~ mn 1. Hebehurgya, kapkodó. 2. Gyors beszédű, → hadaró.
hebrencs beszédű hebrencs beszídű:
Gyors beszédű.
hecsedli ~ fn 1. Csipkebogyó, a vadrózsa termése. 2. Cukor nélküli csipkelekvár. Hajdan a ~t tót asszonyok hozták
Debrecenbe puttonyokban, literenként
mérték a vevőknek.
hecsedlilekvár ~ fn Cukrozott csipkelekvár. A → hecsedliből készítették el
a gazdasszonyok, cukrot tettek bele.
Hedelfingeni óriás cseresznye: →
cseresznye
hegedű ~ fn 1. → tarlógereblye. 2.
→ Fésűsmesterségben a fésűk fényesítésére használt, egyik oldalán posztóval
bevont félméteres lécdarab. L. még: bárányjegy, cirokhegedű
hegedűbarna ~ mn Sötétbarna. L.
még: villahajtó
hegedül hegedűl i Gyereket üt, megver.
*hegedűs: → *céhen kívüli kismesterségek
hegedűszó hegedűszóṷ fn − Szóláshasonlat. Drága, mint a hegedűszóṷ:
vmi sokba kerül.
hegy1 ~ fn 1. Domb. 2. Szőlőhegy. −
Szóláshasonlatban: Áll, mint Sion ~e:
erősen, szilárdan áll vmi. Leginkább a
búzára, tengerire mondták, ha a viharban
nem dőlt meg. Közmondásokban: Hegy
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heggyel nem tanálkozik, de ember emberrel igen: aki él és mozog, bárkivel
összetalálkozhat. Nincs ojan nagy ~,
amit el ne lehetne hordani: kitartással
minden feladatot el lehet végezni. KísőÝ
a ~ alatt abrakolni/zabolni: mindent a
maga idejében kell elvégezni. Népi megfigyelés: Felködlött a váradi ~, esőÝ
lessz: akkor mondják, ha a váradi ~ ködösnek látszik, ködbe vész.
hegy2~ fn 1. Földdarab elkeskenyedő
vége. 2. Hegye van az időÝnek: időjárás
szeles, hideg. − A ~ összetételekben is
előfordul: pennahegy, villahegy, kanálhegy, szarvasmarha része az oldalhegy, a
ló első nyakcsigolyája a nyakhegy. −
Szóláshasonlat: Ojan kicsi, mint a tű ~i:
vmi nagyon kicsi. L. még: a fogalmak
szócikkeit is!
hegyalja hegyajja fn Hegy töve,
hegy lába. Tulajdonnévként a cívisek a
Nagyvárad környéki Hegyaljára vonatkoztatták mint olyan helyre, ahonnan a
direkttermő szőlő borát vásárolták.
Hegyalja: → hegyalja
hegybíró hegybíróṷ fn A hegyközségnek, vagyis egy szőlőterület tulajdonosaiból alakult társulásnak a választott
vezetője. Ő jelölte ki a → szüret kezdésének az idejét.
hegydinnye ~ fn A görögdinnye, ritkábban sárgadinnye indája végén termő
késői, apró → dinnye, keserves kis valami. A gazdasszonyok savanyúságnak
rakják be. Hegydinnyét napjainkban is
árulnak a piacon ősszel.
hegyébe hegyibe hsz Föléje, rá.
hegyében hegyibe hsz Tetejében.
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hegyel ~ i 1. Kazalnak, asztagnak a
tetejét hegyesre rakja. 2. Hetykén, büszkén jár, rátartian viselkedik.
hegyes ~ mn 1. Egyenes, feszes járású személyre jellemző 〈beszéd, járás,
testartás〉. 2. Hetyke, büszke, rátarti személlyel kapcsolatos: ~en jár/lípked:
ilyen emberre jellemző járás. 3. Hegyeset köp: sercintve köp. Szóláshasonlat:
Ojan ~, mint a tű: nagyon ~. 4. Összetételekben is előfordul: szarvállásra utal a
bigyehegyes és a hátrabajuszhegyes, a
boglya alakjára a csuhegyes, a jobb oldalra befogott ló neve ostorhegyes, a
csinos lány megjelölése lábujjhegyes, az
aszat gyomnövény népi elnevezése
nyershegyes. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
Hegyes: → Kishegyes, Nagyhegyes
hegyes cakk ~: Sima szőrű szőrmék
összedolgozásánál alkalmazott forma,
amikor a szőrmeszélek cakkosak. L.
még: szőrmekikészítés
hegyes csipejű ~: Hibás csipőjű 〈ló〉.
L. még: lótenyésztés
hegyesfa ~ fn 1. Ültetéshez használt
fa. 2. Kazalfedél két végébe tűzött karó,
amelyhez a póznát kötik.
hegyesfogó hegyesfogóṷ fn Kovácsmesterségben: vékony lemezek, fűrészlapok végeinek összefogására alkalmas
tűzifogó.
hegyes fülű ~: Fölfelé álló fülű 〈ló〉.
L. még: lótenyésztés
Hegyeshasú Balogh Péter: → cívis
ragadványnevek
hegyes kunyhó hegyes kunyhóṷ: 1.
Ősszel, kukoricatörés idején a szántóföldön kukoricaszár-kévékből készített
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ideiglenes → kunyhó az élelem és a ruhaféle tárolására. 2. Tartósabb változatát
hasított fából, szalmából, sásból az erdei
legelőket kaszáló munkások készítették
alkalmi szállásként. Ennek → padmalyán két sorban lábbal összefordulva 10
ember is elaludt.
hegyes szarvú ~: Szarvasmarha v.
juh egyik szarvállása.
hegyez ∼ i Kazalnak, asztagnak a tetejét hegyesre rakja. − Igekötővel: →
behegyez, meghegyez.
hegyezés hegyezís fn → Vesszőfonásban a vesszők kihegyezése, ill. ennek
eredménye.
hegyifa ~ fn → Kádármesterségben:
az Északi-középhegységből beszerzett
faanyag.
hegymester: → szőlőskerti felügyelő
hegy-völgy hegy-vőÝgy fn − Szólás:
Beszílt összevissza hegyet-vőÝgyet: sok
zagyvaságot beszélt. Nagy költségekkel
járó mulatozás jellemzése: Hegyen-vőÝ
gyön lakadalom.
hej ~ msz Sertés terelésére: Hej te!
Hej te, ne! L. még: állatterelők
héj: → haj
héja ~ I. fn Káros → ragadozó madár. Szóláshasonlat: Rácsap, mint ~ a
csirkére: mohón elragad, elkap vmit. II.
msz Szárnyas hessegetésére: Héja, sss,
~! L. még: állatűzők
héjakosár ~ fn Az a → kosár,
amelybe a héját csaléteknek belekötik, a
ragadozó madarak rászállnak, és közben
lesről lelövik őket.
héjaköröm: → babó
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héjaszőrű héjaszőÝrű mn Olyan 〈ló〉,
melynek színe a héja tolláéhoz hasonlít.
L. még: lótenyésztés
héjaszőrű szürke héjaszőÝrű szürke:
Lószínnév, a → szürke egyik árnyalata.
L. még: lótenyésztés
héjazófogó héjazóṷfogóṷ fn Héjazóvilla.
héjazóvilla héjazóṷvilla fn Kosárfonóknál vesszők lehántolására szolgáló
eszköz. L. még: vesszőfonás
hejcécó hejcécóṷ fn Mulatozás, dáridó.
hejehuja ~ isz Mulatozás, dalolászás
közben réjaként használt szó.
hejnye hénnye, hennye isz Más ejtés/alakváltozatai: inye, hinnye. Ejnye.
Rosszalkodó (kis)gyerek tréfás megintése: Hénnye fíkomteremtette! Hennye/
Hinnye/Inye azt a fíkomteremtette, micsináltál mán megint!
hékám ~ fn E/2. személyre vonatkozó bizalmas, kedélyes → megszólítás.
Pl. férj a feleséget így szólítja: Gyere
csak ~! Mi a baj, ~? L. még: hékás
hékás ~ fn E/2. személyre vonatkozó
bizalmas, esetleg leereszkedő → megszólításként: Ne menny oda, ~! Személyraggal is: Hékásom, gyere csak ide! L.
még: hékám
hékásom: → hékás
hektár ~ fn 10 000 m2 mint → területmérték. Jelzőként: pl. 5 ~.
hektika: → tüdőbaj
hektikás: → tüdőbajos
hektó hektóṷ fn Hektoliter. L. még:
űrmérték
hely hej fn 1. Munka~, állás. Heje
van: cselédként szolgál vhol. 2. Deszká-
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val elkerített rész a → fazekas portáján,
ahol a kitermelt agyagot tárolják. 3. 〈-re
raggal msz-szerűen:〉 hejre, te!: szarvasmarha terelésére: menj a ~edre! −
Szólás. Ijen hejre ijen kell, különb hejre
különb kell: a) olyan ember mondja, akit
ruhája kopottságára figyelmeztetnek. b)
másképpen kell öltöznünk a munkához,
és másképpen, ha pl. hivatalos ügyet
intézünk. Tréfás dicsekvés: Nem úgy van
itt, mint szegíny hejen: van (nálunk)
minden. Minden rendbe van, semmi
sincs a hejin: (tréf) pl. konyhában nagy a
rendetlenség. Jóṷ hejre tette a feje ajját:
szerencsés ember. Aki jól nősült, az Jóṷ
hejre akasztotta a szűrit, ill. Jóṷ hejre
tette a gatyáját. Hejit leli valahon: állandóan ott tartózkodik, ott tanyázik.
Még a hejit is megfújná: nagyon szereti,
tiszteli. Meg se melegedett a hejin: rövid
ideig volt vhol. Hült hejit tanájja: nyomtalanul eltűnt. Nem leli a hejit: nyugtalan. Nem fogja a hej(je): szolga, cseléd,
más munkavállaló nem marad meg a
gazdánál, munkaadónál. Hejin van az
esze: feltalálja magát, nem jön zavarba.
Közmondás: Hívatlan vendígnek ajtóṷ
megett/mellett a hejje: nem látják szívesen. Cselédnek, kutyának kinn a hejje: a
jó cseléd talál kint magának dolgot, nem
tolakodik a házba. − A szó sok összetételben szerepel, leggyakrabban a térnek
meghatározott célra használt része, helyiség jelentésben: agyaghely, árulóhely,
hágatóhely, háláshely, menekülőhely, tüzelőhely, tűzhely; egyéb: faluhely, készhely, műhely, ültőhely. − A fogalmak
jelentését l. a szócikkéáekben!
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helybenhagy hejbehagy i 1. Ételt
megkóstol és (kedvezően) megbírál. 2.
Megver.
helybenhagyó hejbehagyóṷ fn →
Fésűsmesterségben: négylábú fapad a
tetejébe erősített, hasítékkal ellátott fadarabbal, amelynek bevágásába ráspolyozáskor a szarut illesztik.
helybenhagyó ráspoly hejbehagyóṷ
ráspoj: → Fésűsmesterségben: a szaru
megmunkálásához, reszeléséhez használt, kb. fél méter hosszú, fogóval ellátott fahasáb, amelybe hosszanti irányára
merőlegesen sűrűn egymás mellé éles
vasdarabokat mélyesztenek.
helyből hejbűl hsz Álló~.
helyében hejibe nu Helyett. − Közmondás: Jóṷtett hejibe jóṷt várj!: jót
jóval viszonozz!
helyes hejes mn Gúnyos helyeslés:
Hejes a bőÝgís, mert fiatal a marha.
Lányra vonatkoztatott tréfás megállapítás, dicséret: Hejes, ha nem himlőÝhejes.
Tréfás versike: Aki hümlőÝs, az a hejes,
abbúl lessz a jóṷ tizedes.
hellyel-hellyel hejjel-hejjel hsz Helylyel-közzel, helyenként. Hejjel-hejjel a
gaz is felverte.
helynév: → helynév–határnév–dűlőnév
helynév–határnév–dűlőnév: – A/ A
helynév a táj különböző részeinek, ill. a
tájban található természetes és mesterséges alakulatoknak (hegységek, hegyek,
dombok, halmok, völgyek, síkságok, erdők, mocsarak, rétek, szántók, árkok,
gödrök, kutak, források, folyóvizek, tavak; városok, falvak, majorok, utak, utcák, terek, hidak stb.) megkülönböztető
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neve. – B/ A határnév a település határa
művelt és műveletlen területeinek helyneveit foglalja magában. – C/ A dűlőnév
a település határának művelés alatt álló
részeire vonatkozó helynév. – D/ A helynevek sok történelmi és néprajzi adatot
őriznek. Így más vidékek adataihoz hasonlóan nagy Debrecen (és a Hortobágy)
helynevei is jelentős forrásai a helytörténetírásnak, agrártörténetnek, régészetnek, néprajznak, nyelvtudománynak
egyaránt. Tanúskodnak a táj (régi) természeti viszonyairól, így felszíni jellemzőiről (Álló-hegy, Hármas-hegy, Vérvölgy), növényzetéről (Füzes, Kőrises,
Őserdő, Rakottyás, Sziki-gyakor, Vén-erdő), hajdani állatvilágáról (Farkasordító,
→ Nyulas), az egykori művelési formákról (Dohány-forgó, → Pallag), termelvényekről (Csicsókás, Dohánykert), határhasználati módokról (Bellegelő, →
dinnyeföld, → Juhszél, Kisnyilasok, →
nyilas, Libanyomás), a birtokbavétel
módjáról (irtás), a birtoklási formákról
és azok változásáról (tilos erdő, Illetmény-kert), a határban egykor álló településekről (Cuca, Szata, Újlak) stb. L
még: Haláp, halászat a hortobágyi vizeken, hortobágyi helynevek és helynévtípusok, Pallag, utcák–utcanevek
helyre hejre mn 1. Derék, jóravaló,
dolgos. Hejre egy legíny. 2. Ügyes, talpraesett és csinos.
helyrehajt hejrehajt i Kenyértésztát
→ dagasztás után a dagasztóteknőben az
eredeti helyére visszafordít. L. még: kenyérsütés
helyrehoz hejrehoz i Rendbe hoz,
meggyógyít.
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helyrekotródik hejrekotróṷdik i Iskolai nyelvben: (ülő)helyére visszamegy.
helytelen hejtelen mn Neveletlen,
pajkos, csintalan 〈gyerek〉.
helytelenség hejtelensíg fn Helytelen
viselkedés.
hemmihummi: → himmihummi
hempergődzik hempergőÝddzik i Főleg gyermek, fiatal állat játékosan huzamosan hempereg.
hemplatt ~ fn → Kőművesek nyelvében: a párkányok függőlemeze.
hemzseg ~ i Zsibong.
hemzsegés hemzsegís fn Zsibongás.
Ahon sok a kisliba, ott nagy a hemzsegís.
Hencida ~ tn Helység Hajdú-Bihar
megyében. Szóláshasonlatban: FelőÝtözött nagy cifrán, mint a cigány ~´n: ízléstelenül öltözött fel. Népmesei kifejezésekben főként lakodalomra vonatkoztatva: Hencidátul Boncidáig fojt a
jóṷféle /sárga lé: minden volt ott. Más
változatban: Hencidárul Boncidára fojt
a jóṷféle/sárga lé.
hencidai ~ mn − Szóláshasonlat:
Hánnya-veti magát, mint a ~ kurva a híd
vígin: beképzelt, pedig semmi oka sincs
rá. Megmakacsojja magát, mint a ~ kurva a híd vígin: ok nélkül makacskodik.
hencser ∼ fn Szükség esetén fekvőhelyként is használt, heverőszerű, rugós
ülőbútor.
hencsereg ~ i Hentereg, hempereg.
Fenyegetés: Úgy megruglak, hogy hetet
~sz!: nagyon megrúglak! Igekötővel: →
elhencsereg. L. még: hendergőzik
henderbucka ~ fn Alakváltozata:
hengerbucok. Bukfenc. Henderbuckát/
Hengerbuckot vet: bukfencezik.

habog
henderbuckázik ~ i Alakváltozatai:
hengerbuckázik, hengerbuckozik, hengerbuckóṷzik. Bukfencezik.
hendergős szoknya hendergőÝs
szoknya: Sűrűre húzott → szoknya.
hendergőzik hendergőÝzik i Alakváltozatai:
hentergőÝddzik,
hengergőÝzik, hengergőÝddzik. Pl. a ló
fetreng, hentereg, hempereg. L. még:
hencsereg, belehempereg
henger ~ fn 1. Ritkább neve: görgőÝ.
2−3 m hosszú, 30−40 cm átmérő, nehéz
hengeres test, amely gyakran két végén
keretbe v. rámába foglalt természetes
fatörzs. (4 ló húzta.) Később vasból készült. A földművelésben rögtörésre, talajsimításra, ritkábban magtakarásra
szolgál. Kocsirúdja v. tézslához kapcsolható alkatrésze van, ennek segítségével vontatják. Vontatás közben a hengertest a tengelyen egyszerre forog és
csúszik a szántáson. Főként a felfagyott
őszi vetések tavaszi elegyengetésére, a
talaj nedvességtartalmának védelmére
alkalmazták/alkalmazzák. Homokos vidékeken nem terjedt el a használata, ill.
különleges változatát, a fogasberenát honosították meg. Elsősorban a középparaszti, gazdagparaszti réteg használta.
Készítették (falusi) kovácsok és ügyes
parasztemberek is. Legelterjedtebb az 1
görgős ~, de van 2 görgős és 3 görgős is,
aszerint mennyi van egyvégtébe kapcsolva. A hármas hengernél egynek a
szélessége 1 m. 2. Cséplőgép része. 3.
Fazekasmesterségben: az agyagdelálónak az a része, amelyen keresztül az
agyag átpréselődik. 4. Szőrmekikészítőknél a vasalógépnek a tényleges vasa-
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lást végző része. 5. Mézeskalácsosoknál
a nyújtógép része. 6. A szó összetételekben is előfordul ’vmilyen gép része’ jelentésben: áruhenger, lánchenger, szövethenger, vasalóhenger. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
hengerbuckázik: → henderbuckázik
hengerbuckozik: → henderbuckázik
hengerbuckózik: → henderbuckázik
hengerbucok: → henderbucka
hengerel: → hengerez
hengerelés: → hengerezés
hengerez ~ i Alakváltozata: hengerel. Talajt → hengerrel simít, lenyomat.
hengerezés hengerezís fn Alakváltozata: hengerelís. Szántóföldnek → hengerrel történő simítása, egyengetése. A
→ szántás után kerül rá sor.
hengergődzik: → hendergőzik
hengergőzik: → hendergőzik
hengérné ~ fn (rég) Hentes özvegye,
aki a hentestől összevásárolt disznóbél
árusításával foglalkozik. − Disznóöléskor gyakran megtörtént, hogy kevés volt
a → húr, és sok kolbászhús, ill. hurkatöltelék kimaradt. Ilyenkor a gazda a
piacon húrt vett a ~től. Ha a ~ a belet
szedetlenül ’tisztítatlanul’ adta el, a
nyelv, szív, máj és tüdő is vele járt, ha
szedve és kimosva, akkor nem. A húrnak
általában sok vevője volt, ölre v. méterre
mérték. A vétel előtt felfújták, nincs-e
kilyukadva, és tiszta-e. A gondos gazdasszony a ~től vett belet felhasználás
előtt maga is meghúrolta, átmosta. Amit
nem tudott eladni, azt a ~ maga töltötte
meg, és a meleg hurkát dézsában árulta.
Pár fillérért az éhes ember (→ hurkazsandár) kapott egy jó darabot, ez volt a
→ csinos.

habog
hengyókál hengyóṷkál, hingyóṷkál i
Hengyóṷkájja(Hingyóṷkájja) magát: riszálja, kelleti magát.
henteredik ~ i 1. Heveredik. 2. Fektében így a másik oldalára fordul.
hentergődzik: → hendergőzik
hentes ~ fn 1. Sertés levágásával,
feldolgozásával (és húsáru árusításával)
foglalkozó, erre képesített szakember. A
legtöbb ~ nemcsak sertésvágással, hanem szarvasmarha, juh vágásával is foglalkozott. Erre utal a köznyelvi hentes
és mészáros, ill. a míszároshentes népi
név. 2. Disznóölésre alkalmilag vállalkozó férfi, → böllér/paraszthentes.
hentesbál ~ fn A hentesek és mészárosok évenként megrendezett → bálja. A ~ba gyakori vendégek voltak a parasztfiatalok is, mivel a hentesekkel, mészárosokkal a cívis paraszti társadalom
gazdasági okokból is szoros kapcsolatot
tartott.
Hentes Csiki István: → cívis ragadványnevek
hentes és mészáros: → hentes
hentes- és mészárosmesterség: Debrecen húsiparában a hentesek hosszú
ideig alárendelt szerepet játszottak a →
mészárosok mellett. A mészárosok 1512.
évi céhszabályzata szerint pl. a hentesek
csak szerdán és szombaton árulhattak
húst v. kolbászt. A mészárosok igyekeztek kiszorítani őket a marhakereskedelemből is, arra kényszerítve őket, hogy
csak a helybeli mészárosoktól vásároljanak vágóállatot. A szakadás 1676-ban
következett be, a hentesek kiváltak a
mészároscéhből. A debreceni hentesek
tevékenysége a 18. században egyre in-
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kább a sertésvágásra szorítkozott, ezért
külön sertésvágó hentes céh jött létre. De
a későbbi időkben − még a 20. század
első felében is − sokkal jobbnak, jövedelmezőbbnek tartották a mészárosszakmát, mint a hentesszakmát.
hentestalyigás: → talyigás
henyélő henyílőÝ in/fn – Közmondásban: A henyílőÝnek felkopik az álla: a
lusta semmihez sem jut hozzá.
hennye: → hejnye
hénnye: → hejnye
hepciás ~ mn 1. Veszekedős, izgága.
2. Gyenge, beteges 〈személy〉, aki alig
fonta az inát. L. még: emberi test
hepciáskodik ~ i Kötekedik.
heprecsóré heprecsóṷré, hipricsóṷré I. mn Hebehurgya, kapkodó, szeleburdi. II. fn A → cívis konyha gyenge
minőségű, silány (leves)étele. L. még:
leves
heptika: → tüdőbaj
heptikás: → tüdőbajos
herbatea ~ fn Hársfatea, gyógytea.
Mézzel ízesítve köhögés gyógyítására
használják. L. még: népi gyógyászat
hercegszilva ~ fn → Szilvafajta.
hercehurca ~ fn Rosszat mondás
vkiről, vkinek a megrágalmazása.
hercehurcál ~ i Rosszat mond vkiről, meghurcol, rágalmaz vkit.
hercig ~ mn Takaros, csinos, szép
〈nő, különösen lány〉.
hercli ~ fn → Paszományosoknál
szegőszalag előregyártott betétje, figurája.
herclis ~ mn → Paszományosoknál
szív alakú mintával, figurával ellátott
〈szegőszalag〉.

habog
herclis bortni ~: Kéziszövőszéken
szőtt szegőszalag szív alakú mintával,
figurával. L. még: paszományosmesterség
herdál ~ i Pazarol, pocsékol. Igekötővel: → elherdál.
here1 ~ fn Összetétellel: heregojóṷ.
Férfinak, ill. hím emlősállatnak páros
ivarmirigye.
here2 ~ fn Trifolium. Hármas levelű,
apró pillangós növény, ill. ennek takarmányként termesztett fajtája; → lóhere.
A frissen felszántott földbe vetett fajtája
a → tarlóhere.
hereevés hereevís fn A kivágott →
here (elkészítése és) elfogyasztása a
pásztorok (és parasztok) körében ősi
szokásnak számított/számít. Szívesen fogyasztották a bikaborjú, juh, birka, disznó heréjét, ritkábban a fiatal csikóét, a
kondások a kan malac heréjét. A here elkészítése: Előbb egészben megfőzik,
azután hosszában felvágják, a burkát lehúzzák róla, és a belső puha anyagot
feldarabolják. Megsózva paprikás-hagymás zsírban megsütik. Esetleg tojást is
ütnek rá, ezzel sütik meg. Legtöbbször a
férfiak készítették/készítik el, mert az
asszonyok utálják.
herefogó herefogóṷ fn → Méhészetben kisméretű ketrec, amely úgy van
megszerkesztve, hogy a kaptár röplyukára illesztve a kaptárból kitóduló herék
bejuthatnak, de már nem tudnak kijönni
belőle, ezzel szemben a munkások mindkét irányban átférnek a nyílásán.
hereg ~ i 1. Hörög. Hereg a mejje/
torka: hörgő hangot ad a melle/torka. 2.
Üres házzal kapcsolatban. Pl. Az üres
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ház níha úgy ~.
heregolyó: → here
herél ~ i 1. Hímet ivartalanít, pl.
kokast ~. Megtörtént, hogy az ügyes
gazdasszony akár 30−40 kakast is ivartalanított egyetlen nap. 2. Már felhasználható, nagyobb gumókat a krumplibokor
alól kiszed anélkül, hogy az egész bokrot
kiásná. 3. Sárgadinnye felfelé futó hajtását letöri, hogy a → dinnye jobban fejlődjön. 4. Zellert ~: a zeller leveleit
időnként letépi, hogy nagyobbra nőjön.
L. még: kiherél, megherél
herélés herélís fn 1. – A/ Háziállatok hímjeinek ivartalanítása. Célja az alkalmatlan egyedek kizárása a tenyésztésből, ill a munka- és haszonállatként
tartott jószágok vérmérsékletének megváltoztatása. A herélt állat kezesebb, békésebb, hízékonyabb. A ~ másik eljárása
a herék elkötése juhok esetében. − A
legáltalánosabb a metszés a ménlovaknál: Hurkot vetnek a négy lába csűdjére,
majd kötéllel két hátsó lábát, és egyik
első lábát előre húzzák, a másik első
lábát pedig hátrafelé. A bikaborjú ledöntése szintén lábaira kötött kötelekkel
történt, de a műtét egyszerűbb volt, akár
a disznó ~énél. Gulyások, csordások,
hozzáértő parasztok is elvégezték. − A
juhász a kosbárány heréit körmével kinyomta, és fogaival kihúzta a felmetszett
zacskóból (foggal herélés). A műtét után
az állat farkát meghúzta, és eleresztette.
Ezt a nagy szakértelmet igénylő eljárást
még a 19. században, sőt később is alkalmazták a Hortobágyon. – B/ A ~t
rendszerint ivarérés előtt végzik az állatokon. Lovak, szarvasmarhák, juhok

habog
~ését tavasszal, hagyományosan a →
kiverést megelőzően nagypéntek előtt (v.
nagypénteken) végezték el. Visszaemlékezések szerint hajdan a bikaborjak ~e a
cívis gazda számára jelentős esemény
volt. Egy csomó böjti eledellel, 1−2
kulacs borral felszerelkezve kiment a
tanyájára. A kivágásra és bilyogozásra
szánt állatokat bezárták az istállóba. Az
eléje épített kifutóban a szilaj bikát
egyenként fogták le, és a földre nyomva
herélték ki. Heréjét eltették ebédre.
Ugyancsak a húsvét előtti pénteken kurtítják meg a nősténybárányok (jerkék)
farkát (kb. egy maréknyira). A pásztorok
a kivágott heréket tojással megsütve
elfogyasztják (hereevés). – C/ A ~t követően megváltozik az állat elnevezése.
Lónál a csődör/ménló paripa, szarvasmarhánál a bika tinó, ökörtinó, ökör,
juhnál a kos ürü, ürütoklyó, sertésnél a
kan ártány, baromfinál a kakas kappan
lesz. Előfordul, hogy a ~ nem sikerül. A
rosszul herélt állatok neve: komor: komor ló, komor bika. A későn herélt kos
neve cap. − Összetételben csikóherélés,
kakasherélés. 2. Nagyobb gumók kiszedése a krumplibokor alól az egész bokor
kiásása nélkül. 3. Sárgadinnye felfelé
futó hajtásának letörése, hogy a dinnye
jobban fejlődjön. 4. Zeller leveleinek
letépése, hogy a többi nagyobbra nőjön.
5. → miskárolás. L. még: a fogalmak
szócikkeit is!
heréletlen koca ~: Olyan → koca,
amelyiknek megvan a petefészke. L.
még: miskárolás
herélget ~ i → Krumpli egy részét
kiszedi a bokorból.
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herélő herélőÝ fn Disznó, csikó, bika
→ herélését szakértelemmel végző személy. L. még: disznóherélő
herélőasszony herélőÝasszony fn A
kakas → heréléséhez értő asszony.
herélt csikó herélt csikóṷ: Kiherélt
fiatal → ló.
herélt koca ~: Petefészkétől megfosztott nőstény → disznó.
Herep: → halászat a hortobágyi vizeken
heresejt ~ fn A → méhek által a jövendő herék részére épített méhsejt.
hérész hérísz fn Másik neve: kárlátás. A → lakodalomnak az a része, amelyet a menyasszony szüleinek házánál
tartanak. Nagy lakodalmakban, ha kevésnek bizonyult a hely, akkor a menyasszonyos háznál is volt mulatság. Reggel viszont fölkerekedtek, és elmentek a
lakodalmas házhoz. Ott tovább folyt a
mulatság.
hérészes héríszes fn A → hérészen
részt vevő vendég.
hereűzés hereűzís fn Az a cselekvés,
amikor a munkás méhek párzás után
elzavarják a családból a fölöslegessé vált
heréket. L. még: méhészet
hergel ~ i 1. Ingerel, bosszant. 2.
Bujtogat, uszít.
hergelőfa hergelőÝfa fn → Csizmadiamesterségben: L alakú deszka, a ványológépen kinyújtott bőrt erre szegezik.
hering ~ fn − Szóláshasonlat: Ojan
sóṷs, mint a ~: nagyon sós. Ojan szorosan vannak, mint a ~ek a hordóṷba: pl.
helyiségben emberek összezsúfolódva,
szorosan vannak.
herkópáter herkóṷpáter fn Nyoma-

habog
tékos tagadásban; bárki, akárki jelentésben; szitkozódásban előforduló szó. Magyar fejlemény, a Herkó családnévből és
a katolikus papok, szerzetesek megszólításaként használt páterből vált közszóvá.
A családnév feltehetőleg annak a 17.
században élő Herkó Jánosnak a nevével
azonos, aki protestánsüldöző tevékenységével lett hirhedtté. Főleg gyereknek
címzett tréfás szidás: Azt a herkóṷpáterit neki!
hermelin: → pézsmapatkány
hermónika: → harmónika
hernyó hernyóṷ fn A lepke álcája.
Adatolt fajtái: → gyűrűhernyó, kutyatejhernyó. L. még: gyümölcstermesztés
hernyófa: → hernyózófa
hernyóselyem hernyóṷsejem fn
Nyersselyem. L. még: paszományosmesterség
hernyóz ~ i Növényt a hernyóktól,
petéktől stb. megtisztogat. L. még: gyümölcstermesztés
hernyózó: → hernyózóolló
hernyózófa hernyóṷzóṷfa fn Másik
neve: hernyóṷfa. → Fésűsmesterségben:
karvastagságú, kérgétől meg nem fosztott puhafa rúd, amelyhez egy posztódarabbal a meleg szarut szorítják, hogy
belőle az ereket hernyózókéssel kiszedjék.
hernyózókés hernyóṷzóṷkés fn →
Fésűsmesterségben: fanyélre erősített
vaspenge az ereknek a meleg szaruból
való kiszedésére.
hernyózóolló hernyóṷzóṷollóṷ fn
Mondják hernyóṷzóṷnak is. Rúd végére
erősített, a hernyófészkek levagdalására
használt → olló. L. még: alma, gyü-
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mölcstermesztés
herpitél ~ i Nehezen lélegzik, és egy
kicsit köhécsel.
herseg ~ i 1. Friss v. éretlen növény,
gyümölcs a rágás, ill. a vágás közben
sercegő, recsegő hangot ad. 2. Kellemetlenül erős, átható hangon beszél. 3. Serceg.
hersegtet ~ i Úgy rág, harap vmit,
hogy az sercegő, recsegő hangot ad.
herspitél ~ i Enyhe haraggal veszekszik.
hervad ~ i Hervadnak egymásír: lányoknak és fiúknak vmilyen közös munka, pl. dohánycsomózás szünetében játszott játéka. Az egyik így szól: Hervadok. A másik mondja a nevet, pl. Marcsáír, Pistáír, Julcsáír. Lánynak fiúnevet, fiúnak lánynevet kell mondania.
hervadás ~ fn (rég) Alakváltozata:
hervadozás. Egy betegségfajta: sárgulás.
L. még: népi betegségnevek
hervadozás: → hervadás
hervaszt ~ i Más igével: fülleszt. A
→ dohánytermesztés részművelete: Letört és egymásra rakott dohányleveleket
a felfűzés előtt állni hagy.
hess ~, hiss msz Baromfi elűzésére: Hess, ~! Hiss, hiss, te! L. még: állatűzők
hesszenilégy ~ fn A búzavetést károsító rovar, amely a tarlóba rakja a petéit,
és ott kikelve tavasszal nagy foltokban
kipusztítja a → vetést.
hét1 ~ szn Misztikus jellegű szám.
Kifejezésekben a jelentése: sok, akárhány. Pl. Hét ágra süt a nap: erősen. A
régi debreceni vásárokban a bazárosok
ezt kiabálták: Hét a bazár, ~, minden

habog
darab ~. Hogyha nem vesz, ne piszkájja,
mennyen az annya picsájába! A ma is
élő népi hiedelem szerint a ~ szűk esztendő után jön a ~ bő esztendő. Frazémákban gyakori. Fenyegetésben: Ebbűl még ~ baj lessz! Úgy váglak kupán,
hogy ~ bolond lesz belőÝled! Úgy megruglak, hogy hetet hencseregsz! Enyhe
bosszankodás kifejezése: Azt a ~ meg a
nyóṷc! Szóláshasonlatokban: Ojan, mint
a ~ szűk esztendőÝ: nagyon fösvény.
Ug- rál, mint Döbröndi, aki ~
esztendőÝbe fordul egyet: nagyon lassú.
Heten vannak, mint a gonoszok: mondják a ~ egyedből álló csoportra. Úgy
megbántam, mint amék kutya hetet
fiaddzott: nagyon megbántam. Hét országra szóṷlóṷ lakadalom: nagyon nagy
lakodalom. A szégyentelen ember Nem
szí- gyelli magát, mert ~ bűr van a kípin.
Beteges fiúgyermekre mondják: Nem
kell neki ~ szíl gatya, se sarkantyús
csizsma. A nem épeszű embernek Nincs
ki a hatra, a hetet meg halaggya. Közmondásban: A jóṷ házasságot ~ tél, ~
nyár választya meg: 7 év dönti el, hogy
boldog-e a házasság.
hét2 ~ fn A → hétfővel kezdődő 7 napos időszakasz. Két kisebb egysége: →
dologtevő napok ’hétköznapok’és a →
vasárnap ’munkaszüneti nap, ünnepnap’. − Szólásokban: Kapsz egy ~re hat
napot, a hetedik a ráadás: Annak mondják, aki nem kap fizetést. Se heti, se hava: rövid ideje. Azon a ~en nem is vóṷt
csütörtök: tréfás tagadása vmi nyilvánvalónak. Anekdotai magyarázata: A cigányt beidézték, hogy csütörtökön ellopott egy libát. Mire így vágta ki magát:
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Ne mongya, bíróṷ úr! Azon a ~en nem is
vóṷt csütörtök.
hetedhét ~ szn Nagyon távoli vidéket
jelentő kifejezésekben, különösen mesében. Pl. ~ határon túl.
hetedik gyerek ~: Különlegesnek
tartott gyermek. Idős cívisek emlékezete
szerint a ~re sok mindent mondtak. A
nagyanyámnak a ~e foggal született, és
azt mondták róṷla, ha elíri a bizonyos
kort, akkor elviszi a táltos.
hetedikszer ~ szn Hetedszer.
hetedmagával ~ hsz Vele együtt heten. Szólásban: Hetedmagával süt a nap:
nagyon süt.
hetel ~ i Egy hétig v. hétszámra tartózkodik vhol.
hetes ~ fn fn 1. Egy heti időtartamra
fogadott férficseléd, fírfimindenes. Nagy
munkaidőben alkalmazták, amikor dandárja volt a munkának. Ha szükség volt
rá, akkor tovább foglalkoztatták, ha nem,
akkor elküldték. 2. Konyhán a nehezebb
munkákat végző férfialkalmazott, →
mindenes.
hetes eső hetes esőÝ: Hosszú ideig
tartó eső. L. még: időjárás
hetesség hetessíg fn Egy hétig tartó
szolgálat.
hetet-havat ~ tárgyragos fn Válogatás nélkül mindenfélét. Hetet-havat öszszebeszíl.
hétfiú szelence: → esztergályosmesterség
hétfő hetfü, hétfű fn Szószerkezettel:
hetfűi/hétfűi nap. A hét első napja. Ünnep hetfűje: némely kétnapos ünnep (pl.
húsvét) második napja. L. még: hét napjai
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hétfői nap: → hétfő
hetfű, hétfű: → hétfő
hetibér hetibír fn Hetente fizetett
bér. Szólásban: Hetibír hat nap, a hetedik a ráadás: (tréf) munkádért semmit
sem kapsz.
hetipiac ~ fn Hetente egyszer tartott
→ piac.
heti takarítás: → takarítás
heti tarisznya ~: Egyheti élelem.
hetivásár ~ fn Hetente mindig
ugyanazon napon tartott kisebb → vásár.
hétköznap: → dologtevő nap
hétköznapi pásztorbot: → pásztorbot
hét napjai: A ~nak „szabad” és „veszélytelen”, másrészt „veszélyes” (munka- és egyéb tilalmakkal kötött) napokra
való megosztása igen régi eredetű. A cívis társadalomban is általános volt a
péntek, szombat, vasárnap munkát tiltó
jellege. A vasárnapi tilalom mindenfajta
munkára kiterjedt, a pénteki általánosan
a → kenyérsütésre és → mosásra. Tiltották a mosást szombaton és természetesen
vasárnap is. Kenyérsütésre leginkább a
szombatot, mosásra a hétfőt és keddet
javasolták. A cívis hagyomány szerint:
Hétfűn és kedden mosnak a friss asszonyok, szerdán, csütörtökön a lustábbak,
szombaton meg a kurvák. Az → aratást
általában hétfőn v. csütörtökön kezdték.
A ~ról szóló elemi iskolás vers a 20.
század első évtizedeiből: Hétfű hetibe,
kedd kedvibe, szerda szeribe, csütörtök
csűribe, píntek pitvarába, szombat szobájába, vasárnap kéccer az Isten házába.
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hétördög ~ fn Túlságosan eleven,
mozgékony gyerek. Az ilyen gyerekre
mondják: Hétördög veszett el benne. L.
még: ördög
hétrétgörbe hétrítgörbe mn (gúny)
Görbe hátú 〈ember〉. L. még: emberi test
hétszámra ~ hsz Hetekig.
hétszáz héccáz szn − Főleg gyereknek mondott tréfás szitkozódás: Azt a
héccázát neki!
hétszer héccer szn − Káromkodás:
Héccer törjön ki a nyavaja!
Hetvenbokájú Burai Sándor: → cívis ragadványnevek
hetvenhetedik ~ szn Nagyon távoli.
Azóṷta mán a ~ faluba jár.
hetvenkedik ~ i 1. Kérkedik, hencegve bizonykodik. 2. Betöltötte a hetvenedik évet.
hetty ~ fn/msz Hangutánzó, hangulatfestő eredetű szó. Szólás: Nagy hetyre
tartya nagát: öntelt, beképzelt, kérkedő.
hettyempetty ~ mn Büszke, rátarti.
Mijen ~ jány ez a Bözsi!
hév ~ fn E/3. birt. szraggal: heve: túlfűtött → kemence forrósága, tüze.
heveder ~ fn 1. A kapu v. ajtó vaspántja a sarokvason. 2. A → talyiga két
rúdját összekötő szíj, amelyet a ló hátán
átvetnek. 3. A → nyereg felcsatolására
való szíj. Újabban ez a szíj már a nyereg
tartozéka.
hevederezés hevederezís fn Mondják
gurtnizásnak is. → Kárpitosmesterségben a bútornak hevederekkel, (vas)pántokkal való megerősítése.
hevederpánt ~ fn Kapu v. ajtó vaspántja a sarokvason.
heve: → hév
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hével-lével: → hévvel-lével
hevenyében hevenyibe hsz Hirtelenében. Hevenyibe jóṷl oda tanáltam neki mondani.
hevenyész hevenyísz i Sebtében csinál, rögtönöz, összeüt vmit. Pl. gallyakból sátrat ~.
hevenyveselob ~ fn (rég) A → vese
egyik betegsége. L. még: népi betegségnevek
hever ~ i Fekve pihen. Igekötővel: →
elhever, kihever.
hévér hévír fn Csavaros kézi emelőgép. A → szekér felemelésére is ezt
használták.
heverdelnap: → szentheverdel-napja
heverő heverőÝ mn 1. Használatban
éppen nem levő 〈eszköz, tárgy〉. 2. Jószággal kapcsolatban: a legelőn kinn
éjszakázó 〈→ szarvasmarha〉. L. még:
forhand
heverőben heverőÝbe hsz Használaton kívül, fölöslegesen. Nincs egy kaszátok heverőÝbe?
Heverő-laponyag: → laponyag
heverő ló heverőÝ lú: A legelőn tartott, nem dolgoztatott → ló. L. még: lótenyésztés
heverő marha heverőÝ marha: A legelőn tartott, járomba nem fogott →
szarvasmarha, ökör. A ~´t nem ellették,
nem dolgoztatták, rendszerint eladásra
meghizlalták.
hevertet ~ i 1. Jószágot nagyobb
munka után pihentet. 2. Legelő jószágot
délben pihentet, deleltet.
heves ~ mn 〈→ Kemence〉 tüzes, túl
van fűtve. Az ilyen kemencébe nem

152

had

lehet bevetni a kenyeret, meg kell várni,
amíg elmegy a heve.
heves vérű heves vírű: Hideget jól
tűrő, nem fázékony.
hevít ~ i Tehén aludttejéből melegítéssel → túrót készít. − Igekötővel: →
kihevít, meghevít.
hevítés hevítís fn → Túró készítése
tehén aludttejéből melegítéssel, ~sel. A
~nek külön tudománya van: ha gyengén
v. kevés ideig hevítik, akkor sok savó
marad benne, ha túlhevítik, rágós lesz.
hévség hévsíg fn Hőség.
hevül ~ i Melege van, izzad a napon.
Igekötővel: → kihevül.
hévvel-lével ~, hével-lével hsz Lélekszakadva, nagy sietve.
hézag ~, hízag fn Hézagon önt: rézműves üreges tárgyak készítésekor a
mag és a homok közötti résbe folyatja az
olvadt rezet, így alakul ki a tárgy. L.
még: rézművesmesterség
hí: → hív
hiába ~ hsz Kötőszószerűen: annak
ellenére, hogy; bár, noha. Hiába reformátusok vóṷtunk, bementünk a katóṷlikus templomba is. L. még: cívis népnyelv
hiábavaló beszéd hiábavalóṷ beszíd: Értelmetlenül, összevissza beszéd.
hiányosság ~ fn Szükség, vmiben való hiány. Nincs valami ~od?
hiányzik ~ i − Szólás: Hiányzik egy
deszkája, amék az összeset tartya: →
bolond. Más változatokban: Hiányzik
egy küllőÝje/kereke.
hiba ~ fn Hibázás, vétek. Megteszi a
~´t: elköveti a ~t. Szólás: Mi a ~ Jánosiba?: (tréf) hát mi a baj? Közmondások:
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Kicsi ~ szíp asszonyba nem nagy kár.
Kicsi ~, nem nagy kár/baj. Senki sincs ~
nékül: senki sem tökéletes. L. még: szőrhiba
hibás ~ mn 1. Testi fogyatékos, beteg
〈ember, állat〉. 2. Gyenge, életképtelen.
3. Sérült, nem tökéletes. 4. Szószerkezettel: ~ eszű. Szellemi fogyatékos, hibbant, → bolond.
hibás bőr hibás bűr: Olyan állatbőr,
amelynek a minősége nem tökéletes.
hibás derekú ~: Ló testalkatának,
testtartásának jellemzésére. L. még: lótenyésztés
hibás eszű: → hibás
hibás gyümölcs hibás gyümőÝcs:
Romlott, nem egészséges → gyümölcs.
hibásodik ~ i Gyümölcs, zöldség,
termés romlik, rothad. Igekötővel: →
meghibásodik.
hibázik ~ i 1. Téved. 2. Hiányzik. L.
még: meghibázik
hibihabókás hibihabóṷkás mn →
Bolondos, hóbortos. Szólás: Hibihabóṷkás, túri monyóṷkás: arról mondják, aki
szeret kétértelmű vicceket mesélni.
hibrihubri ~ mn 1. Hebehurgya,
kapkodó. 2. Zavaros, értelmetlen 〈beszédű〉.
hiccmeleg ~ fn → Kovácsmesterségben: fehérmeleg.
híd ~ fn − 1. Szóláshasonlat: Könyörög, mint Szent Péter a ~ vígin: (tréf) nagyon könyörög. Akkor adom meg, majd
ha a jukas ~on pízt lelek: sohasem adom
meg. Másik változata: Majd megadom
neki, ha a jukas ~on meglelem, csak
győÝzze kivárni. Amit a ~on nyert, azt a
vámon elvesztette: amit az egyik vállal-
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kozásával nyer, a másikkal elveszti. 2.
Lábbelinek a sarok és a talp közötti bemélyedő része. L. még: hencidai
hideg ~ mn/fn 1. Fagy, ~ idő. A pásztorok mondják a ~ idő beálltakor: Hideg
a hűvös, fázik a szűrös, bundába a gujás.
Szókapcsolatokban: Süt a ~: igen ~ van.
Megvette a ~: megfagy(ott). Változata:
Megveszi az Isten ~e. 2. → Hidegrázás,
~lelés. Borzongattya a ~: borzong a
láztól. Változatai: Borzogat a ~. Kilelte/Kirázta a ~. Leli a ~. Más: Kihányta a
~. Kihányta a ~ a száját: száj lázkiütéses
lesz. – Szitokban: A harmadnapos ~
rázzík ki! Szóláshasonlat: Hideg, mint a
jég: vmely testrészre vonatkoztatva
mondják. Szólás: Se ~, se meleg, ha langyos: a) jellegtelen. b) ugyanaz. − Öszszetételek utótagjaként több betegség
népi elnevezésében él: → epehideg/
epehidegség, forróhideg, gilisztahideg,
gyomorhideg.
hidegépítményű kaptár hidegípítmínyű kaptár: Olyan → kaptár, amelynek lépjei éllel néznek a kijáró felé. L.
még: méhészet
hidegkovács ~ fn Csak szilárd állapotú fémekkel dolgozó → kovács.
hideg kő hideg kű: Szoba földje, kövezete.
hidegláz: → hideglelés
hideglelés hideglelís fn Ritkább régi
neve: hidegláz. A láz hirtelen emelkedésével kapcsolatos borzongás, fázás,
reszketés, fogvacogás; hidegrázás. Rázta
a hidegláz. Adatolt fajtái: → érzőinas
hideglelés, harmadnapos hideglelés/forróhideglelés. − Szólás: Rosszabb a harmadnapos hideglelísnél: a) nagyon
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rossz. b) félelmetes. L. még: népi betegségnevek, újság
hideglelős hideglelőÝs mn Hidegrázásban szenvedő.
hideg megmunkálás: → Rézművesmesterségben: szilárd anyag felmelegítés
nélküli feldolgozása domborítással, fűrészeléssel, reszeléssel.
hideg pecsenye ~: Pecsenye.
hidegszájú ~ mn Olyan 〈ember〉, akinek a szájában hamar kialszik a pipa,
cigaretta, mert sokat beszél.
hidegtályog hidegtájog fn Tuberkulozisos gyulladáshoz járuló tályogüreg.
L. még: népi betegségnevek
hidegvérű ló: → muraközi ló
hídivásár ~ fn – A/ A Hortobágyon,
a hortobágyi csárda közelében, a →
Kilenclyukú-híd mellett augusztus 20-án
megtartott → vásár. Előzményeként említhető, hogy a korábbi évszázadokban a
Füredi út, amely a Hortobágy folyón át
tart Tiszafüreden át Egerbe, ill. Gyöngyösre és Pestre, majdnem teljes hosszában vásárút volt. A nagyszámú állatot az
út szélén legeltetve árulták. A hídnál a
kora középkortól vám- és vele kapcsolatos várakozóhely volt csárdával (→ hortobágyi csárdák) és hatalmas → szekérállással, ez könnyen alakult át alkalmi
vásárhellyé. A hortobágyi vásárt a debreceni városi tanács 1892-ben törvényesítette a híd mellett, a csárdától délre. A
hídvámszedés továbbra is fennmaradt,
aki a másik oldalról jött, annak hídvámot
kellett fizetnie. A ~ok időpontjáról 1893ban született döntés. Sokáig évenként
kétszer rendezték meg, és mint ló- és
szarvasmarhavásár vált messze földön
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ismertté. Az első a gyöngyösi tavaszi
vásárhoz igazodott: az azt megelőző hét
csütörtökjén tartották, május végén v.
június elején. A második a jászapáti
nyári vásárhoz kapcsolódott, az azt megelőző hét csütörtökjén tartották. Az eladók leginkább debreceni gazdák, míg a
vevők környékbeliek és az ország távoli
vidékeiről valók voltak. A ~t az ún. →
betyárvásár v. → zöldvásár jóval megelőzte. Ezek voltak a szabadalmazott
vásárok nem hivatalos elődjei. Az 1930as évek közepén még jelentősek a ~ok,
de a második világháború utáni gazdasági nehézségek miatt egy ideig szüneteltek. Az 1948-ban alakult Hortobágyi
Állami Gazdaság Nemzeti Vállalat,
amely 6 hortobágyi állami gazdaságot
foglalt magában, 1960-ban egyesült, ezt
követően 1964-től kerületi rendszerben
gazdálkodott. A Hortobágyi Intéző Bizottság a Gazdaság közreműködésével
teremtett lehetőséget a Hortobágyi Lovasnapoknak (július elején) és a (megváltozott tartalmú) ~nak, az ehhez tartozó pásztortalálkozónak az újjáélesztéséhez. – B/ Régen a pásztorok a ~ idejére
kérték ki szabadságukat, a vásárban −
amely kezdetektől fogva a pásztorélettel
összefüggő kirakodó vásár is volt −,
szerezték be a → gúnyát és más szükséges holmit, eszközt: így kulacs, kolomp,
csengő, juhászkampó, pásztorkalap,
szűr, bicska, buksza, bogrács, vaskanál,
szíjgyártómunkák, nyereg, tarisznya stb.
találhatott itt gazdára. – C/ A cívis családok a ~ra mindig → ekhós szekérrel
mentek, a vásárt megelőző napon indultak el, 2 napra való élelemmel megrakodva. A szekéren a lányok, fiatal asz-
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szonyok hátul, a szekér derekába tett
karos ülésen ültek, a férfiak velük szemben, háttal az első ülésen ülő kocsisnak
és gazdának. A nők éjszaka a szekér
derekában szénán aludtak. Hajnalban
korán indultak a gulyástanya mellől a
vásártérre, ahol a szekerek a Hortobágy
folyó partján sorba állítva valóságos
tábort alkottak. Míg a férfiak a vásárban
kereskedtek v. nézelődtek, a nők és gyerekek őrizték a szekeret. A két világháború között a cívis fiatalok és a környékbeli ifjúság érintkezésére, ismerkedésére a ~ adott alkalmat. A nagylányoknak ekkor és a délelőtti vásárnézés
alkalmából volt lehetőségük a fiatalemberekkel találkozni. A szövődő szerelmi
kapcsolat biztos jele volt, ha a legény
vásárfiát is vett a lánynak: mézeskalács
szívet, babát, huszárt, esetleg más kisebb
értékű dolgot. − D/ A ~ a háború előtt a
legnagyobb ünnep volt a pusztán. A
csárda előtti téren fúvósok fújták, a csárdában cigányzene szólt. 1965-től a ~
átalakult, állatvásár jellegét elvesztve
kirakodóvásár, sőt idegenforgalmi szempontú folklór vásár lett, népművészek,
iparművészek árui jelentek meg, lóverseny és más rendezvények szórakoztatják a közönséget. A ~t a rendszerváltozás óta is megrendezik. Igazi ősi vásárjellege azonban már aligha fog visszatérni.
hídlás hidlás ~ fn 1. Istálló, ól vastag deszkapadlózata és az alatta levő
üreg, amelybe a trágyalé lefolyik. 2.
Juhkarámban karfával ellátott deszkaalkotmány, amelyen a juhokat fejik.
hídlásdeszka hidlásdeszka fn Istálló,
ól deszkapadlózata.
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hídlásgerenda hidlásgerenda fn Az
istálló padlózatának a szélén levő gerenda.
hídlásgödör hidlásgödör fn Az istálló, ól deszkapadlózata alatt levő gödör,
amelybe a trágyalé lefolyik.
hidrihadri beszéd hidrihadri beszíd:
1. Zavaros, összevissza beszéd, haszontalan fecsegés. 2. Gyors, emiatt érthetetlen beszéd.
hiéna ~ fn (tréf) Éhes, falánk gyerek.
higany ~ fn − Szóláshasonlat: Ojan,
mint a ~: nagyon eleven, mozgékony.
higgad híggad i Folyadék (pl. bor,
kávé, leves), víz ülepedik, tisztul.
híj: → hív
hilinta: → hinta
hilinta-palinta: → hinta-palinta
hilintázik: → hintázik
himbálódzik himbálóṷddzik i Szekér
végén, saroglyán hintáztatja magát. Főleg fiúcskák időtöltése volt az álló (v.
mozgó) szekér végére akaszkodva himbálódzni.
himergyökér hímergyökér fn (rég)
Népi gyógyszernév: Acorus calamus, a
kálmos gyökeréből kivont anyag. Reumás testrészek gyógyítására használják.
L. még: gyógynövények, népi gyógyászat
hímes ~ I. mn 1. Festett. Hímes tojás.
2. Kivarrott, hímzett. II. fn 1. → húsvéti
tojás. 2. Kivarrott, hímzett ing. Szóláshasonlat: Úgy kell vele bánni, mint a ~
tojással: óvatosan, kíméletesen.
hímes tojás: → húsvéti tojás
hímez-hámoz ~ i Óvatoskodva v. zavartan kertel.
himlő himlőÝ, hümlőÝ fn 1. Gennyes,
hólyagos bőrkiütésekkel járó járványos
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betegség. Háziállatok hasonló betegsége.
Egyik fajtája a → fattyúhimlő. 2. Baromfi, galamb szeme környékén jelentkező
kiütés. L. még: népi betegségnevek
himlőhelyes himlőÝhejes mn Lányra
vonatkoztatott tréfás megállapítás, dicséret: Hejes, ha nem himlőÝhejes. Tréfás,
gúnyos dicséret: Illik neki rettenetes,
hogy egy kicsit himlőÝhejes: egyáltalán
nem illik neki, hogy ~ az arca.
himlős himlőÝs mn Foltos, feldolgozásra nem alkalmas (szőrmés)bőr. Tréfás, ritmusos, rimes szólás a 20. század
elejéről: Aki himlőÝs, az a hejes, abbúl
lessz a jóṷ tizedes.
himmihummi ~, hemmihummi fn 1.
Holmi, egy s más; értéktelen apróság,
cókmók. 2. Közönséges, alacsonyrendű.
Himnusz ~ tn − Szóláshasonlat: Úgy
níz ki, mint a ~ba a balsors: (tréf) szánalmas, nyomorult külsejű.
himpellér ~ fn Haszontalan fráter,
gazfickó, naplopó.
hinchánc ~ mn 1. Hebehurgya, kapkodó. 2. Jelentéktelen, de magát többre
tartó 〈személy〉. 3. Megbízhatatlan, nem
szavatartó.
hindrehandra ~ mn Nem alapos,
nem megfontolt, hebehurgya. Hsz-szerűen: ~´n. Nem ~´n, hanem tempóṷson
dóṷgozik, nem csapja össze.
hingyókál: → hengyókál
hinta ~ fn Alakváltozatai: hirinta,
hilinta, hirintóṷ, hirintóṷka. Gyermekjáték: Fára, állványra stb. felfüggesztett
ülés, amelyen előre-hátra lendülnek.
Fára kötött és ökörkötélből készült változatának neve: hirinkóṷ.
hintabölcső: → rengőbölcső
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hinta-palinta ~ msz Alakváltozata:
hilinta-palinta. Ölbe v. hintára ültetett
kisgyermek hintáztatását kísérő → gyermekmondóka szövegében: Hinta-palinta/
Hilinta-palinta, két krajcárír paprika.
hintázik ~ i Alakváltozatai: hirintázik, hilintázik, hirintóṷkázik. Hintán előre-hátra lendül.
hintáztatók: → hintáztatók−hőcögtetők
hintáztatók−hőcögtetők: A → gyermekjátékok rokon típusai: a) → hintapalinta. b) Kisgyerek térden lovagoltatásakor, hőcögtetésekor mondják: Hóṷc/
HőÝc, Hóṷc/ hőÝc katona. Ketten ülünk
a lóṷra. Úgy megyünk el Budára, a kiscsikóṷ hátára/farkára. Változatai: Hóṷc/
HőÝc, Hóṷc/hőÝc katona. Ketten ülünk
a lóṷra. Úgy megyünk el Budára, a nagy
szemű szilvára. Hóṷc/ HőÝc, Hóṷc/hőÝc
katona. Ketten ülünk a lóṷra. a harmadik a csikóṷra. Hóṷc/ HőÝc, Hóṷc/hőÝc
katona. Ketten ülünk a lóṷra. Színát,
zabot a lóṷnak, nagyot fingik (pl.) GergőÝnek. L. még: dajkarím, gyermekmondóka
hintó hintóṷ fn Négykerekű, rugózott, díszesebb, kényelmes lovas kocsi.
Több változata van. L. még: szekér
hinnye: → hejnye
hipermanga ~ fn Hipermangán. Fertőtlenítőszer, a baromfiak vizébe öntötték. A → kuplerájban ennek oldatában
mosakodtak az örömlányok.
hip-hop: → hipp-hopp
hipp-hopp hip-hop msz Gyors helyváltoztatás érzékeltetésére. Hip-hop,
máris ott termett.
hipricsóré: → heprecsóré

habog
hír ~ fn − Szóláshasonlatban: Nagyobb vóṷt a ~e, mint a hamva: nagyobb
volt a füstje, mint a lángja. Szólásban: Se
~e, se hamva/hangja: nyomtalanul eltűnt. Híre futamodik: ~e terjed. Híre
futamodott, mint a dohos kásának: akkor
mondják, ha értékén felül becsülnek meg
vmit. A hiábavaló, eredménytelen munkára mondják: Baszom is, nem is, csak a
nagy ~e van. Hírit se hallotta: fogalma
sincs róla. Közmondásban: A rossz ~
szárnyon jár, a jóṷ meg csak döcög: a
rossz ~ sokkal hamarabb terjed, mint a
jó. A cívisek is úgy tudják, hogy Akinek
hóṷtt ~it kőÝtik, az sokáig íl [!].
híradó híradóṷ fn Az a személy, aki
tudósítja a lányos házat arról, hogy kérők fognak érkezni.
híre-hangja ~ fn Híre-hamva.
híreskedik ~ i Dicsekszik, kérkedik,
büszkélkedik, henceg. Lehet híreskedni
pl. a szép ruhával, de az a lány is hireskedett, aki szebbnek tartotta magát a
többieknél.
hírharang ~ fn 1. Lélekharang. 2.
Híreket hordó, pletykáló (vén)asszony.
hirinkó: → hinta
hirinta: → hinta
hirintázik: → hintázik
hirintó, hirintóka: → hinta
hirintókázik: → hintázik
hiripi fene ~: − Szóláshasonlat: Szereti, mint a ~ a gyenge malacot: egyáltalán nem szereti. − A hiripi összefügghet
a hirip ’nehezen lélegző ember’ szóval.
Még valószínűbb, hogy a régi Szatmár
megyei Hirip falu nevéből képzett melléknév.
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hírmondó hírmondóṷ fn Tagadó értelmű szókapcsolatban: írmag. Pl. Még
hírmondóṷnak se maradt szilva a fán.
Hirsné: → ráolvasás
hirtelen ~ mn Meggondolatlan.
hirtelen szájú ~: Meggondolatlanul
fecsegő.
hiss: → hess
história históṷria fn 1. Hagyományos népi mesék, történetek, ami szájrúl
szájra ment. 2. Történet. Elmondom
mindeggyiknek a históṷriáját.
históriás históṷriás fn Más nevei:
mesemondóṷ, mesefa. Olyan, általában
idős ember, aki saját kitalált történeteivel, meséivel szórakoztatja hallgatóságát. A 20. század első évtizedeiben még
Debrecenben is voltak ~ok. Általában
idős(ebb) nők, akik úri házaknál felügyeltek a gyerekekre, eközben kitalált
történeteikkel, meséikkel szórakoztatták
a kicsiket.
históriáskönyv históṷriáskönyv fn
Meséket, balladákat, verseket, különféle
történeteket tartalmazó könyv.
hisz: → hiszen
hiszekegy hiszekeggy fn − Szóláshasonlatban: Hallotta hírit, mint Csurka a
~nek: (tréf) nincs biztos tudása, ismerete
róla. Tolvajnak tulajdonított „ima”: Hiszekeggy Istenbe, elviszem mentembe.
hisz/en ~ i − Szólásokban: Higgyed
bolond, íg a Tisza, szalmával óṷttyák:
mondják a hiszékeny, ostoba embernek.
Akkor ~em, ha látom: puszta állításra,
igéretre nem hiszem. Sokat ~ magárul:
beképzelt. Azt hitte, hogy, pedig dehogy:
(tréf) épp ellenkezőleg volt, mint ahogyan hitte. Közmondásban: A fírfinak

habog
akkor lehet hinni, mikor az Isten szamara jóṷllakik a sírhantyán: a férfi csapodár, amíg él.
hiszen ~, ’szen ksz/hsz Alakváltozata: hisz, ’sz. 1. Félig megbotránkozva,
félig gúnyosan: Na ~! 2. Fenyegetés
nyomósítására: De ~ !
hisztériás görcs ~: (rég) Féktelen indulatkitörésben bekövetkező izomgörcs.
L. még: népi betegségnevek
hit ~ fn 1. Házassági eskü. Elmondták a ~et: pap előtt elmondták a házassági esküt. 2. Esküvő. − Szólás: Kitér a
~ibűl: csúnyán káromkodik. Se ~e, se
lelke: gonosz, megbízhatatlan ember.
Összetétel utótagjaként is él: → bagóhit,
bankahit, ill. kutyahitű, tarisznyahitű. L.
még: vadházasság
hitel ~ fn − Tréfás bolti, kocsmai kiírás: Aki eccer hazudni mer, annak többé
nem jár ~: akit hazugságon kapnak, annak többé nem hisznek.
hitelesedény hitelesedíny fn Hitelesített → edény.
hitelesített félliteres: → félliteres
hitelesített literes: → literes
hiteles lépés hiteles lípís: → Hosszmértékként: kb. 90 cm. Földterület kimérésére szolgált, két ~ tett ki egy ölet. L.
még: mértékrendszer
hites feleség hites felesíg: Törvényes
feleség. L. még: házasság
hitestárs ~ fn Hitvestárs, házastárs.
L. még: házasság
hites ura ~: Törvényes férje vkinek.
L. még: házasság
hites vőfély hites vőÝfíj: A → lakodalom lebonyolításában nagy részt vállaló személy. Debrecenben a → vőfélyek
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a 17. századtól céhet alakítottak. Általában 20−24 főből állt a céh. A múlt
század legelején még 16−18 ~ dolgozott
a városban.
hitetlen: → hitetlenül
hitetlenül ~ hsz Változata: hitetlen.
Törvényes házasságkötés nélkül, → vadházasságban Hitetlen/Hitetlenül íl: törvényes házasságkötés nélkül él együtt
vkivel. Róluk mondott elítélő vélemény:
Ílnek ~, basznak kegyetlenül.
hitnélküli: → vadházasság
hitrejutott ~ fn Megtért.
hitvány ~ mn 1. Sovány 〈ember, állat〉. 2. Fejletlen, vézna, csenevész. L.
még: emberi test
hittyes ~ mn 1. Büszke, rátarti. 2.
Hittyesen előÝre fogva: 4 lovat ily módon fog be a szekér v. kocsi elé. L. még:
hittyes fogat
hittyes fogat: ~: Mondják hittyesre
fogott nígyesnek is. Olyan négyes fogat,
amelynél két lovat a rúdhoz, kettőt pedig
eléjük fognak be. L. még: lófogat
hittyesre fogott négyes: → hittyes
fogat
hittyre ~ hsz − Szólás: Beugrott nagy
~: váratlanul beállított. L. még: hetty
hív híj, hí i Vmely névvel megnevez.
Szólás: Ezt nem híjják semminek: ez
nem ér semmit.
hivatal hívatal fn Foglalkozás, hivatás. Hát van például orvosi ~.
hivatalbeli: → bennülő
hivatalos hívatalos mn → Lakodalomba meghívott 〈vendég〉. Népdalban:
Hivatalos vagyok oda én is, nem mennék, ha százszor üzennék is.

habog
hívatlanok tánca ~: Összetétellel:
hivatlantánc. A hivatalosan meg nem
hívott vendégek tánca a → lakodalomban, amelyhez külön nótát húznak. A hívatlanok összegyűltek bámészkodni a
lakodalmas ház körül. Éjfél körül a vőfély behívta őket egy táncra, egy pohár
borra.
hívatlantánc: → hivatlanok tánca
hívogat ~ i → Vőfély a vendégeket
meghívja a lakodalomba.
hívogatás ∼ fn 1. A vendégeknek a
vőfély által, rigmussal történő meghívása az → eljegyzésre, ill. a → lakodalomba. Az előbbinél a vőfély még vőfélyi dísz nélkül hívogatott. 2. Hajdan a
debreceni cívisek báljába (→ gazdabál)
a vőfélycéh tagjai, vőfélyi díszben, díszes pálcával, virágos kalapban jártak
hívogatni a lányos házakhoz. A meghívás, azaz a lányok bálba hívása sok helyütt még a 20. században is ünnepélyes
keretek között zajlott le. A meghívott
leányt gyakran rigmussal, verssel v.
prózai mondókával kérték ki a hívogató
legények. Volt, hogy lóháton v. feldíszített ökörszekéren jártak hívogatni a bálba, farsang idején maskarás, maszkos
alakok is csatlakoztak hozzájuk. L. még:
behívogatás
hívogató hívogatóṷ fn 1. → Vőfély,
aki a vendégeket rigmust mondva meghívja a lakodalomba. 2. A madárfogó
kalitka középső része, amelybe egy madarat zárnak, hogy hívogassa társait. 3.
Az ünnepi háromszori → harangozás
közül az első.
hívogatóvers hívogatóṷvers fn →
Lakodalomba meghívó vers, rigmus.
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hívogatóvőfély hívogatóṷvőÝfíj fn A
→ vőfélyek közül az, aki a vendégeket
meghívja a lakodalomba.
hívő hívőÝ fn 1. Nazarénus. Debrecenben a Szappanos utcán volt a ~k
temploma. 2. Vmilyen vallási szekta tagja.
hízás ~ fn Hízásba jön: a) disznó hízni kezd. b) disznót hizlalni kezd. L. még:
disznóhizlalás
hízik ~ i − Szólás: Nem tuggyuk, mitűl hízunk: mindent meg kell enni, nem
szabad válogatni. Adatolt igekötős alakjai: → behízik, kihízik, lehízik, meghízik.
hizlal ~ i 1. Sertést ~. Közmondásban: A jóṷ gazda szeme hizlajja a jóṷszágot: a jó gazda mindig odafigyel az
állataira, a gazdaságára. 2. → Karikás
ostor készítéséhez való bőrt timsós vízben áztat. L. még: felhizlal
hizlalás ~ fn 1. → Disznóhizlalás. 2.
A karikás ostor készítéséhez való bőrnek
timsós vízben való áztatása.
hizlaló hizlalóṷ fn 1. Hizlalda. 2.
Hizlalóṷba fog: hizlalni kezd.
hizlalóbojtár hizlalóṷbojtár fn A →
hizlalós kondásnak segédkező → bojtár.
Ott alkalmazták, ahol sok volt a sertés.
hizlalóól hizlalóṷóṷl fn A hízók ólja.
L. még: disznóhizlalás
hizlalós kondás hizlalóṷs kondás: A
sertések hizlalásával, gondozásával: etetéssel, ólak tisztán tartásával, állatok
megjártatásával stb. megbízott pásztor.
Hizlalós kondást azok a nagygazdák
alkalmaztak, ahol legalább 50 v. ennél
több sertés volt. Nagyobb állomány esetén munkáját a → hizlalóbojtár segítette.

habog
hizlalóvályú hizlalóṷváju fn Hosszú
etetővályú, amelybe a hízók táplálékát
öntik. Egy-egy ilyen vályú mellett akár
50 db sertés is elfért. L. még: disznóhizlalás
hizlalt lép hizlalt líp: Olyan lép,
amelynek sejtjeit a méhek jó hordáskor
megfelelő hely lévén megnyújtanak, mélyítenek.
hízó hízóṷ I. mn Hizlalásra fogott
〈disznó〉. II. fn 1. Hízó → disznó. 2. Hízóṷba fog: hizlalni kezd. Sertést, szarvasmarhát, ill. kacsát, libát fogtak ~ba.
hízótáp hízóṷtáp fn Hízóknak való
táp.
hm ~ msz − Szólás: Kicsi, de ~!: kicsi, de sokat ér.
hó1 hóṷ fn Körülírással: Gergej rázza
a szakállát. Pelyhekként lehulló fehér
(téli) csapadék, ennek lehullott tömege.
Népnyelvi igéi: pustol, bepustol. Egyik
fajtája a → porhó. A népi időjárási megfigyelés szerint, ha télen sok ~ esik, bőséges lesz az aratás. A lányok a márciusi
~ban megmosták az arcukat, hogy szépek legyenek. Tréfás lakodalmi vers:
Esik a hóṷ, meg a dara, ázik a menyaszszony fara. Ahun ázik, betakarjuk, ahun
viszket, megvakarjuk.− Szóláshasonlat:
Fejír, mint a frissen leesett hóṷ: nagyon
fehér. Kárörvendés: Kimaradt, mint kutyaszar a hóṷbul: hoppon maradt. Nem
bánom, ha úgy elmícc, mint a tavaji hóṷ:
akár sose lássalak többet. Úgy ment el,
mint a tavaji hóṷ: nyomtalanul. Nem
kedves vendégnek mondva: Esik a hóṷ,
fú a szél, az utas mehet: az időjárástól
mehet nyugodtan. Népi mondóka: Majd
ha fagy, hóṷ lesz nagy, rípa terem, vas-
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tag, nagy: sohanapján, semmikor. L.
még. időjárás
hó2: → hold1
hó3 hóṷ msz 1. Öröm kifejezésére,
nem ritkán más indulatszóval együtt. 2.
Ló, ökör megállítására. L. még: állatterelők
hóalagút hóṷalagút fn Hóba vájt
alagút, a népi → madarászat egyik eszköze, fajtája. L. még: vadfogás és vadászat
hóbagoly hóṷbagoj fn Fehér színű →
bagoly.
hóbelevancia hóṷbelevancia fn
(gúny) Nem kedvelt társaság. Itt hagyom
ezt az egísz hóṷbelevanciát.
hóbogyó hóṷbogyóṷ fn Cserje.
hóbolygó hóṷbojgóṷ mn Alakváltozata: hóṷbojgóṷs. Hóbortos, → bolond.
hóbolygós: → hóbortos
hóc hóṷc msz Ejtésváltozata: hőÝc.
Kisgyerek térden lovagoltatásakor, →
hőcögtetésekor mondják: Hóṷc/HőÝc,
hóṷc/hőÝc katona, ketten ülünk egy lúra. Úgy megyünk el Budára, a nagyszemű szilvára. L. még: dajkarím, gyermekmondóka
hoci hocci, ~ msz Másként: hocide,
hoccide, hoci ide, hocci ide. Ide vele,
hozd ide! Hoci, nesze! Hocide azt a kenyeret! Hocci ide azt a botot!
hocci, hoccide, hocci ide: → hoci
hocide, hoci ide: → hoci
hód: → hold1-2
hodály hodáj fn 1. Összetétellel: birkahodáj, juhodáj. Juhoknak általában
téglalap, néha L alaprajzú, nagy befogadóképességű, tetővel fedett, zárt építménye. Két típusa: a csupán padlástalan

habog
nádtetővel (→ nádhodály) v. szalmatetővel ellátott ún. → seggenülő hodály és
az alacsonyabb nyeregtetős hodály. Az
előbbi főleg a nyári legelők szétszedhető
és évenként tovább helyezhető építménye, az utóbbi főként az uradalmak, gazdaságok juhnyájainak téli elhelyezését
szolgálja. Ez utóbbi fala készülhet kőből,
téglából, vályogból v. paticsból, benne a
fal mellett v. középen a juhok takarmányozásához rácsok is vannak. Az egyetlen helyiségből álló építményt szükség
esetén, pl. ellés idején mozgatható →
esztrengákkal választják el. A ~nak 2 v.
3 széles ajtaja van. A ~ a merinó birkákkal honosodott meg, a kevésbé ellenálló
állatokat a nyári esők ellen is védte.
Utóbbi a fejés, nyírás helyszíne is. 2.
Nagyobb disznóól a hízók számára; →
disznóhodály. 3. Szarvasmarhaakol. A
magyar szürke marhának is vóṷt hodája.
4. Dohányszárító pajta.
hódfarkú cserép hóṷdfarkú cserép:
Lapos, sima, alsó végén ívesen lekerekített tetőfedő cserép.
*Hodos: → Hortobágy
hódöntés hóṷdöntís fn A fa gyökerestől történő kidőlése a rárakódott nagy
mennyiségű hó miatt.
hófogó palánk hóṷfogóṷ palánk:
Szélhordta hó felfogására használt kerítés, → palánk.
hófúvás hóṷfúvás fn Hótorlasz.
hógat hóṷgat i Lovat hó! kiáltással
megállít.
hógatás hóṷgatás fn Lónak hó! kiáltással történő megállítása.
hógulya hóṷguja fn Hógolyó.

161

had

hógulyázás hóṷgujázás fn Hógolyózás. Iskolás fiúgyerekek kedvelt téli játéka volt. Főleg az iskolaudvaron v. tanítás után hazafelé menve művelték. A
keményre nyomkodott → hógulyával
gyakran a kislányokat dobálták meg.
hógulyázik hóṷgujázik i Hógolyózik.
hogy ~ hsz A következő szövegöszszefüggésben: 〈egyik〉 így, 〈másik〉 úgy;
melyik ~an. Jóṷl ereszt a búza? Mék ~.
− Szólás: Azt mondod, hogy ~, pedig
dehogy: annak mondják, aki nem mond
igazat, hazudik. Hogy vagy? Feleletek:
Jóṷl vagyok, mint aki egy lúval szánt,
oszt maga húzza a berenát: rosszul. Úgy
vagyok, mint szegíny ember gazdag városba. Úgy vagyok, mint kutya a karóṷ
közt. Még lehetne rajtam segíteni. Hát
csak megvagyok: nem túl egészségesen,
nem túl jól. – Összetétel utótagjaként: →
akárhogy, máshogy.
hogyhíják: → hogyhívják
hogyhívják hogyhíják fn Alakváltozata: hogyishíják. Izé, minek hívják. Vigyítek innen ezt a hogyhíjákot!
hogyishívják: → hogyhívják
hogymint ~ hsz Hogyan, mi módon
v. milyen állapotban. Hogymint vagytok
otthon, sóṷgor?
hóha hóṷha msz Ló megállítására. L.
még: állatterelők
hóharmat hóṷharmat fn Porhó.
hóhér hóṷhér fn − Szitkozódásban,
rosszkívánságban: A hóṷhér kösse meg a
nyakravalóṷd! A hóṷhér kössön fel a
neved napján! Akasszon fel a hóṷhér! A
nagyon sovány emberre mondják: A
hóṷhér se nyúzná meg a bűriír. L. még:
Bali Mihály

habog
hók hóṷk fn Hóṷkon üt/teremt/csap
/vág: a) halántékon csap, vág. b) fejbe
üt, vág. c) tarkón üt, vág. L. még: hókony
hóka hóṷka I. mn 1. Szószerkezettel:
hóṷka óṷrú. Olyan 〈ló〉, amelynek a
homlokán néhány ujjnyi széles, hosszú,
fehér csík van. 2. Sápadt. 3. Szőke. II. fn
Olyan → ló, amelynek a homlokán néhány ujjnyi széles, fehér csík húzódik
végig.
hóka fejű: → hóka hajú
hóka hajú hóṷka hajú: Másik neve:
hóṷka fejű. Szőke.
hóka orrú: → hóka
hokedli ~ fn Támla nélküli négylábú
konyhaszék. L. még: cívis konyha
hokedliterítő hokedliterítőÝ fn Szálöltéssel kivarrott sárga vászonterítő. A
konyhai ülőalkalmatosságra, a → hokedlire a rendszerető háziasszony ilyen terítőt tett.
hókony hóṷkony fn Hóṷkonyon vág
/üt/taszít: a) halántékon csap, vág. b)
fejbe üt, vág. L. még: hók
hol: → hól
hól hol fn Ránc, hajtás szoknya, blúz
díszítésére.
holányoskatona: → ulánuskatona
hold1 hóṷd fn – A/ Gyermeknyelvi
neve: → kácsi. Elszigetelt E/3. sz-ű birt.
szra- gos alakban: hava. Égitest, népi
hiedelemvilágunkban leginkább mint
bizonyos tevékenységek időpontját megszabó tényező jelenik meg. Ennek alapja
a ~fázisok szabályszerű ismétlődése.
Általánosan el volt terjedve bizonyos
mezőgazdasági és házi munkák újholdkor végzése v. növő ~dal való megkez-
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dése, ill. ugyanezeknek a tilalma teliholdkor v. ~fogytán: trágyahordás, →
szántás, → vetés, kotlóültetés (→ baromfitartás) és főleg zöldség-, virág és
gyümölcsfaültetés (→ gyümölcstermesztés), azzal az elképzeléssel, hogy ahogy
a ~ nő, úgy nőjön a növény is, úgy keljenek a csirkék is. A haj növekedését is
összekapcsolják a ~dal. A teli ~nak és a
fogyó- holdnak főleg a féregűzésben és a
népi gyógyításban volt szerepe. A betegségek közül főként a bőrbajok: szeplő,
→ szemölcs, májfolt, tyúkszem gyógyítása tör- tént ~töltekor. A ~hoz fűződő →
ráolvasások gyakran a fenti elképzelés
megfogalmazásai. Az említett hiedelmeknek a művelt(ebb) cívis paraszti
társadalom hiedelemvilágában már kevés nyoma van, de a ~dal kapcsolatos
időjárási megfigyelések az utóbbi időkig
általánosak voltak, pl. ha télen udvara
van a ~nak, tiszta időt, nagy hideget
jelent; → esőjóslások, pl. ha csurgóra áll
a ~, eső lesz. – B/ Összetételek utótagjaként is szerepel. A ~fogyatkozás tényének és idejének neve fogyóhold, névátvitel eredménye a ló homlokán levő kerek
foltnak kishold elnevezése, paszományosok fél~ alakú fogaskereke a félhold. –
C/ Frazémákban is előfordul. Aki nagyon sápadt, az Ojan sápadt, mint a
hóṷdvi- lág. A gyámoltalan ember
Hóṷdfogytán született. Akire rájött a
bolondja, annak Hóṷggya van. A mérges
embernek Feljött a hava. A hava az
elavult ’hold’ jelentésű hó szavunk birtokos szragos alakja. A szólást eredetileg
a ~kórosok- kal kapcsolatban használták,
és tkp. azt mondták vele: vki azért visel-
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kedik a normálistól eltérő módon, mert
feljött a ~ja, ami meg szokta zavarni az
eszét. A ~foltok, ~kráterek népi magyarázatával van összefüggésben az Elhegedülte Szent Dávid: (kölcsönadott
tárgyról mondva: arról már letehetünk)
és az Elhegedülte a nóṷtáját Szent Dávid
(meghalt) szólás. A cívis hiedelemvilágban is él a ~ban muzsikáló Szent Dávid
képzete. − A ~ra, ill. a ~világra vonatkozó népi találós kérdések: Mióṷta a világ
van, mindig vóṷt,/Míg a világ lesz, mindig lesz,/Mégse lesz esztendőÝs. − Hídon
megyen, nem dobog, /Vízen megyen, nem
locsog,/Sáron megyen, nem pocsog. −
Arany tőÝkén arany tál,/Arany tálba
arany máj. (Mindhárom Oláh Gábor
gyűjtése.) 2. A körmünk tövén levő világos folt, holdacska. 3. Ló, szarvasmarha
v. juh homlokán levő fehér folt. 4. Lédig
tésztából készített ~ alakú karácsonyfadísz (→ mézeskalácsos). L. még: emberi
test
hold2 hóṷd, hóṷld fn − A mezőgazdaságban használt → területmérték: kataszteri ~: 1600 négyszögöl, magyar ~:
1200, kis~ 1000 négyszögöl.
holdacska: → hold1
holdas hóṷldas mn 1. Szószerkezettel: hóṷldas óṷrú. Olyan 〈ló, szarvasmarha v. juh〉, amelynek a homlokán egy
v. több fehér folt van. 2. Olyan 〈ló〉,
amelynek hosszú fehér csík van a homlokától az orráig. L. még: hold1
holdas orrú: → holdas
holdfogyta hóṷdfogyta fn A → hold
fogyása, ill. ennek ideje. Az élhetetlen,
gyámoltalan emberről azt tartják, hogy:
Hóṷdfogytán született.
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holdjárás hóṷdjárás fn Kb. 28 nap,
amely alatt a Hold egyszer megkerüli a
Földet, holdhónap.
holdkóros hóṷdkóṷros I. mn 1.
Álomszerű, öntudatlan állapotban járkáló, beszélő. 2. Zavaros, bolondos. II. fn
Holdkóros ember.
holdszámra hóṷdszámra hsz A jelzett egységenként, holdanként. L. még:
hold2
holdújság: → újság
holdvilág: → hold1
holdvilágfejű hóṷdvilágfejű mn
(gúny) Kopasz, kerek fejű 〈gyerek v. felnőtt férfi〉. L. még: emberi test
hólé hóṷlé fn A ~ találós kérdése:
Tiszta fehír születíse, sáros, lucskos temetíse, mi az?
holker ~ fn → Mézeskalácsosoknál:
vésőtípus.
holland tűzés holland tűzís: → Csipkeverőknél: a szélcsipke textilre való feldolgozását megkönnyítő technikai művelet, amely az erezve tűzéstől annyiban
különbözik, hogy a minta széléhez kapcsolódik még egy párral készült szövés
csík.
hollandi ~ fn Feketetarka → szarvasmarha.
holló hollóṷ fn A → varjúnál nagyobb, fekete tollú, nagy csőrű madár. −
Szitok: A hollóṷ vájja ki a szemed! Szóláshasonlat: Ritka, mint a fejír hollóṷ:
nagyon ritka. Közmondás: Hollóṷ a
hollóṷnak nem vájja ki a szemit: az egyformán gondolkodók nem szoktak egymásnak ártani.
Holló László utca: → utcák−utcanevek
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Holló János utca: → utcák−utcanevek
Hollós: → Hortobágy folyó
holmi hummi fn Összetételben: hummiegymás. Különféle apró-cseprő dolog,
egy és más. Hummi mellett megy: kisgyerek úgy kezd járni, hogy közben
meg-megkapaszkodik a tárgyakban.
holmiegymás: → holmi
holnap hóṷnap hsz/fn Szószerkezettel: hóṷnapi nap. A maira következő
napon; a mai után következő nap. Szólásokban: Tegyük el magunkat hóṷnapra!: feküdjünk le! Haggyuk ezt hóṷnapra!: ma már ne dolgozzunk tovább!
Hóṷnap lessz a napja: nem halasztom
~nál tovább. Hóṷnap is nap lessz: hagyjunk a következő napra is. Közmondás:
A mát megadták, a hóṷnap nem biztos:
nem tudni, mikor jön el halálunk napja.
Amit ma megtehecc, ne halaszd hóṷnapra!: a munkát ne halogasd!
holnapi nap: → holnap
holnapután hóṷnapután hsz − Szólás: Hóṷnapután kiskedden, báránynyúnyúzóṷ pínteken: sohanapján. Rígen
nem láttalak. — Igen? Hóṷnapután lesz
harmadnapja: vagyis: ma már láttál. L.
még: kiskedd
hólos holos fn Szemberáncos, hajtásos 〈szoknya, blúz〉.
holt hóṷtt I. mn 1. Állóvízzé vált
〈folyómeder〉. Hóṷt-Tisza-ág. 2. Szörnyű, rettentő. Pl. hóṷt büdös. II. fn Halott ember, különösen vkinek a hozzátartozója. − Szólásokban: A nagy tolvaj
Ellopná a hóṷttrúl a szemfedelet. Úgy
megijedt, hogy se hóṷtt, se eleven: az
ijedtségtől szinte eszméletlen. Lusta v.
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élhetetlen ember biztatása: Még a hóṷtt
is mozog, hát az ílőÝ hogy ne mozogna.
Közmondásokban: Hóṷttat a temetőÝbül nem lehet visszahozni: ami egyszer elveszett, azt már nem lehet visszaszerezni. Az elhunyt házastárs után búsulót így vigasztalják: Hóṷttnak hóṷtt,
ílőÝnek ílőÝ a baráttya/fele. Hóṷttrúl
jóṷt vagy semmit: ti. beszélj. A népi hiedelem szerint Hóṷttal álmodni esőÝt jelent. L. még: halott, holtig
holta hóṷtta szragos fn Vkinek a halála. Hóṷtta napjáig megemlegeti.
holt érés: → túlérés
holtig hóṷttig hsz Élete végéig, haláláig. Szólásokban is előfordul. Fenyegetés: Úgy elverlek, hogy hóṷttig megemlegeted! Felszólítás mulatásra: Úgyis
hóṷttig ílünk!: míg élünk, addig élvezzük az életet! Mulassunk eggyet, úgyis
hóṷttig ílünk! Hóṷttig a baráccság:
örökké tart a barátság(unk). A zsugorit, a
gyűjtögetőt így intik: Tésis [te is] csak
hóṷttig ílsz!: ne gyűjts annyit, mintha
örökké akarnál élni! Közmondásokban:
Hóṷttig íl az ember: addig élvezd az
életet, amíg teheted! A jóṷ pap hóṷttig
tanul: tanulni sohasem késő. L. még:
holt
holtig-halálig hóṷttig-halálig hsz A
sírig, élete fogytáig. A szerelmesek
mondták hajdan, hogy hóṷttig-halálig
szeretlek. L. még: esküvő
holtigszegény hóṷttigszegíny fn
(gúny) Olyan ember, aki sohasem fog
meggazdagodni.
holtra hóṷttra hsz Halálra, halálosan,
nagyon. Pl. Hóṷttra ijedt.
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holtsáros hóṷttsáros mn Nagyon sáros.
holttetem hóṷttetem fn Emberi testen, főként fejen kóros kinövés, dudor;
zsírdaganat.
holvéső holvísőÝ fn → Mézeskalácsos faformák készítésére használt vésőfajta.
hólyag hóṷjag fn 1. Élő szervezetben
vékony falú, tömlőszerű képződmény:
húgyhólyag (pl. → disznóhólyag, marhahólyag), → szívhólyag, mézhólyag. 2.
Összetétellel: lámpahóṷjag. Petróleumlámpa, függőlámpa fehéres színű porcelánból készült és mintákkal díszített
átlátszó búrája, lámpaernyő. A lámpa
üvegjére húzták fel, a lámpa → srófjánál
egy kerek réz tartotta meg a lámpaüvegen. Ebből állt ki fölül a lámpaüveg. 3.
→ Mézeskalácsosoknál a kisült tésztán
keletkezett buborék, kisütési hiba. Hóṷjagot lök: felhólyagzik.− Szólás: Nem
hóṷjag az, hogy felfújjuk: nem lehet azt
elsietni, összecsapni.
hólyagfejű hóṷjagfejű mn Nagy, kerek fejű. L. még: emberi test, fej1
hólyaghúzó flastrom hóṷjaghúzóṷ
flastrom: Kelésre tett kenőcsös pakolás,
→ dunsztkötés.
hólyaghúzó pohár hóṷjaghúzóṷ pohár: A beteg testrészre tett pohár,
amelybe előbb egy zsíros ruhadarabot
meggyújtanak, ezáltal a pohárban légüres tér keletkezik, és ez beszívja a beteg
testfelületet.
hólyagkő hóṷjagkű fn Húgyhólyagkő. L. még: népi betegségnevek
hólyagmeggy: → hályogmeggy
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hólyagos lábú hóṷjagos lábú: Ló
testalkatára vonatkozó megnevezés. L.
még: lótenyésztés
hólyagrák hóṷjagrák fn Húgyhólyagrák. L. még: népi betegségnevek
homály homáj fn 1. Szürkehályog.
Homáj van a szemen. A zöldhályogra
nem mondták. 2 Cipőkrémmel bekent,
de ki még nem fényesített bőr felületének jellegzetessége. L. még: cipő
homály fakószürke homáj fakóṷszürke: Lószínnév, a → szürke árnyalata.
L. még: lótenyésztés
homály képű homáj kípű: Halvány
arcú.
homályossárga homájossárga mn
Lószínnév, a sárga egyik árnyalata. L.
még: lótenyésztés
hombár ~, hambár fn 1. Összetett
szóval: búzáshombár, gabonáshombár.
Deszkából készült, esetleg rekeszekre
osztott, nagyméretű fedeles gabonatartó
láda, amelynek alján a gabona kieresztésére szolgáló egy v. több elzárható nyílás
(→ hombártiltó, hombársíp) található.
Rendszerint a cívis udvar → kamarájában állt. Egyik fajtája a kisebb méretű →
búzáshombár, ez tölgyfadeszkából csapolással összeállított ládaféle, amelyben
a vetni való búzát tartják. Mérete szerint
volt: → nagyhombár és kishombár. Az
előbbibe 25−50 q termény fért, csak a
nagygazdáknál és uradalmakban volt
ilyen. A tetején öntötték be bele a búzát,
alul pedig a → tiltó kinyitásával engedték ki belőle a szükséges mennyiséget.
Az utóbbiba 15−20 q termény fért, ebben tartották a következő évi vetőmagot.
− Egyesek szerint csak a lábakon álló és
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szétszedhető gabonatartót nevezték
~nak, amelynek a mérete 15−20 q, ill.
annál jóval kisebb (2−3 q) is lehetett.
Erdélyből hozták az oláhok, és a debreceni nagyvásáron összeállítva is árulták
a gazdáknak. Leginkább bükkfából készítették. 2. Magtár. L. még: szuszék
hombárbélű ~ mn (gúny) Szinonimája: tanyahasú. Nagyevő, nagyétű. A
napszámosra mondták, aki nagy karéj
kenyeret vágott, hogy na ez is ~, tanyahasú.
hombársíp ~ fn A gabona kieresztésére való, elzárható nyílás a → hombár
alján.
hombártiltó hombártiltóṷ fn Röviden: tiltóṷ. Felhúzható deszkazár a gabonás láda (→ hombár) alján, amellyel a
kiömlő termény mennyiségét szabályozzák, a → hombársíp elzárására való
deszka.
homlít ~ i Szőlőt bujt, azaz hajtást
lehajlítva földdel betakar, hogy a föld
alatti rész gyökeret verjen. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
homlok ~ fn 1. A fej része. Fenyegetés: Írd a ~odra, hogy el ne felejsd! Szólás: Nincs a ~ára írva: nem lehet látni
rajta. Közmondás: Senkinek sincs a ~ára
írva, meddig íl: nem lehet kiszámítani,
hogy meddig élünk. 2. → Tímároknál:
az állat bőrének fejen levő része. L. még:
emberi test
homlokbársony ~ fn A → párta helyébe lépő fejdísz.
homloksallang ~ fn Alakváltozata:
homloksallangóṷ. A → kantárnak a ló
orra közepéig lecsüngő dísze.
homloksallangó: → homloksallang
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homloksík ~ fn Az → üstház elülső,
homlokzati része.
homlokszíj ∼ fn Másik neve: homlokzóṷ. → Kantárnak a ló homlokát
átfogó (díszes) szíja, amely a pofaszíjat
és az álladzót rögzíti.
homlokzó: → homlokszíj
homok ~ fn 1. ’Parányi szemcsékből
álló laza anyag’ jelentésben összetett
szóban a rézművesek nyelvében szerepel
a formahomok, gyantáshomok, öntőhomok. 2. Homoktalaj, homokföld. Igen
rossz minőségű fajtája a poszátahomok
’futóhomok’ és a gazdacserélő homok. −
Szólásokban: Homokba dugja a fejit:
úgy akarja elkerülni a bajt, hogy nem
vesz tudomást a közeledtéről. Homok is
van abba, amit mond: túlzás, hazugság
is van a szavaiban. L. még: a fogalmak
szócikkeit is!
Homokbánya: → Pallag
homok beállítása ~: → Rézműveseknél a mintázáshoz használt homok nedvességének szabályozása, megtisztítása
és porhanyóssá tétele.
homokföld homokfőÝd fn Homokos,
laza termőtalaj. Főként rozsot termeltek
benne.
homokfutó homokfutóṷ fn Szószerkezettel: homokfutóṷ kocsi. Könnyű,
négykerekű, magas, nyitott lovas kocsi.
→ Ekhót is szerelhettek rá.
homokfutó kocsi: → homokfutó
homokfuvás ~ fn Futóhomokos területeken a szél által összehordott homokhalom.
homokház ~ fn → Rézműveseknél
homokból kialakított öntőforma.
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homoki ~ mn Homokos talajon levő/termő. A ~ talajon a széna is gyengébb minőségű, mint a fekete földi.
homoki marha ~: A debreceni határ
homokos területén nevelt, gyenge húshozamú → marha.
Homokkert ~ tn A 17. század közepén jött létre a város déli, homokos talajú részén. A város egyik → szőlőskertje
volt. L. még: Debrecen gazdasága és
társadalma, kertségek
Homokkert utca: → utcák−utcanevek
homokol ~ i 1. Igekötővel: felhomokol. Udvart, felmázolt sárpadlót homokkal felhint. 2. Hazudik, nem mond
igazat.
homokos ~ mn − A város egykori bírójával kapcsolatos tréfás, gúnyos mondókában: Debrecen város ~, benne a
bíróṷ Domokos, ojan okos, mint a kos.
homokos nyomás homokos nyomás:
Homokos területen fekvő legelő a város
alatt.
homoktégla ~ fn → Rézműveseknél
homokból kialakított öntőforma.
*Homok utca: → utcák−utcanevek
hon ~, hun, hún hsz/ksz I. hsz Hol?
II. ksz Páros használatban: hun..., hun...:
hol..., hol... Összetételekben: → akárhon, bárhon.
hón hóṷn fn → Hónalj. Hóṷnom
ajja: ~aljam.
hónalj hóṷnajj fn 1. A felső karunk
töve alatti mélyedés, hón. 2. A növény
levele alatti rész. Jelzői használatban:
hónajj dohány: a) a nagyobb dohánylevél alatt levő kisebb dohánylevél. b)
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annyi dohány, amennyit egy ember egyszere a hóna alá tud fogni.
hónaljhajtás hóṷnajjhajtás fn A szőlő levelének tövéből kinövő hajtás, le
szokták törni.
hónaljlánc: → lánchasló
hónaljmankó hóṷnajjmankóṷ fn 1.
Mankó. Tréfás átokban: Az Isten szoríccson két hóṷnajmankóṷra!: mindkét
lábadra sántulj le! 2. Más nevei: igazítóṷvas, rekkolóṷ. → Tímármesterségben: karhosszúságú, kifli alakú vas a bőr
puhítására, simítására.
hónaljmirígyrák hóṷnajjmirigyrák
fn (rég) A → rák egyik fajtája. L. még:
népi betegségnevek
hónap hóṷnap fn Az év tizenketted
része mint naptári egység, ill. kb 30 napnyi időtartam. Részei: hóṷnap eleji: kb.
a ~ első 10 napja; hóṷnap dereka: kb. a
tizedikétől huszadikáig terjedő időszak;
hóṷnap hátujja: kb. huszadikától a ~ végéig terjedő időszak.
hónap dereka: → hónap
hónap eleje: → hónap
hónap hátulja: → hónap
hónapos hóṷnapos fn Havonta fizetett cseléd, munkás. 1 hónapra kötötték a
szerződést vele.
hónapos cseléd hóṷnapos cseléd:
Más nevei: hóṷnapszámos cseléd, hóṷnapszámos. Havonta fizetett → cseléd.
L. még: hónapos munkás
hónapos munkás hóṷnapos munkás:
Egy hónapra szerződött gazdasági alkalmazott. Az egy hónapból lehetett akár
egy teljes év is. Ebben az esetben minden hónapban új szerződést kötöttek,
amelyet mind a gazda, mind a munkás
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(cseléd) felmondhatott. A felmondási idő
15 nap volt.
hónapos retek: → retek
hónaposrózsa hóṷnaposróṷzsa fn
Minden hónapban nyíló → rózsafajta. L.
még: virágoskert
hónapszámos: → hónapos cseléd
hónapszámos cseléd: → hónapos
cseléd
honleány ~ fn 1. Magyaros ruhába
öltözött nagy(obb) lány. A cívis lányok
is nemzeti ünnepek alkalmával viseltek
magyaros ruhát. 2. Magyar lány.
honnan honnen, hunnen hsz Alakváltozata: honnét (hunnét). Melyik helyről,
milyen irányból? Összetételekben: →
akárhonnan, máshonnan, mindenhonnan.
honnen: → honnan
honnét: → honnan
honvéd honvíd fn − A piros nadrágot
viselő ~eket így csúfolták régen: Honvíd,
fel a fára, mer jön a város bikája!
Honvédtemető HonvédtemetőÝ tn
1849. augusztus 2-án Nagysándor József
honvédtábornok elvesztette a csatát a
cári túlerővel szemben. A csatában 112
honvéd halt hősi halált, akiket a Csigekert és Köntöskert végében a Csigedomb oldalában temettek el a harcokban
és az utána következő napokban járványban meghalt 634 orosz katonával
együtt. A bezárt kegyeleti helyet nevezték el ~nek. Az itt 1889. március 15-én
felállított emlékműre felírták: „Honvédek, Névtelen félistenek nyugosznak itt,
akik hősies vitézséggel küzdöttek a magyar hazáért, ennek szabadságáért és a
nemzeti függetlenségért.” Idekerült
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Marschalkó János 1861-ben alkotott
Haldokló oroszlán szobra is. Az 1931ben épült mauzóleum arra a dombra
épült, amely alatt az elesett hősök nyugszanak. A temetőt mindkét világháború
alatt újra megnyitották. L. még: temető
Honvéd utca: → Debrecen gazdasága és társadalma
hop: → hopp
hópehely hóṷpehej fn Teljes népi
neve: hóṷpehejkolompír. Fehér színű,
kerek, szapora, főzéskor hamar szétomló, de jó ízű étkezési → krumpli. Jó
takarmánykrumpli és szeszkrumpli is.
hópehelykolompér: → hópehely
hopp ~, hop msz Táncszó: Hacáré
hop. Szólás: Eccer ~, másszor kopp: az
az élet rendje, hogy egyszer jól megy a
sorunk, máskor szűkölködünk. Más változatban: Hun ~, hun kopp. Nyáron ~,
télen kopp: aki nyáron pazarol, télen
szükséget szenved.
hoppá ~ isz Többször ismételve néhány hónapos gyerek felemelgetésekor: ∼, ∼, ∼!
hoppsáli ~ msz Tánckurjantás.
hord ~ i 1. Learatott gabonát asztagba gyűjt. 2. Méh mézet gyűjt. 3. Szívín
~: lelkiismeretesen ellát vmit, szívén
visel vmit. − Szólás: Fenn horgya az
óṷrát: beképzelt.
hordár ~ fn A ~ok döntő részét a néhány m2 rakfelületű kétkerekű kézikocsival rendelkezők adták. Piros sapkájukkal jellegzetes alakjai voltak a városnak. Rendszerint a szegény embereknek
fuvaroztak, és képesek voltak egy család
egyszoba−konyha berendezését egyszerre felrakni a kocsijukra. Emellett csoma-

habog
gok, levelek, virágok stb. közvetítését is
végezték. Egy visszaemlékezés szerint
Debrecen békebeli ~a változatos tevékenységet folytatott: szerelmes leveleket
kézbesített, teljes diszkrécióval leszámítoltatta a bankban a gavallérok váltóit,
vitte a kártyások gyorssegélyt kérő üzenetét, és hozta a pénzt, hordta a megszorult jogász ingóságait a zálogházba és a
csokrot a szép színésznőknek és a kisasszonyoknak. L. még: vasúti hordár.
hordás ~ fn 1. A learatott gabona beszállítása a cséplés helyére, ill. ennek
ideje (pl. búzahordás). Az aratás után a
gabonát asztagba, kisebb mennyiséget
(10−30 keresztet) csúcsosvégű boglyába
hordták ló- v. ökörszekérrel. (Az egészen kis mennyiséget a szekérről csépelték el.) Debrecenben a legtöbb kis- és
középbirtokosnak volt tanyája, ezért a
lóger ritka volt. Hordásra a szekeret külön előkészítették: a szekér mindkét oldalára vendégoldal került, amelyeket 2
gúzs erősített az első és hátsó lőcshöz. A
szekér mindig a tanyától legmesszebb levő kereszt mellé állt, és általában jobb
oldalról fordult neki. Kb. egy félkeresztnyi élet mindig volt a szekérben, ez volt
a bélés. A szekér megrakását 2 ember
végezte: az adogató és a rakó. Az előbbi
az adogatóvillával a kévéket feladta a
szekérre, ott a rakó a megfelelő módon
elhelyezte. A rakodást a szekér elején
kezdték, és végigfektettek egy sort a
vendégoldalra fejjel befelé. Ezután az
egyensúly miatt középen is végigfektettek egy sort. Ez így ment, amíg a lószekérre 5−8, ökörszekérre 8−10 keresztet
felrakták. (Nedves, nehéz talajon ennél
kevesebbet.) Ha a szekér közelre vitte a
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terhét, nem kötötték le, ha messzebb, →
pányváskötéllel rögzítették a rakományt.
Ennek iránya kétféle lehetett: párhuzamos v. keresztirányú, azaz a kötelek
középen keresztezték egymást. A kipergő szemeket a szekérderékba terített
ponyván gyűjtötték össze. Ezt utólag
zsákba szedték, és amikor jött a cséplőgép, felöntötték, elcsépelték. (Régen a
kipergett szem a kocsisé volt, ezért ha a
gazda nem látta, jól megtaposták a kévéket, hogy minél több peregjen ki belőle.)
Hordáskor a gazdának az aratók segédkeztek, de külön fizetést ezért nem kaptak, csak teljes napi ellátást. Az étrend
általában a következő volt: reggelire
porciós pohár pálinkát kaptak, és a nagyon kedvelt pirított lebbencslevest;
ebédre vmilyen húsos ételt, pl. főtt füstölt húst és krumplilevest, v. paszulylevest, töklevest, amelybe egy-egy darab
szalonnát is belefőztek, majd megpaprikázott főtt füstölt húst uborkasalátával v.
kovászos uborkával. Második fogásként
lehetett vmilyen főtt tészta: túróskocka,
káposztáskocka, káposztásgaluska. Vacsorára a porció pálinka után tejleves
frissen gyúrt reszelt tésztával v. ebédről
megmaradt zöldbableves, paprikáskrumpli. 2. A méhek mézgyűjtő munkája. Különösen akácvirágzáskor volt jó a
~ (főhordás). 3. A szó összetételi utótagként szerepel a ganéjhordás/marhaganéjhordás, vízhordás szavakban. L. még:
a fogalmak szócikkeit is!
hordástalan időszak hordástalan
időÝszak: Másik megnevezése: hordásmentes időÝszak. Az az időszak, amikor
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a méhek nem dolgoznak. L. még: méhészet
hordásmentes időszak: → hordástalan időszak
hordó1 hordóṷ fn 1. Kiöblösödő
hengeres tartály. Anyaga szerint van
fahordó és 200 l űrtartalmú vashordó,
ill. újabban más fémből v. műanyagból
készült ~. Részei: hordópalást az őt
alkotó hordódongával és hordócsínyjával, a hasrész (hasátmérő), a hordófenék, ill. a dongákat összefogó abroncsok
(abroncsos hordó). Rendeltetése (és
mérete) szerint több fajtája van. Kisipari
munkafolyamatban használatos a tímároknál a forgóhordó ’cserzőhordó’, a
szőrméseknél a lajterhordó, a rázatóhordó/rázóhordó, a háztáji gazdaságban
használják a bor tárolására való ászokhordót és a moslékoshordót, csáváshordót. Alakjáról kapta nevét a tojásoválhordó, készítésének helyéről a gönci
hordó. − Szóláshasonlat: Kong, mint az
üres hordóṷ: vmi nagyon kong. Úgy
köhög, mint az üres hordóṷ: erősen köhög. Közmondás: Üres hordóṷ jobban
kong: a buta emberek sokat fecsegnek.
2. Gubacsapók festődézsája. L. még: a
fogalmak szócikkeit is!
hordó2 hordóṷ fn → Mézeskalácsosműhelyben dolgozó segéd, aki a tepsiket
hordja a kemencéhez.
hordócsínja hordóṷcsínnya fn A →
hordó dongáinak a végén levő, a fenék
beillesztésére való párkány és mélyedés.
hordódonga hordóṷdonga fn A →
hordót alkotó dongák egyike. L. még:
donga
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hordófenék hordóṷfenék fn A →
hordó alső része. A fahordó a fenékdongák száma szerint lehet: háromdongás,
ötdongás.
hordóíz hordóṷíz fn Tisztátalan →
hordóban tartott bor mellékíze.
hordókulacs hordóṷkulacs fn 3−10
kicsi, összeragasztott hordócskából áll
„építmény”, amelyeket csövekkel illesztenek egymásra és egymás mellé, úgy
hogy az egész körvonalaiban háromszöget alkot. Van szája, lába és akasztója.
hordópalást hordóṷpalást fn A →
hordó dongái.
hordópalást összehúzó hordóṷpalást összehúzóṷ: A hordó dongáinak
összehúzására szolgáló fém csavarorsó,
amely a hordó méretének megfelelő keretben áll, és egy drótkötélhez van kapcsolva.
hordópipa hordóṷpipa fn Pipakészítők sablon alapján készített fehér cseréppipája, amelynek a nyakán gyűrűszerű
kidudorodás van. L. még: debreceni pipa
hordórúd hordóṷrúd fn Petrencehordásra való, kb. 2 m hosszú rúd.
hordós káposzta hordóṷs káposzta:
Hordóban tartott, abban tartósított káposzta. Levét gyomor- és bélbetegségek
gyógyítására itták. Régen a betegek eljártak a káposztacsinálókhoz, és kértek
egy csupor káposztalevet. A cívis konyhán (is) többféleképpen készítették
/készítik el: pergelt káposzta, csíkos káposzta, toroskáposzta, töltött káposzta.
L. még: apró káposzta, népi gyógyászat;
a fogalmak szócikkeit is!

habog
hordós tojás hordóṷs/hardóṷs tojás:
A normálistól eltérő alakú, mindkét végén kicsúcsosodó tojás.
hordószag hordóṷszag fn Tisztátalan
hordónak a boron érezhető szaga.
hordozkodik ~ i Hurcolkodik, költözködik. Pl. a gazdasági cseléd, ha gazdát cserélt, hordozkodott.
horgas ~ fn Kampós végű rúd,
amellyel a szénát a boglyából, kazalból
kihúzzák.
horgas farkú ~: Olyan 〈ló〉, amelynek horog alakú farka van. L. még: lótenyésztés
horgas szarvú ~: Hajlott végű szarvú
〈→ szarvasmarha〉.
horgasín horgosin, ~ fn Alakváltozata: horgosina (horgasina). 1. Marha, ló
hátsó lábának vastag ina, ill. az ezt fedő
arasznyi bőrrész. 2. Embernél: a térdhajlatban levő in. Szólás: Horgasinába
szállt a bátorsága: megijedt.
horgasina: → horgasin
horgaskapocs ~ fn Egy kerek alakú
és egy horog alakú vasból, drótból álló
→ kapocs.
horgászás ~ fn A halfogás egyik ősi
módja. A 20. század első felében a hortobágyi vizeken főként szegényebbek
űzték. L. még: halászat a hortobágyi vizeken
horgaszt ~ i Fejét vhova hajtja,
csüggeszti.
horgol1 ~ i Fonalból → horgolótűvel
vmit készít. Igekötővel: összehorgol.
horgol2 ~ i Indulatosan vitatkozik,
veszekedik.
horgolás ~ fn Vminek horgolva való
készítése, ill. az így készült holmi. Hor-
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golás köröm közt: gombkötők olyan horgolási módja, amikor a fonalat a hüvelyk- és a mutatóṷjj közé fogva horgolják. Horgolás szemen szedve: gombkötők olyan horgolási módja, amikor alulról felfelé szúrják a horgolótűt a munkadarabba, és a hüvelykujjal dobják a szálat a tű horgára.
horgolás köröm közt: → horgolás
horgolás szemen szedve: → horgolás
horgolótű horgolóṷtű fn → Horgoláshoz, a fonal hurkolásához való horgas
végű nyeles fémtű. L. még: tű1
horgolt bogyó horgolt bogyóṷ: →
Paszományosoknál fehér pamuthulladékból → horgolással készített, női blúzok díszítésére használt, bogyó alakú álgomb.
horgolt csipke ~: Horgolócérnából
horgolótűvel egymásba kapcsolodó hurkokat képezve készült csipkefajta.
horgolt kesztyű: → kesztyű
horgolt pikó horgolt pikóṷ: → Paszományosoknál a horgolt rózsa kicakkozott széle.
horgolt zsinór horgolt zsinóṷr: →
Paszományosoknál a gyöngyzsinórhoz
hasonló, rugalmas zsinór, amelyet gyárilag előállított, erős sodrású zsinórból
készítenek.
horgosin: → horgasin
horizontális kemence ~: → Fazekasoknál olyan kemence, amelyben a hő
vízszintes irányban halad.
horkad ~ i Horpad.
horkel ~ fn Hajlat, amelyet a menynyezet és a falvakolat találkozásánál
képeznek ki habarcsból.
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horkol ~ i → Lekvárfőzéskor a lekvár bugyborékoló, ~áshoz hasonló hangot ad.
hornyol ~ i 1. Zsindelyen hornyot
alakít ki. 2. Megszáradt juhbőrt → hornyolóval puhít. Hajdúböszörményben a
→ bundavarrók a megszáradt juhbőrt
~ták, törték a ~óval, hogy puha legyen.
hornyoló hornyolóṷ fn 1. Horony kialakítására szolgáló T alakú, többnyire
rövid fanyéllel ellátott vaseszköz, a fej
mindkét végén görbe éllel. 2. → Tímárok két fogantyúval ellátott vaseszköze,
amellyel a bőrről a fölösleges részeket
lehúzzák.
hornyolókés hornyolóṷkés fn Horony készítésére használt gyaluszerű kéziszerszám.
hornyolópad hornyolóṷpad fn →
Tímároknál pad, amelyen a bőr megtisztítását, ill. puhítását végzik.
horog ~ fn 1. Fémből készült, félkörben v. hegyes szögben visszahajló kampószerű eszköz. 2. Fa- v. vaskampóban
végződő hosszú rúd, amellyel a szénát a
boglyából, kazalból kihúzzák. 3. Égő
háztető, magas ág lehúzására használt
két kampóval ellátott eszköz. 4. Görbe
vaskampó, amellyel a hámfa a rúdszárnyához kapcsolódik. 5. Gubacsapóknál
horogvas. 6. Összetételben is szerepel. A
húzóhorog egyik fajtája a felragasztóhorog, a kulcsos hám tartozéka a
tremzlihorog, a mászárosoknál használatos az S-horog, a gubakészítők eszköze a
vashorog. L. még: a fogalmak szócikkeit
is!
horogfa ~ fn A → szelement tartó, X
alakban kapcsolt két szarufa.
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horoglyuk horogjuk fn → Tímároknál nyúzáskor a → hasszélre vágott lyuk.
horogvas ~ fn → Gubacsapóknál a
gyapjú mérésére szolgáló eszköznek, a
→ fontnak kampó alakú, vasból készült
része.
horol ~ i Szőlőt, más növényt → horolóval a felszínen gyomtalanít. Szószerkezettel: fennyedin kapál. Igekötővel: → meghorol.
horolás ~ fn Szőlőnek v. más növénynek → horolókapával végzett
gyomtalanítása. L. még: szőlőtermesztés
−szőlőművelés
horoló horolóṷ fn Összetétellel: horolóṷkapa. Gyomirtásra használt, félkör alakú, keskeny → kapa.
horolókapa: → horoló
horpadás ~ fn Horpadást ver ki: rézműves kalapáccsal bemélyedést üt a
kolomp lemezén, sorban és gyűrű alakban, így a lemezt félkör alakúra formálja.
horpasz ~ I. fn 1. Beesett, üres →
has. Be/Fel van aszva a hasa. 2. (tréf)
Has, gyomor. Megrakta a ~át: alaposan
jóllakott. II. mn 1. Sovány, beesett hasú
v. oldalú 〈állat〉. A nagyon sovány állat
is ~. De ~ ez a jóṷszág, fel van aszva a
hasa, be van esve. 2. Beesett, üres 〈has〉.
horstenfricc ~ fn Holstein-fríz →
szarvasmarha. Amerikai fekete-tarka
fajta, némelyiknek szarva sincs.
*Hort: → Hortobágy1
*Hortegyháza: → Hortobágy1
Hortobágy1 ~ tn 1. − A/ Nagy kiterjedésű síkság az Alföld keleti részén, a
Tisza bal partja közelében, Debrecentől
nyugatra. Hazánk legnagyobb füves
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pusztája, amely a pusztának is nevet adó
folyó két partján fekszik. A ~ot és környékét a honfoglalás időszakában részben ligetes, részben összefüggő nyár-,
fűz- és tölgyerdők borították. A középkorban már sűrűn lakott terület, 11−15.
századi oklevelek ugyanis igen sok,
gyakran egyházas település létére utalnak. A tatárjárás idején név szerint a
következő falvak voltak rajta: Apa, Árkus, Árkustelke, Aszalós, Bágy, Bágyszeg, Balmaz, Csécs, Csege, Cserép (ma
Cserepes-puszta), Csőz, Derzs/Derzsegyháza, Hodos, Hort/Hortegyháza,
Igar, Kajántelke, Kecskés, Kócs/Kolcs,
Korpád, Maladon, Máta, Meggyesegyháza, Mizséte, Nagymiklós/Apaszentmiklós, Ohat/Ohatmonostora, Papegyháza, Pécslaka, Pród/Porvodegyháza,
Setér, Süldő, Szabolcs, Szentágota, Szentimre, Szentiván, Szentmargita/Margita,
Szilegyháza, Sziltelek, Zám/Zámmonostora, Zamoyon (ma Angyalháza). Közülük ma csupán a pusztaság peremén fekvő Tiszacsege, Nagyiván, Újszentmargita, Nádudvar lakott település, a többi
elpusztult. Más adatok szerint a debreceni ~on 12, a Nagy-Hortobágyon 52 falu
volt. A falvak pusztásodásának több oka
volt. A tatárdúlás és török hódoltság
mellett a 14. század pestisjárványai is
tizedelték a lakosságot. A természeti
környezet kedvezőtlenné alakulásában a
lakosság is „aktív” szerepet játszott: a
rablógazdálkodást folytató helyi lakosok
kiirtották az erdőket, így nem volt erdőtalaj, ami a vizet tartalékolhatta volna. A
folyószabályozás is károsan éreztette
hatását: a maradék erdőket nem öntözték
tovább a Tisza hullámai. A korábbi dús
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növényzetű, nedves legelő a 19. századi
vízrendezés után szikes, füves, fátlan
pusztává vált. − B/ A török világ (török
portyázások, krími tatárok betörése) után
Debrecen ravaszsággal, perekkel, foglalásokkal, zálogba vétellel igyekezett
megszerezni az elmenekült földesuraktól
az elpusztult falvak határait, köztük a
~ot, pedig nem nagyon tudott vele mit
kezdeni. A ~ból kisebb részt birtokolt
több környékbeli település is. Hosszú
ideig ember nélküli vad vidék volt ez az
óriási birtok, mégis adott a városnak vmi
önérzetet. Vele lett Debrecen az ország
legnagyobb határú (167 ezer kat. hold
területű) városa. Előbb bérbe adta, majd
a 18. század elejétől saját kezelésében →
külterjes állattenyésztést folytatott rajta,
→ külső legelőként hasznosította, hiszen
akkorra már az állattenyésztés lett a város polgárainak legfőbb bevételi forrása.
A 18. században az árugabonatermelés
fellendülésével a nagyobb településekhez közel eső legelők egy részét feltörték, de a távolabb eső délibábos pusztaság még a második világháború idején is
a szilaj pásztorkodás területe volt. A →
hortobágyi pásztorkodás a 18−19. század fordulóján élte virágkorát. Ezidőtájt
kezdett kibontakozni az árutermelésben
is a polgári haladás, az óriási kiterjedésű
határ a város számára kezdett „érdekessé” válni. A szintén árutermelésre hajló
más vidéki földbirtokosok, uradalmak,
földesurak egyre több jószágot állítottak
munkába. Erre a ~on tartott/tenyésztett
szürke magyar ökör volt a legalkalmasabb. Érdemes volt tehát takarmányt
termelni, jószágot legeltetni. A 20. század elején még csak gémeskutak, pász-
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torkunyhók, szárnyékok, legelő nyájak
törték meg a puszta egyhangúságát, sőt
olyan részei is voltak a ~nak, ahonnan
egyetlen fa, kút, emberi építmény sem
volt látható. A debreceni cívis gazdaságok legjellegzetesebb „tartozéka” 1948ig a ~ puszta. Bár a világháború az állatállományt megritkította, de még léteztek
a gulyagazdaságok, a juhtartó gazdák
egyesülete. Még gyűléseket tartottak,
megválasztották a → felügyelőgazdákat,
a → számadó pásztorokat, igyekeztek
rendben tartani a pásztorépítményeket
(→szállás), szabályozták a legeltetés
rendjét. De működésük elé egyre több
akadályt gördítettek. A fordulat évében a
város kénytelen volt feladni itteni birtokát. A „debreceni” ~on (→ Zám, Máta,
Ohat) és a pusztának a korábban sem a
cívisvároshoz tartozó területén a szocializmus évtizedeiben a Hortobágyi Állami
Gazdaság „gazdálkodott”. (A 20. század
közepén a hortobágyi csárda körül ~
néven új falu létesült.) Korábbi birtokosai, a cívis gazdák már csak passzív
szemlélői lehettek a ~ tönkre tételének.
Megdöbbenve hallották, tapasztalták a
szocialista tervgazdálkodás kártékony
intézkedéseit, a puszta jelentős részének
tájidegen hasznosítási törekvéseit (mezőgazdasági művelés: szántóföldek, rízs, gyapot-, gumipitypang-termesztés,
erdőtelepítés stb.). Az idős cívisek emlékezete azonban napjainkig őrzi a hajdani
~nak, az évszázadokon át szinte érintetlenül hagyott pusztaságnak, az ott legelő
gulyáknak, méneseknek, juhnyájaknak,
gémeskutaknak, pásztorszállásoknak a
képét. – A ~ 1945 utáni történetének
szomorú fejezete a → hortobágyi kény-
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szermunkatáborokhoz kapcsolódik. – C/
A ~ múltját, őstörténetét, pásztortársadalmának sajátos vonásait a cívisváros
jeles néprajztudósai (Zoltai Lajos, Ecsedi István, Sőregi János, Balogh István,
Béres András és mások) tudományos
cikkek, önálló monográfiák egész sorában ismertették meg az érdeklődőkkel.
Az idelátogató, különösen, ha az írók,
költők (többek között Jókai Mór, Petőfi
Sándor, Móricz Zsigmond, Veres Péter,
Mocsár Gábor) által megénekelt, sokszor
romantikus, délibábos pusztát keresi,
alighanem csalódik. A mai valóságban
már nem ezt találja. A ~ 1973 óta tájvédelmi körzet, idegenforgalmi látványosság. De a debreceni Déri Múzeum kiállítása sok mindent bemutat a régi ~ból, a
hajdani pásztoréletből, miként a hortobágyi csárdával szemben levő → pásztormúzeum kiállított tárgyai, a Körszínben látható gyűjtemény, a Meggyes csárda, a Nyugati és Keleti fogadóházak kiállításai is jól szemléltetik a hajdani
pásztoréletet. 2. → Hortobágy folyó.
Hortobágy2: → Hortobágy1
(a) Hortobágy állatvilága: A pusztának több arca van: vadvizes, erdős, füves puszta. Ősi élettere, a hajdani vadvízország a Tisza szabályozásával megszűnt. A vízivilág újrateremtésében fontos szerepe van a halastavaknak (→
halászat a hortobágyi vizeken, hortobágyi halastavak). A ~´nak fő jellemzője a
milliónyi rovar, a több ezer különféle
gerinces állat. – A/ A vadon élő emlősállatok közül az egyik legjelentősebb a
farkas, amely hajdan ismert ragadozója
volt a pusztának, de már több mint egy
évszázada kipusztult. Két fajtájáról tud-
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nak: agárfarkas és komondorfarkas. Az
előbbi kivénült, lesoványodott állat, az
utóbbi nagy testű, ereje teljében levő
állat lehetett. A puszta nádasaiban élt a
nádifarkas. Emléküket a Kilenclyukúhíd közelében levő Farkasordító és a
Hortobágy peremén a Farkas-sziget őrzi.
A róka tanyája a több kijáratú → rókalyuk főleg a pásztorkunyhók közelében
volt, ahol nagy kárt tett az aprójószágokban. Helynevek is őrzik emlékét: Kisés Nagy-Rókás, Róka-hát, Rókaporzó
stb. A vaddisznó a 19. végére kipusztult,
később ismét elszaporodott, sok kárt
okozva a kukoricásban, gabonában. Az
őzállomány az utóbbi időkben gyarapodott, miként a szarvasok száma is. A
nyúl a 18. században szaporodott el a
pusztán. A sün neve a népnyelvben töviskesdisznó, töviskeskutya. A rövidebb
orrú a disznó, a hegyes orrú a kutya.
Nyúzott tüske bundájából → szopásgátlót készítettek a borjú orrára. A borzot értékes bundája miatt pusztították.
Az ürge káros állat, a bőrével elszámolók az 1930-as években pénzt kaptak
érte. Húsát a szegények paprikásnak készítették el. A hörcsögöt prémjéért vadászták, az 1930-as években német kereskedők vásárolták meg. A földikutya a
güzü egyik fajtája, a pusztán ritkán látott
állat. A görény szeret az ember közelében tanyázni, egyik fajtáját, a vadászgörényt a patkányok irtására tartották. A
pocok szapora kártevője a pusztának,
egyik fajtája a pézsmapatkány/pézsmapocok. – B/ A hortobágyi erdők a madarak igen kedvelt fészkelő helyei. A puszta madárvilága igen gazdag: a honi 374
madárfajból a Hortobágyon 334 fordul
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elő, joggal nevezik nemzetközi madárszállónak. A Hortobágyi Nemzeti Park
létesítésének fő célja Európa madárfajainak megőrzése. Fő csoportjai a fészekrakók és átvonulók, az átvonulók között
vannak tavaszi és őszi fajok. A helyben
fészkelők: élőhelyélet- mód szerint: parti-, gázló-, úszómadarak, ragadozó madarak, nádi és réti énekesek. A legváltozatosabb fajok a víz közelében: nádasokban, gyékényesekben, hinárok, káka
között élnek. Az egész évben itt élők
közül a veréb a leggyakoribb, nála kisebb a mezei veréb. Húsát pörköltnek
elkészítve régen a pásztorok is megették.
Másik közönséges, elterjedt madár a
pusztán a varjú. A második világháború
előtt az ohati tölgyerdőben fészkelő állományt 30−40 ezerre becsülték, irtották
őket, ma már védelem alatt áll. A varjúfészekben szívesen költ a kék vércse, veres vércse, erdei fülesbagoly, kabasólyom, tőkés réce (tőkeréce). Kétféle varjút különböztetnek meg: kálomistavarjú
és pápistavarjú. A holló a varjúnál nagyobb, kékesfekete tollú, rekedt mély
hangú madár, a varjakhoz csatlakozva él
néhány. A csóka a varjúnál kisebb, tanulékony madár. A szarka gyakori madara
volt a hortobágyi erdőknek. A kuvik tanyák hodályaiban, templomtornyokban
fészkel. Sötétedés után vadászik, halálmadárnak tartják. A fülesbagoly szintén
a pásztortanyák lakója, éjjeli vadászatokon pusztítja az egereket, peléket. A
vadgalamb gyűjtőnév: örvös galamb
/székácsgalamb, kék galamb az ismert
fajtanevek. A gerle és közeli rokona a
gerlice/gelice is nagy számban él itt. A
pacsirta, a búbos pacsirta, népi nevén
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pipiske télen is itt tartózkodik. A széki
pacsirta a kopár szik madara a világon
egyedül a Hortobágyon fészkel, a juhászpadkák/szikpadkák peremén. Kevés
van belőle, így védett madár. Szintén
védett Európa legnagyobb madara, a
túzok is. A kakas 10−12, a tojó 5−6 kg.
A kakasok násztánca a túzokdürgés. Ma
már védelemre szorul a fogoly is, a
vegyszerezéssel majdnem kiirtották. A
fácán a csalitos szegélyerdőkben talál
menedéket. A cinke/cinege (széncinke)
téli etetése minden háznál szokás volt. A
függőcinke ezerféle fűből készíti alkotását, a → függőfészket, amely víz fölé
nyúló ágacskán függ. A fészket a pusztai
ember is megfőzte, levét orvosságként
itták, v. borogatásnak használták, de jónak tartották harmadnapos hideglelés
ellen is, füstjével a jószágot gyógyították. A harkály 5 madárfaj együttes neve.
Egyik fajtája a zöldharkály a debreceni
gazdák erdei csikója, nevét párzáskor
hallatott hangja alapján kapta. − A ragadozó madarak régies és népi elnevezésében nagyfokú bizonytalanság mutatkozik: a szirti sas mint dögkeselyű, parlagi
sas és törpe sas, a közepes méretűek
héja, ölyű, ezeket összefoglalóan villásfarkú férgeknek nevezik. Megtalálható
itt hazánk legkisebb ragadozó madara, a
kék vércse is. − A hortobágyi madárvilág
többségét a költöző madarak teszik ki.
Vonulásuk három időszakra esik. A bíbic, népi nevén libuc jelenik meg először, utána érkeznek a gólyák, fecskék.
Mindkettőt óvják, sőt a fészküket is.
Háromfajta fecske, a füstifecske, partifecske, molnárfecske is megtalálható itt.
A gólya két fajtája a házak kéményén,
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villanyoszlopokon költő gólya és a rejtőzködő életű fekete gólya. A gólya a
pusztában csak a csárdák kéményein rak
fészket, de a falusi házak gólyái rendszeres látogatói a Hortobágynak. A gémek
is korán érkeznek. A szürkegém/darugém a legnagyobb, utána méretben a fososgém/veresgém, legkisebb a pocgém.
Velük együtt érkezik a kiskócsag és
nagykócsag. Tavaszi vizek szélén fészkel a tulipánmadár, azaz gulipán és a
bölömbika/nádibika/vízibika/dobosgém.
A puszta ismert madara a lotyó v.
nagygoda, a cankó (kicsinye a cankócsirke/vízicsirke), egyik fajtája a billegető cankó, szárcsa, vöcsök, vízityúk is. A
gödény a lecsapolások miatt megritkult.
Halászmadár a sirály, szerkő, csér, lócsér, lósirály, éhsirály. Vízi madár a
vakvarjú/bakcsó/éjjeli gém. Szélkiáltó v.
tölcsérmadár a póling, kiáltásai alapján
a pásztorok szelet jósolnak. Gyakori
madár az ugartyúk, szikilile/szikenguruló
/szikenfütyülő. A szikicsér népi neve szikicéla, szikicsire. A seregély, népi nevén seregimadár, csapatokban jár, ők a
puszta felcserjei, mert a bogárzó gulyából kiszedegetik az élősködőket. A rózsaszínű seregély sáskajáráskor hajt
nagy hasznot a sáskák irtásával. A tocsogók, halastavak madara a sok változatban előforduló vadkacsa, népi nevén
vadréce, vadruca. A fák odvában lakik a
tőkeruca/tőkevadruca/tőkésréce és cigányréce, csörgőruca, kerceréce/kerceruca. A böjtiréce nevét onnan kapta,
hogy a katolikusok böjtkor is ehetik. A
barátréce és a kanalas ruca is ismert e
tájon. A szőkeliba/nyári lúd már februárban megjön, aratás utáni neve tarlóli-
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ba. A cigányliba sötétebb tollú vetési
lúd. Előfordul itt a lilik két fajtája, a
kislilik és nagylilik is (→ lilikel). A
gyöngyvérliba és késő őszi rokona, a
muszkaliba v. lengyelliba is megtalálható e tájon. Ritka az apácaliba/veres nyakú liba/bütykös ásóliba. A darvak a 19.
században még itt fészkeltek, réjáztak,
érdekes röpködésük, mozgásuk neve →
darutánc (daru). Vonulásuk ma is a
puszta nagy látványossága. A sárszalonka is átvonuló madár a Hortobágyon. A
→ szalonkahúzás a holdjárás függvénye,
a húsvétot követő 5. vasárnap utáni hétfő. − A telelő madarak október végére
érkeznek hozzánk. Ismertebbek a hósármány, sarkantyús sármány, havasi füles
pacsirta, sárgacsőrű kenderike. A hortobágyi halastavaknál gyűjtik az erőt. L.
még: az említett állatneveknél is!
Hortobágy—Berettyó-főcsatorna:
→ Hortobágy folyó
Hortobágy folyó: A pusztának nevet
adó vízfolyás. Az idős debreceni gazdák,
pásztorok számára a Hortobágy elsődlegesen a folyót jelenti. A Hortobágy
puszta legnagyobb és legjelentősebb vize. A pusztának főként északi részén
haladva egész hosszában szeli azt át. A
szabályozásig a Tisza áradásai táplálták.
Az egyik vélemény szerint a hajdúböszörményi Nagyréten ered, felveszi a
Hattyas, Hollós, Máté és Sebes erek, ill.
a Remete-foki-csatorna vizét is. Ikerfolyója a Kadarcs. Mások szerint a folyó a
Polgár határában található Bágy-laposból indul, amely a szabályozás előtt
jó nádtermő, halászó hely volt, környékén dús kaszálóval és legelővel. A Bágyba ömlő Hattyas a margitai határban
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ered. A már 1067-ben említett Szandalék a Kishortobágyi csárdánál éri el a
Hortobágy vizét, amely a Hortnál csatlakozó Karácsony-fok, majd a Pap ere,
Árkus, végül a Kadarccsal egyesült Kösely vizével gyarapszik még. A püspökladányi Szentágotánál a Berettyóba torkollik, ill. a Berettyó régi alsó szakaszával egyesülve mint Hortobágy—Berettyó-főcsatorna Mezőtúrnál ömlik a
Hármas-Körösbe. Csatorna köti össze a
Keleti-főcsatornával. A Tisza szabályozása után a ~t egyes szakaszokon csatornázták, majd a felső folyását Tiszavasváriig meghosszabbították. A Tisza szabályozása nagyon leapasztotta a vizét, pedig hajdan vízimalmokat is hajtott.
1743−1848 között itt működött Debrecen vidékének első vízimalma. Emlékét
a Malomház helynév őrzi. A Hortobágy
hossza egyes adatok szerint 50 km, a
csatornázott részekkel és mellékágakkal
együtt 160 km, más adatok szerint 94
km hosszú, részben csatornázott vízfolyás.− A folyó neve valószínűleg elhomályosult összetétel, előtagja a helynevekben ma is élő régi magyar Hort, utótagja a népnyelvi bágy. Jelentése: ’széles
felszíni mélyedés, morotva’. L. még:
halászat a hortobágyi vizeken
hortobágyi csárdák: − A/ Debrecen
városának a → Hortobágy megszerzése
másképpen is előnyös volt. Fontos kereskedelmi és postai útvonal vezetett át a
pusztán kelet → nyugati irányban, Erdély és Pest között, Debrecent útbaejtve
(→ Sóút). Hajdanában az utasok komppal v. gázlóknál keltek át a Hortobágy
folyón, és úttalan utakon vergődtek el
Tiszafüredig, ahonnan járható út vezetett
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tovább. A kereskedelmi és utazóforgalom növekedése miatt szükségessé vált
állandó fahíd építése a mátai gázlónál, a
mai kőhíd (→ Kilenclyukú-híd) helyén.
A város nemcsak vámot szedett a hídon
való átkelésért, a híd mellett 1699-ben
kocsmaházat, pihenőhelyet is nyitott.
Ezzel kezdődik a híres hortobágyi csárda, korábbi nevén mátai fogadó, hortobágyi vendégfogadó története. A csárda
postaállomás és lóváltó állomás is volt
Debrecen és Pest között. A város bérlőkkel működtette, bérlői (sűrűn) váltották egymást, de a gazda az 1948-as államosításig a város maradt. A csárda
épületét többször nagyobbították, javítgatták, felújították (legutóbb 2011-ben),
amíg elnyerte mai alakját, szerencsésen
megőrizve a környék nemesi udvarházainak klasszicizáló stílusát. A vele egységet alkotó → szekérállás ma pásztormúzeum. − De nem a hortobágyi csárda volt
az egyetlen pihenőhely a pusztán. Hamarosan kialakultak Debrecen és Tiszafüred között a stációk, azaz 12−15 kmenként további csárdák. Debrecen a
Csárdától (Nagyhortobágyi csárda) félnapi járóföldre fekszik, tehát két csárda
is megélhetett az addig vezető útvonalon, az 1731-től a Fegyverneki (most
Látóképi csárda), és a kadarcsi hidat
elérve a túloldalon 1760-tól a Kőudvari
csárda (később Kadarcsi csárda). − A
(nagy)hortobágyi csárdát Füred felé
elhagyva a következő a Meggyes csárda
(1750), amely 3 megye határán áll, elhelyezkedése a menedéket kereső betyároknak kedvezett. Nyugat felől visszafelé a Hortobágy kapuja a Patkós csárda
(1752) a füredi határhoz tartozik. A Hor-

178

had

tobágy folyó mentén észak felé a Kishortobágyi csárda (1740) található. Említik még a Daru csárdát (1786), amely
Balmazújváros Tiszacsege felé néző határának névadója. A hajdúböszörményi
határ csárdái egy régi rigmusban is szerepelnek: Pródon a Bíkás, Ríten a Tirimpó,/Túlsó városszélen van a Messzilátó,/Cifra, Külső csárda, Táncos, a Nóvella,/Átkozott, a Zöldág, a Gyilkos, a
Kaszárnya. Egy másik változat így említi őket: Porondon a Bíkás, ríten a
Tirimpó. Város külső ríszin van a
Messzilátó. Rígi híres csárda, törött az
ablaka. Átkozott a Bíkás, gyilkos a Kaszárnya. − A hajdúdorogi út mentén volt
a Pelikán, majd nyugat felé fordulva a
hirhedt Koponya csárda. A teljesség igénye nélkül a többiek: Csege pusztáján a
Cserepes és a Lóger (1774), a falu szélén
a Nesze és a Lucskos (1783). A nádudvari határban az Almás csárda és a Kékhalmi csárda (1783), Hajdúszoboszló
határában a Nyugszom csárda v. a Korpádi csárda (1783). Debrecen határában
(szomszédságában) is több csárda volt
hajdanában: Irigyli, Vinnyó, Rózsás,
Csillagos, Gólyás, Lebuj, Macsi, Nagyszálkai csárda. – A közhiedelemmel
ellentétben a pusztai csárdákban a pásztor csak ritkán fordult meg, az állatokkal
kellett lennie. De ha igen, értett a nótázáshoz, mulatozáshoz. – B/ A vasút
megjelenésével a csárdák fölöslegessé
váltak, felszámolásukkal egy régi világ
merül(t) feledésbe. Néhány (még) elkerülte a pusztulást, fenntartásukban ma
idegenforgalmi szempontok érvényesülnek. Napjainkban is működő csárdák:
Látóképi csárda, Kadarcsi csárda,
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Nagyhortobágyi csárda, Patkós csárda,
Kishortobágyi csárda, Kaparó csárda. −
A csárdák a 19. század Magyarországának jellegzetes létesítményei voltak. A
csárdabeli időzés alkalmat szolgáltatott a
cívis parasztoknak a napi hírekben való
tájékozódásra, értesülésszerzésre, távolabbi vidékek népével való érintkezésre.
A közlekedés kapitalizmus kori átalakulása a Debrecen környéki csárdákat is
fölöslegessé tette. Legtöbbje megszűnt,
elpusztult v. tanyai, pusztai kocsmává,
italbolttá alakult (→ vendégfogadó). − A
~hoz sok romantikus betyártörténet kapcsolódik. Közülük néhányat íróink (Jókai, Móricz) is feldolgoztak.
hortobágyi halastavak: Európa legnagyobb mesterséges tórendszere. A →
Hortobágy szikeseinek hasznosítása az
ármentesítés után hamar megkezdődött.
Már 1915-ben hozzákezdtek építeni a
halastórendszert, az elsőket az első világháború idején tőkés vállalkozók ásatták orosz hadifoglyokkal. A Hortobágy
egyik legszikesebb területén jelenleg kb.
2000 hektáron terül el a Hortobágyhalastó. A később létesített többi halastóval együtt összesen 6000 hektár halastó található a Hortobágyon, ez a világ
egyik legnagyobb halastórendszere. A
halastavak megőrizték az egykori mocsarak v. területek neveit, ahol létesítették őket (pl. Derzsi-halastó, Gyökérkúti-halastó, Ohati-halastó, Kungyörgyihalastó). A halastórendszer 17 egykori
medencéjéből már csak 10 működik, a
többi elnádasodott. A tavakban főleg
ponty, busa és más, kevésbé értékes
halfajták találhatók (→ halászat a hortobágyi vizeken). − A tórendszer gazdag
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madárvilága révén vált nemzetközileg
ismertté, Európa egyik legfontosabb
vízimadár élőhelyévé (→ Hortobágy
állatvilága). A területet a terjeszkedő
mocsári vegetáció jellemzi, a nádasok,
gyékényesek jelenléte egyre számottevőbb, de a jelentősek a hínártársulások
is. A gátakon található füzek és bokrok
az itt átvonuló énekesmadár-fajok vonulási útvonalának fontos részét alkotják.
A vadludak és darvak vonulása a Hortobágy leglátványosabb madármozgalma.
hortobágyi helynevek és helynévtípusok: − A/ Egyelemű nevek: Állás,
Bogárzó, Halastó, Kispalás, Kóroda,
Kungyörgy, Nagypalás, Nyírő, Pecenpál,
Pótrás ’polturás’. – B/ Két- v. több elemű nevek. a) Határrésznevek l. Természeti névi alapelemek. 1.1. Térszínforma
nevek: halom: Árpád-halom, Bajnók-halom, Bivaly-halom, Csípő-halom, Kétökör-halom, Kis-Kétökrű-halom, Kungyörgy halma, Méhes-halom, Mónushalom, Nagy-Kétökrű-halom, Pecenpál
halma, Sós-halom; laponyag ’kisebb
halom’: Bajnók-laponyag, Keserű-laponyag, Kungyörgy laponyagja, Pihenőlaponyag, Rác-laponyag, Szász János
laponyagja; hát: Dögös-hát, Juhos-hát,
Sós-hát, Szomjú-hát, Tóth István hátja;
hegy: Bajnók-hegy, Csipő-hegy; domb:
Csípő-domb, Tornyi-domb; lapos: Bajnók-lapos, Csípő-lapos, Gyilkos-lapos,
Ménes-lapos, Mike-lapos, Nyírő-lapos,
Pótrás-lapos, Pozsgány-lapos, Szomjúlapos, Vida-lapos; fenék: Bajnók-fenék,
Barom-állás-fenék, Csípő-fenék, Disznófenék, Genci-fenék, Kondás-fenék, Kovács-fenék, Matyó-fenék, Pótrás-fenék,
Sós-fenék, Vince-fenék, Zoltán-fenék;
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zug: Álom-zug, Kis-Álom-zug, NagyÁlom-zug, Szekeres-zug. 1.2. Növényzetre utaló alapelem: erdő: Borsós-halmierdő, Faluvég-halmi/Faluvégi-erdő, Fekete-réti-erdő, Juhos-háti-erdő, Keserűerdő, Kos-erdő, Köves-házi-erdő, Malomházi-erdő, Mátai-erdő, Papegyházierdő, Sáros-éri-erdő, Szálka-halmi-erdő,
Szász-telki-erdő, Szatmári-telki-erdő. 2.
Műveltségi névi alapelemek. 2.1. Földművelésre utaló alapelem: rét: Nyírő
rétje, Gyilkos-rét, Pince-rét. 2.2. Pásztorkodásra, állattartásra utaló alapelemek: járás ’legelő’: Árkus-parti-járás,
Derzsi-telki-járás, Faluvég-halmi-járás/
Falu-végi-járás, Fekete-réti-járás, Halas-közi-járás, Hármasi-járás, Juhosháti-járás, Kungyörgyi-járás, Kurtatelki-járás, Ludas-járás, Macska-telkijárás, Malomházi-járás, Máta megegetti
járás/Máta megi járás, Ökör-járás, Papegyházi-járás, Parajosi-járás, Peczejárás, Pecenpál halma járása, Pentezugi-járás, Sáros-éri-járás, Szálka-halmi-járás, Szász-telki-járás, Szatmáritelki-járás, Tornyi-dombi-járás; telek ’jó
legelőjű magaslat’: Bucsai-telek, Csípőtelek, Csonka-telek, Derzsi-telek, Fehérnádfok-telek, Genci-telek, Hosszú-telek,
Juhász-telek, Juhos-telek, Juhosné telekje, Kajla-telek, Kardos-telek, Kenyerestelek, Kis-telek, Kocka-telek, Középtelek, Kun-telek, Kurta-telek, Macskatelek, Méhes-telek, Nyírő-telek, Ohatitelek, Papegyházi-telek, Pótrás-telek,
Rikasi-telek, Rókalyukas-telek, Szásztelek, Szatmári-telek; föld ’legelő’:
Disznó-föld, Juh-föld, Ökör-föld; legelő:
Nagy-legelő; állás: Barom-állás, Nagyállás, Veszett-állás. − b) Víznevek: Víz-
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rajzi köznevek: tó: Kungyörgy tava; ér:
Mátyás-ér; árok: Dögös-árok; halastó:
Gyökér-kúti-halastó, Szász-telki-halastó,
Szomjú-laposi-halastó,
Veszett-állásihalastó, Vida-laposi-halastó. − c) Létesítménynevek. 1. Pásztorkodással kapcsolatos létesítmények alapelemei: hodály: Alföldi-hodály, Álom-zugi-hodály,
Árpád-halmi-hodály, Balogh-hodály, Birinyi-hodály, Csípő-telki-hodály, Falashodály, Faluvég-halmi/Faluvégi-hodály,
Görbe-háti/Görbe-hodály, Hármasi-hodály, Jóna-hodály, Karácsony-foki-hodály, Kékesi-hodály, Kis-erdei-hodály,
Keserű-erdei-hodály, Kos-erdei/Kos-hodály, Macska-telki-hodály, Mike-hodály,
Nyíró-hodály, Ötszázas-hodály, Pentezugi-hodály, Rikli-hodály, Sáros-érihodály, Szettyí- nyesi-hodály; istálló:
Csődörös-istálló, Nagy-istálló, Verescserepes-istálló; ól: Bikaól; kút: Baj
nók-kút,
Barackfás-kút/Barackos-kút,
Bucsai-kút, Csípő-kút, Csonka-halmi/
Csonka-kút, Disznó-kút, Faluvégi-kút,
Fülöp-kút, Gödör-kút, Gödörné kútja,
Gyökér-kút, Hajas-kút, Halas-közi-kút,
Hosszú-telki-kút, Keserű-kút, Kincseskút, Kis-telki-kút, Kocka-kút, Kondáskút, Kő-kút, Közép-telki-kút, Közép-kút,
Kurta-kút, Ludas-kút, Méhes-kút, Nagyborsósi-kút, Nagyiványi-kút, Ó-kút,
Ökör-kút, Pecze-kút, Pozsgány-kút, Sárkány-kút, Sós-kút, Szálka-halmi-csikóskút, Tornyi-dombi-kút, Töviskes-kút,
Veresvízű-kút, Vince-kút; ártéri ’ártézi’
kút/folyóskút: Pentezugi-ártéri- kút,
Pen-tezugi-folyós-kút. − A kutakra a
Tisza szabályozását követően, különösen
az 1863. évi nagy szárazság után volt
szükség. A Tisza gátrendszerének kiépü-
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lése is az 1, 2, 3, 4 gémű kutak megépítésére kényszerítette a várost. 1931-ben
mintegy 90 kút állt a Hortobágyon, szinte mindegyik az ácsmunka remeke volt.
A kútgémet és a vésett kútágast nyílegyenes fatörzsből faragták, a kútostort
fenyőből készítették. Az állatállomány
csökkenése miatt egyre több pusztult el,
napjainkban már főként egy-, ill. kétgémű kutakat látunk a puszta területén. 2.
Pásztorkodással kapcsolatos lakóépületek alapelemei: tanya: Beke tanyája,
Czinege-tanya, Kis-Cserepes-tanya, Malomházi-gulyástanya, Sáros-éri-gulyástanya, Város-tanya; kunyhó: Baloghkunyhó, Birinyi-kunyhó, Halas-közi-gulyáskunyhó, Jóna-kunyhó, Mike-kunyhó,
Pecze-kunyhó, Pozsgány-kunyhó, Riklikunyhó, Sárkány-kunyhó. 3. Vízrajzi létesítmény alapeleme: híd: Csípő-híd,
Tonnás-híd. zsilip: Dékány-zsilip. 4.
Szolgáltató létesítmény: csárda: A csárdák, pihenőhelyek a → Sóút mentén
helyezkedtek el. Az út Máramarosszigetről jött Hajdúszoboszló felé: Sas-csárda
− Kadarcsi-csárda − Hortobágyi-csárda/Nagyhortobágyi-csárda – Kaparó −
Meggyes-csárda. – C/ a) A megkülönböztető elem személynév: Bajnók-halom, Bajnók-fenék, Bajnók-kút, Bajnóklapos, Balogh-hodály, Balogh-kunyhó,
Beke tanyája stb. A kételemű helynevek
névadói csaknem kizárólag pásztorok és
debreceni jószágtartó gazdák voltak. A
juhászattal kapcsolatos objektumok a
gazdáról kapták a nevüket, mert egy
juhász keze alatt csak egy gazda falkája
volt. A gulya- és ménesjárásokon lévő
építményeket és felszíni alakulatokat
viszont a pásztorról nevezték el, mert
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egy-egy gulyában és ménesben több
gazda jószágát őrizték együtt. A Hortobágyon a névadás természetes módjaként
a hosszú ideje egy helyen szolgáló
(számadó)pásztorok és pásztorfamíliák
családneve gyakran vált helynévi megkülönböztető elemmé, pl. Sárkánykunyhó, Fülöp-kút, Pecze-kút, Bajnókkút, Csípő-telek, Kardos-telek, Csípő-halom, Pozsgány-lapos, Zoltán-fenék, Pecze-járás, Bucsai-járás. Néha az idősebbek a teljes személynévvel használták az
olyan helynévi előtagot, amelynek viselőjét maguk is ismerték: Fülöp János
kútja, Pecze Jóska járása. – b) A megkülönböztető elem helynév v. helynévi
származék: Barom-állás-fenék, Fehérnád-fok-telek, Ludas-járás, Pecenpál
halma járása, Álom-zugi-hodály, Árkusparti-járás, Borsós-halmi-erdő, Csípőtelki-hodály, Derzsi-telek, Derzsi-telkijárás. Stb. Csonka-halmi-kút → Csonkakút, Csípő-telki-hodály → Csípő-hodály,
Fehérnád-foki-kút → Fehérnád-kút. − c)
A megkülönböztető elem közszó: 1. A
rendeltetésre, felhasználásra utaló állatnév: Barom-állás, Bika-telep, Disznóföld, Juh-föld, Kos-erdő, Ökör-járás. 2.
Az objektum rendeltetésére utaló melléknév: Csődörös-istálló, Dögös-árok,
Nyíró-hodály, Pihenő-laponyag. 3. Más
tulajdonságot kifejező melléknév: Barackos-kút (egy kis barackfa nőtt a káváján belül), Csonka-telek, Gyilkos-lapos,
Kajla-telek, Nagy-legelő stb. 4. Képzettársítással: Álom-zug, Szomjú-hát. − d)
Eseménynevek: Árpád-halom (a nevet a
hatóság a millenium tiszteletére a pásztorokkal közösen adta a Bivaly-halomnak), Filmes-kút (egy filmforgatáshoz
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csinálták), Francia-kút (egy francia geológus jelölte ki a helyét), Gázfürdő (a
rühes lovakat gyógyították benne), Veszett-állás (talán az elbitangolt és itt
őrzött állatokról). − e) A megkülönböztető elem nem sorolható be: Alföldihodály, Juhász-telek, Ménes-lapos, Sóshalom (a megkülönböztető lehet személynév, de lehet közszó is). (A rendszerezés É. Kiss Katalin A pásztorkodás
emlékei a Hortobágy helyneveiben című
dolgozata, vmint saját gyűjtésem és más
Hortobággyal foglalkozó művek névanyaga alapján készült. L. Irodalomjegyzék.)
hortobágyi
kényszermunkatáborok: A → Hortobágy 1945 utáni történetének szomorú fejezete a ~hoz kapcsolódik. A kommunista államrend a puszta
területén szovjet mintára 13 munkatábort
létesített és működtetett. A „néphatalom” 1950 és 1953 között ki akarta iktatni a magyar gazdálkodó és értelmiségi
rétegek színe-javát. Kis- és nagygazdáknak, köztisztviselőknek, közalkalmazottaknak, arisztokratáknak stb., gyerekeknek és időseknek ezreit nyomorították
meg juhaklokban, istállókban v. terelték
a rideg pusztára, megfosztva őket nemcsak vagyonuktól, hanem több esetben
életüktől is.
hortobágyi magyar marha: → magyar szürke marha
hortobágyi őshalmok: Az őshalmok
az Alföldön hátasabb földeken, löszplatókon gyakoriak. Legnagyobb mennyiségben ott, ahol kevésbé áradásos a vidék, jó legelők vannak. Általában vízerek kanyarulatait követik, nagyságuk
1−4−6 m között, átmérőjük 40−60 m
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között van. Elhelyezkedésükben tervszerűség nincs. A keleti szarmata népek
életével lehetnek szoros összefüggésben
v. őrhalmok lehettek, amelyekbe később
temetkeztek. Ilyen a Basa-halom, Vajdahalom, Őrhalom; v beleépítkeztek: Zámi-templomdomb,
Szeg-határ-halom,
Köves-halom, Bivaly-halom stb. Lehettek közöttük egymás fölé halmozódott
őstelepek, pl. Ásott-halom, Papegyházihalom. Az alig pár dm nagyságú halmok
sokkal nagyobb mennyiségben fordulnak
elő, mint a nagyhalmok. Az őshalmok
abban a korban keletkeztek, amikor a
temető a lakóhelytől nem volt elválasztva. A sírokat árokkal vették körül, hogy
a felszíni vizektől megóvják. A Hortobágy prehisztorikus halmokban az Alföld egyik leggazdagabb vidéke: Szálkahalom, Bivaly-halom (Balmaz falu temploma épült rá), Bajnok-halom (honfoglalás kori lovassírral), Kandra-halom (neolitkori edénnyel) Köves-halom (Csécsfalu temploma épült rá), Kettős-halom,
Hármas-halom, Középső-hármas-halom,
Végső-hármas-halom stb.
hortobágyi pásztordalok: A hortobágyi pásztorművészet része. A jószágokat őrző férfiak életéről és érzelmeiről
szólnak. Egy részük általános vonatkozású ismert népdal átalakítása, más részük önállóbb lelemény. A ~at részben
az egyes foglalkozások szerint, részben a
közös témák szerint lehet csoportosítani.
Idős cívisek emlékezete szerint: Danoltak a Hortobágyon, mindent dalba fűztek. A ~ nagy részét a cívis parasztok is
ismerték. A debreceni gazda és felesége
is, ha kiszekerezett a Hortobágyra v. a
tanyára, végigdalolta az egész utat. De a
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pásztorgyerekek, cívis kisgyerekek is
gyakran énekeltek, daloltak játék közben. (A gazdag anyagból néhány pásztordal Prokisch Sándor egyeki tanár úr
gyűjtéséből való. Köszönet érte.)
1. Két hete mán, avagy három,/Mióta a
gazdám várom. (Hogy a számadómat várom) − Amoda jön, amint látom/keselyszőrű szamárháton.(Egy fecskehasú
szamáron) − Jó estét, kedves bojtárom!
/Azt kérdezem, van-í károm? (Van-í károd, amint látom?) − Károd az nincs, de
nem is lesz,(Nincsen károm, de nem is
lesz) − Míg ez a nyáj (a) kezemen lesz!
−Nincsen kenyír a tömlőbe,/Parázs hús
sincs vasedínybe(?, kíszülőbe). − (Jaj de
szegínyek is vagytok!/Ha magam nem
gondoskodok! − Nincsen húsod a tömlőben?/Van előtted legelőben!) − Fogd
meg hát azt a harangost,(Fogjuk meg
hát azt a babost,) − Azt az örüt, azt a
babost! (Azt a legnagyobb kolompost!) −
Mékbe vagyon hét font faggyú, (Kibe
megvan hat font faggyú) − Két gubára
való gyapjú.(Egy gubára való gyapjú)
−Kutya megeszi a vírit,/Zsidó megveszi a
bűrit. − Zsírjával főzünk jó kását,/Jóízűn
esszük a húsát. −(Magunk megesszük a
húsát,/A zsírjában főzünk kását, − Kutya
issza meg a vírit,/Zsidó veszi meg a
bűrit!)(Az általam följegyzett változatból a ballada többi része hiányzik. Vö.
Balogh István: A cívisek világa. 228229.)
2. Leígett a hortobágyi hodáj,/Beleígett
kilenc juhászbojtár, − Kilenc bojtár kilenc pár ruhája,/Szám adónak sallangos
bundája. − Számadónak nincsen semmi
kára,/Megveszi a csegei (füredi) vásárba. − De a szegíny Jancsi juhászlegíny,
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/Ű maga is beleígett szegíny. − Barna
kisjány kerüli a hodájt,/Keresi a Jancsi
juhászbojtárt. − Barna kisjány hiába
keresed,/Beleígett, ki tíged szeretett. −
Mutassátok meg nékem a sírját,/Hadd
ültessek rája majoránnát, − Hadd teremjen rózsát, nem tövisket, (?töviset)/Mert
az (ű) éngem igazán szeretett.
3. Kiszáradt a tóbúl mind a sár, mind a
víz,/A (sok) szegíny jószág (barom) csak
a pásztorra níz, − Istenem, Teremtőm!
Adj egy csendes esőt,/A szegíny baromnak jó legelőt, (legelő-) mezőt, − A szegíny bojtárnak igaz, hű (hű, igaz) szeretőt!
4. Debrecennek van egy vize,/Kinek Hortobágy a neve. − Arra van egy kűhíd
rakva,/Kilenc jukra van állítva, − Azon
sétál három dáma,/Csikós, gulyás a babája. − Amott legel, amott legel/Hat pej
csikó magába. − Mind a hatnak, mind a
hatnak/Rézbékóba a lába. (Rézbékó van
a lábán) − Gyere babám, gyere babám
/Reszeljük le a lábáról a békót. − Arra
visszük, arra visszük, amerre a nap lejár/Jól tudom, hogy a gazdája arrafele
sose jár.
5. Csikós vagyok a Hortobágyon, nem
gulyás./(Felkötöm a sallangos karikást)
Ostort kötök a vállamra, karikást. −
Felnyergelem (aranyszőrű) kesely lábú
lovamat,/Lerúgatom véle a csillagokat. −
Felnyergelem kesely lábú lovamat,/Lerúgatom véle a csillagokat. − Kocsmárosné nékem halat süssék kend,/Amellé még
citronyos bort adjík kend, − Szolgálóját
is strázsára állítsa kend,/Ha pandúr jön,
híradással legyík kend. − Szolgálóját is
strázsára állítsa kend,/Ha pandúr jön,
híradással legyík kend. −A szolgáló be-
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szaladt nagy ijedten,/Amoda jön kilenc
pandúr egy szélben. − Csali Pista felkapott pej lovára,/Bevágott a délibábos
pusztába. − Csali Pista felkapott pej lovára,/Bevágott a délibábos pusztába.
6. Ha lefekszik Puli kutyám mellém,
/Reggelig egy lílek se jön felém. − Puli
kutyám vigyáz gazdájára,/Mint komorna
a grófné álmára. − Ha tarisznyám vetem
a vállamra,/Velem jár-kel az íliskamara.
− Bogrács, vedér, szógafa, vaskanál/
Mindenem van, mi is kell több annál.
−Így jól ílek, mint a hal a vízbe,/Vendígsíg van minden nap nígy ízbe. − Mégse szerzek betegsíget vélle,/Mer az ebíd
mindig csak egyféle. − Még azt mondják,
nincs asztalom, székem,/Bárónénak sincs
olyan, mint nékem. − Asztalom itt a Hortobágy partja,/Ott eszem-iszom, hún
kedvem tartja. − Hajnal előtt kitörlöm a
csipát,/Fohászkodás után gyútok pipát. −
Szemlélődök gulya közt sétálva,/Nincs-í
hiba, nincs-í megdézsmálva. − Ha látom,
nincsen semmi hibám,/Alám gyűröm
bűrszéknek a bundám. − Kenyerembűl
karét kanyarítok,/Ganétűznél kenyeret
pirítok. − Ha elkíszül bográcsos ebídem,/Körülüli véllem a cselédem, − Úgy
jóllakok fordított kásával,/Mint egy geróf
csirkepaprikással.
7. Nem bánom, hogy parasztnak születtem,/De még jobban, hogy zsíros gulyás
lettem. − Eb cserélne csírínt palotával,/Sem íletet egy köszvínyes úrral. −
Kiskirályság az én állapotom,/Igazgató
törvíny bunkós botom. − Országom az
egísz nagy gulyajárás, /Nagy pótentát
egy mátai gulyás. − Hat bojtárnak vagyok fejedelme,/Így tisztelnek: Gazduram űkelme. − Gulyám teríti be cserí-
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nyemet,/Hat komondor kísírget éngemet. −Magamba is helyin van a lílek,/Se
zsiványtúl, se vadtúl nem fílek. − Ha
szegíny is, de magamé vagyok,/Szógálatba szabaccságkor állok. − Mikor paraszt kaszál, gyűt, asz mondom:/Úrdógára nincsen semmi gondom! − Feles
fűvel vagy takarórísszel,/Nem gondolok,
könnyebb ílni kísszel. − Van ég alatt
lakni bátorságom,/Városinál nagyobb
szabaccságom. − Mást nem bántok, éngem se báncson más,/Hej, de bóldog egy
mátai gulyás! − Majd kimegyünk tavaszszal a sásra,/Rátanálunk vadruca tojásra. − Azt is a szűröm ujjába teszem,
Abbúl is jó vacsorám kíszítem. − Nem
veszek rám posztó köpönyeget/Az ég
ellen, ha zápor fenyeget. − Kifordítom a
bundámat szőrrel,/Vagy kíszülök a galléros szűrrel. − Ha látom a fergeteg
idejit,/Begyűröm a süvegem tetejit. −
Csak úgy nízem az üdőt alóla,/Még a jég
is visszapattan rulla. − Megbecsülöm
pásztori gúnyámat,/Nem cserélem szűrömet, bundámat − Tekintetes úr décbundájával,/Sem plébánus reverendájával. − Gazdaságra nincs semmi szüksígem,/Van egíssíg, ahoz elesígem. − Hord
a gazda heti jó kenyeret,/Főzelíket, szalonnát eleget. − Nem kell, nincs is sok
drága poggyászom,/Vetett ágyra kisszékrűl nem mászom. − Ídesanyám kapatott a
padkára,/Nem is vágyom soha vetett
ágyra. − Nem irigylem a paplanos
ágyat,/Mert azon a nagy úr sokat bágygyatt. − Leterítem sallangos bundámat,
/Jóízűen alszom íccakámat.
hortobágyi pásztorkodás: A debreceniek csak az egykor Debrecen birtokában levő Máta, Zám, Ohat nevű részeket
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tekintik Hortobágynak. E területeken
alakult ki legjellegzetesebb formájában a
hortobágyi pásztorélet. A Hortobágy a
Tisza szabályozása előtt dús növényzetű,
nedves legelő volt. Kialakulása már a 15.
században megindult, és a hódoltság
alatt fejeződött be. A pusztát előbb tőzséreknek, kereskedőknek adták bérbe,
akik nagyszámú gulyáikat legeltették. Itt
voltak a gulyák nyári és téli szállásai is.
A nyári legelőn építmény nem állt, a
telelőn viszont egyszerű építmények és
takarmány is volt. A külterjesen tenyésztett szarvasmarhákat hatalmas csordákban hajtották Dél- és Nyugat-Európa
vásáraira. A 17. században a puszta
egyes területeit a környező települések,
jórészt a hajdúvárosok vásárolták meg v.
vették bérbe, és a 18. század végéig kizárólag állattartással hasznosították. A ~
szabályozott rendszere a 18−19. században alakult ki. Megszabták a legeltetés
rendjét, meghatározták a legeltetési jogot, és kialakították a legelőszervezetet.
A puszta a környező települések külső
legelőinek (legelő) szerepét töltötte be, a
gulya, konda, ménes és a nem fejő juhnyájak, tehát az ún. heverő, a nem igázott, nem fejt, a szaporítást szolgáló
állatok legelője volt a tavaszi kiveréstől
(jószágkiverés, juhkiverés) az őszi beszorulásig (jószágbeszorulás, marhabeszorulás). Természetes fűtermésen éltek,
védelmüket természetes enyhelyek, ill.
akol (birkaakol, csürheakol, ménesakol),
karám, szárnyék (gulyaszárnyék) stb.
szolgálták. A legelőt járásokra (birkajárás, csordajárás, csürhejárás, gulyajárás, marhajárás, ménesjárás) osztották.
A Hortobágynak a városhoz tartozó ré-
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sze 20 járásra tagolódott. Ezeken különböző gulyák (anyagulya, bikagulya,
cifragulya, ökörgulya, szűzgulya, tinógulya), ill. ménesek (ciframénes, csődörménes, szilajménes, törzsménes, renyheménes) legeltek. A járások központi, partosabb részén volt az állás, az állatok és
a pásztorok éjszakázóhelye. A gulyások
földkunyhóban, putriban v. nádkunyhóban húzták meg magukat. Itatóhelyül
korábban jobbára a természetes vizek
(Hortobágy folyó, Árkus, Kösely, erek és
tavak) szolgáltak, de a 18. század végétől egyre több kút is. A pásztorokat a
város, majd a legeltetési társulatok fogadták fel. Egy-egy közigazgatási egység pusztai legelőterületén is csak a birtok után meghatározott számú állatot
hajthattak ki, az ezen felüliekért külön
bért, ún. fűbért kellett fizetni. A kútért a
gazdáknak kútbért kellett fizetniük.
Minden járásban volt kút, a felügyelőgazda gondoskodott róla, hogy a kút és
tartozékai (vályú, vedér) rendben legyenek. Az elhasználódott kútágast, kútostort, kicserélték. A kútágast bent a városi
portán faragták ki, és szekérrel szállították a legelőre. Idős cívisek szerint minden jól meg volt szervezve. A legeltetési
társulat tevékenységéről részletes feljegyzést vezettek, ezzel az 1930-as
években Ménes Andrásné Nagy Katalin
volt megbízva, akinek ősszel a behajtás
után a városi hivatalban be kellett mutatnia a társulati könyvet. − Ha meleg, csapadékos volt az időjárás, a dús legelőkön
hamar magukhoz tértek a télen az istállózó tartás, gyenge takarmányozás miatt
lesoványodott jószágok. Az 1930-as
években Jóna gazda például szekérbe
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felrakva vitette ki a Hortobágyra csonttá
soványodott, járni képtelen szarvasmarháit. Láb az mind! – mondta az elmaradott gazdálkodást szóvá tevő ismerősének. Kint a dús legelőn aztán néhány hét
alatt gyorsan meghíztak az állatok, de a
hirtelen súlygyarapodás is veszéllyel
járt, a sercegő üszög miatt sok állat elhullott. Az istállóban teleltetett jószágok
maguk is vágytak a dús legelőre. Megtörtént, hogy a család szarvasmarhaállománya nem várta meg a gazda intézkedését, hanem megérezvén az igazi
tavasz megérkezését, vezérük, a tapasztalt öreg tehén után az ismert mezei úton
a több km-re fekvő tanyáról kivágtattak
a Hortobágyra, a saját legelőjükre. L.
még: számosállat; a fogalmak szócikkeit
is!
hortobágyi pásztorművészet: − A/
A pásztorművészet fogalmát Herman
Ottó vezette be a néprajzi szakirodalomba. Lükő Gábor A hortobágyi pásztorművészet című könyvében a hortobágyi
pásztorművészet lelki alapjait kereste,
stílusát jellemezte, motívumkincsét ismertette. Fő gondolata, hogy a (hortobágyi) pásztorművészet lényegében nem
különbözik a magyar népművészettől. A
(hortobágyi) pásztor lényegében mindent
díszített, ami a keze ügyébe került. Ebben a mesterségben voltak ügyesebbek,
sőt egészen kiválók is. Nekik hírük volt
a pusztán. Díszes tárgyaik nagyobb részt
bőrből készültek. Az alapanyagot, a →
hasit az → esett szarvasmarha bőréből, a
→ hasaaljából metszették ki. A hortobágyi pásztorok egyes bőrruhákat is
maguk készítettek el, a bőrmunkához
való hozzáértésük mutatkozik meg a →
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karikás ostorok remekbe készült fonásában, a nyelekre rakott → sallangokban,
→ pillangókban, bőrrojtokban. Maguk
készítették → pásztorkészségüket, a bőr
késtokokat és tűzszerszámtartó erszényeket, → szironyozással és préselt,
szurkált díszítéssel, sallangokkal. A
csontot és szarut, később a színes celluloidot, kaucsukot használták berakásra is
botokon, ostorok nyelén, borotvatokon,
sótartó tülökjén. Apró ember- és állatalakokat, távoli templom tornyát, pásztorkunyhót, kútágast, holdat, napot, csillagokat, szerszámokat, vágtak ki, és
helyeztek el méretarányra, az egyes figurák közti kapcsolatokra nem ügyelve
úgy, hogy a díszítendő felületet egyenletesen beterítsék. (A ~ben a fafaragás
kevésbé jelentős.) Mesterek készítették a
pásztorok számára a → juhászkampókat
és a csengők, kolompok díszes rézcsatjait
(→ rézművesmesterség). A ~ körébe
tartoznak a → bárányjegyek is, hiszen a
pásztorok hasonló képekkel díszítették/díszítik karikás ostoruk és → pásztorbotjuk nyelét is. – B/ Alföldi városaink puritán kálvinista magisztrátusa nem
szenvedhette a szertelen gazdagságával
hivalkodó népművészetet, mert a cifrálkodásban mindig a rosszhírű személyek
és a rideg pásztorok jártak elöl. A nép
jóerkölcsének megóvása céljából tilalmazták és üldözték a népi képzőművészet mindennemű alkotását, már a 16.
század végétől fogva. Ennek tulajdoníthatjuk az alföldi népművészet elszegényedését. A szigorú rendszabályok a
pásztorművészetet érintették legkevésbé.
A rideg pásztort nem érte el olyan könynyen a város hajdúja, mint a polgárem-
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bert, a pásztorművészet tehát megőrizte
eredeti gazdagságát, míg a városi magyarság viselete és művészete bizonyos
puritán jelleget kapott.
(a) hortobágyi pásztorok „jelbeszéde”: A pásztorok a régi(bb) időkben
használták. Eszköze: a pusztai gémeskút.
1. A kútgém fel van eresztve, a veder a
kút állására van téve. J(elentése): Vigyázz! Hivatalos személy érkezett. 2. A
kútgém fel van eresztve, a veder a kifolyón áll. J: Hajtsátok a jószágot a vályúhoz. 3. A kútgém fel van eresztve, a
veder a káva mellett kívül a földre van
téve. J: Kész az ebéd! 4. A kútgém fel
van eresztve, a veder a magasban lóg. J:
Nagy baj történt! (pl. jószágkár, emberhalál). 5. A kútostor a vederrel a kútágasba vert szegre van akasztva. J: Megérkezett az olvasó bizottság, a befogadott idegen jószágot el kell tüntetni;. 6.
A veder teljesen lent van a kútban. J:
(csikósoknak szólva:) Látogató gazdák
érkeztek. Ha nem a saját lovadon ülsz,
cseréld át a tiedre! 7. A veder nincs a
kútostoron, ez fel van téve a kútágasra.
J: A kút vize (pl. belefulladás miatt) nem
iható. 8. A kútgém felengedve, a kútostor és a veder nincs rajta. J: A kút beomlott, használhatatlan. 9. A kút koloncára
szűr van terítve, a kútgém vízszintesen
áll. J: A számadó nincs a legelőn. 10. A
veder a kút állásán van, a kútgém csúcsára női kendő v. kötény van kötve. J:
„Rideg” nő tartózkodik a pásztorszálláson. 11. A veder a kútkáva tetején áll, a
kútgém csúcsára egy rossz szűr van
akasztva. J: Itt van az ócskás, aki bőrt,
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hullott szőrt, gyapjút, pipaszárat stb.
vesz; rámás tükröt, bicskát, bajuszpedrőt
stb. árul. L. még: látófa; a fogalmak szócikkeit is!
hortobágyi pásztortársadalom: −
A/ Legeredményesebb időszakában (a
18. és 19. század fordulóján) a külterjes
állattartás mintegy 200 pásztornak nyújtott szegényes, de biztos megélhetést. A
~ a kifelé megmutatkozó viszonylagos
egységével, és szigorú elveken alapuló
belső tagolódásával, sajátos anyagi és
szellemi műveltségével szinte külön
világot képviselt. Teljesen elkülönült
például a cívisvárosban egészen az
1950-es évekig fennmaradó csordás,
kondás stb. foglalkozásoktól. Pásztorfoglalkozások (voltak) a cifragulyás,
mezőőr, kisökörgulyás, kospásztor, város gulyása, számadó, nagyökörgulyás,
városi törzscsikós, tinógulyás, bikagulyás, bojtár. A télen-nyáron a pusztán
tartózkodó pásztor neve: kinnlakó pásztor. Legnagyobb részük bojtár volt, a
számadók már inkább a kisbirtokosokhoz álltak közel a társadalmi ranglétrán.
A pásztortársadalom élén a csikós állt, őt
követte a gulyás, őt a juhász, a sor végén
a kondás. Tömör jellemzésük: Nyalka
csikóṷs, gőÝgös gujás, topa juhász, tetves kondás. – B/ A 19. század elején
még a szilaj állattartás volt a jellemző, a
jószág kint telelt a szabad ég alatt, és
csak a nádas rétségekben találtak menedéket a tél hidege ellen. A 19. század
végén a félszilaj pásztorkodás került
előtérbe, a kora tavasszal a legelőre kivert jószág Mihály-nap (szeptember 29.),
hosszú ősz esetén Erzsébet-nap (novem-
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ber 19.) v. Katalin-nap (november 25.)
táján szorult be a város környéki erdőségekbe, v. a szalmakazlakkal körülzárt
telelőkarámokba. – C/ A kiverést megelőzően legalább egy héttel már minden
pásztor kiköltözött a legelőre. Rendbe
hozták a kunyhót és környékét, megigazították a nádépítményeket, felkészítették a kutakat, várták az érkező jószágot,
amelyet a Kilenclyukú hídnál vettek át a
gazdáktól. Egy-egy számadó 35−45 évi
szolgálata alatt jobbára mindig ugyanazon a teleknek nevezett legelőterületen
maradt. Egyik-másik határrész, legelő v.
kút, esetleg fa még a legutóbbi időkig
őrizte vmelyik híres számadó nevét (pl.
Derzsi-telek, Kocka kútja, Vincze-fenék,
Pecze erdeje). A pásztorok kiveréskor
rovásfájukon rögzítették, majd a számadókönyvben küldöttség előtt jegyezték
be a gazdáktól átvett ál- latlétszámot,
amelyről az ohati v. mátai biztos feljegyzést készített. A külső legelők állapotáról időnként kiküldött bizottságok
útján értesült a város tanácsa. A jelentések adataiból a pásztorok viselkedéséről,
a legelő állapotáról, a juh (racka) és birka (merinói) nyájak, a disznónyájak, a
gulyák, a ménesek állatlétszámáról, az
állatok egészségi állapotáról szerezhettek tudomást. A 19−20. század fordulóján alakult a tenyészbikák nevelésére a
bikatelep, majd a törzsménes és a törzsgulya (törzsállomány), a hozzá tartozó
gazdaságokkal. A legelőterület járásokra
volt felosztva, és a nagy területen 20−30
ezer számosállat/számosjószág talált legelőt. A kihajtott jószágot általában
10−15 gulyás, 5 csikós, 10−12 juhász,
5−7 kondásszámadó mintegy 250 bojtár-
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ral őrizte. A város hortobágyi külső legelőjére nem csupán nyaralásra hajtották a
jószágot, hanem a nyári munkában elnyűtt ökröket is itt hevertették, pihentették. – D/ A pásztor küzdelme a természettel mindennapos volt. Gyógyászati
eszközök és megfelelő gyógyszerek
hiányában még a múlt század legelején
is csak tehetetlen szemlélője lehetett a
kezére bízott állat esendőségének. A
pásztorember maga is orvosa, de inkább
kuruzslója volt az állatnak. Állatorvosoktól, idősebb pásztoroktól ellesett
gyógymódokkal v. saját tapasztalatai
alapján maga készítette szerekkel sokat
segített az állatokon, de ezt a tudományát csak legközvetlenebb hozzátartozójának adta tovább (juhásztitok). A
20. század elején a legeltetési rend változásával a pásztorok a város elöljárósága és a jószágtartó gazdaságok engedélyével különféle építményeket emeltek a
jószág és a maguk számára. A pásztorok
élete alkalmazkodott a megváltozott körülményekhez, de a legrégibb építménytípusok: kunyhó, szárnyék, vasaló, karám hellyel-közzel még a mai napig fellelhetők. A jó pásztor körméről és nem
szőréről őrzi a rábízott állatokat, azaz
mindig nyomában van a jószágnak. Nem
kutyáztat, hanem maga tereli, hajtja, legelteti. Lassan megy utána, egyik
szárnyról (oldalról) a másikra fordítja
(téríti). Törődik a rábízott állatokkal. A
gyengét, a beteget, a sérültet a gulyás és
a csikós pányváskötéllel, a juhász kampóval, a kondás kézzel fogja meg, különválasztja és kezeli. Ezt fogalmazzák
meg a közmondások is: A jóṷ pásztor
megőrzi a nyájat, ill. Lágy pásztor
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előÝtt/alatt gyapjat szarik a farkas. – E/
A pásztorember étele és itala egyszerű.
A kora tavasztól késő őszig a pusztán,
szabad ég alatt lakó, táplálkozó emberek
megtalálták az egyszerű, okos táplálkozási módot. Kevés eszközzel, kevés
edénnyel, kevés hozzávaló nyersanyaggal, jól főztek. A hatóságok tilalma ellenére száraz marhatrágyát (árvaganéj)
gyűjtöttek a legelőn, és nyáron kint, télen otthon is ezzel tüzeltek. − A fogalmak jelentését l. a szócikkükben!
hortobágyi pásztorviselet: A pásztorviselet a magyar paraszti férfiviselet
változata. Legteljesebb és legváltozatosabb formáit a hortobágyi pásztorok
őrizték meg legtovább, de kisebb helyi
eltérésekkel a hajdúsági, nagykunsági és
a sárréti pásztorok is hasonló viseletben
jártak. A 18. században a hortobágyi
pásztorok hosszú, leeresztett hajat, nemezből készült, felhajtott szélű, csákósan vágott, magas tetejű süveget, rövid,
köldökig érő, bő ujjú kendervászon inget, derekukon tüszőt és alsó testükön
bokáig érő, szűk szárú kendervászon
gatyát, a lábukon tört bőrből készült
lábszárvédőt (lábbőr), habdát és ugyanolyan bőrből fűzött, kerek orrú bocskort, télen oldalt varrott, zsíros bőrből
készült csizmát viseltek. Felső ruhájuk
nyáron farkasbőrből v. juhbőrből készült
kacagány, más néven hátibőr volt, télen
juhbőrből varrott, szőrével kifelé fordított bunda. A 19. század közepe után a ~
a pásztorok rangsora szerint differenciálódott, és a gyári vászon elterjedése következtében anyaga is megváltozott. A
zsíros inget és gatyát felváltotta a kék-
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festő vászonból készült, csípőig érő, kék
üveggombokkal magasra gombolt nyakú
ing és a fél lábszárig érő, 4−5 szélből
készült bő, korcos gatya (bőgatya), a
süveget pedig a másfél-két tenyérnyi
széles karimájú, félgömb tetejű fekete
nemezkalap (pásztorkalap). Télen a fejfedő fekete magyar bárány bőréből varrott, belül fehér bárányprémmel bélelt,
göndör szőrű, benyomott tetejű sipka lett
(báránybőr sipka). A gulyások és a csikósok kalapja (gulyáskalap, csikóskalap)
fekete lószőrből font, ujjnyi szélességű,
díszes rézcsattal ellátott szalaggal volt
díszítve, a szalag mellé daru- v. túzoktollat tűztek. A kalapot szeles időben csatos
álladzóval ’állszíj’ kötötték le. Esős időben nyári felsőruhájuk a galléros, bevarrott v. bekötött ujjú szűr volt, amelyet
vállra vetve hordtak. A csikósok és gulyások szűre színes selyemfonallal dúsan
ki volt hímezve, a juhászokét, kondásokét posztó rátét díszítette. A szűrt elöl
(elej) színes szűrszíj és az azon lévő
diszes rézöntvény, a szűrcsat ékesítette,
ez gyakorlati haszna mellett a szűr viselőjének rangját is kifejezte. A téli felsőruha általában 7 magyar juhbőrből varrott, díszítés nélküli, ujjatlan felkötős
bunda/felkötött bunda/felkötözött bunda
ezt szőrével kifordítva a vállukon hordták. A gulyások és a csikósok a szűr és a
bunda alatt télen csípőig érő 1−3 soros
ezüst v. cifra óngombokkal díszített,
végig gombolt, magas állónyakú ujjast v.
bélelt mellényt, lajbit és a csizmaszárhoz
térd alatt lekötött vastag vászongatyát
hordtak (gatya, gatyaszár, tubugatya). A
juhászok és a kondások prémes juhbőrből készült, két részből álló, a hátat és a
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mellett takaró, kétoldalt szíjjal megkötött
mellest v. bekötőtt, v. ujjatlan, elöl középen gombolódó bekecset (szűrbekecs)
és derékban vágott, ujjas ködmönt viseltek. A kondások télen a gatya fölé csizmába húzható szűk posztónadrágot (furulyanadrág), a juhászok pedig puhára
tört, prémes szőrével befelé fordított
juhbőrből v. vastag posztóból varrt,
mindkét oldalán sűrű lapos rézgombokkal végiggombolódó, a gombolás mentén piros posztó- v irhacsíkkal szegett
nadrágot (rajthúzli) vettek fel. A juhászok öltözetéhez tartozott még a széles
karimájú, felfelé pödrött szélű kalap, a
juhászkalap, a kondásokéhoz az erős
napfénytől védő kondáskalap. A viselet
kiegészítő része volt a kondásoknál az
enyhén meggörbített, mellmagasságig
érő kanászbot, a juhászoknál a szemmagasságnyi, díszes csörgővel ellátott kampósbot (juhászkampó) és sallangos ostor, a gulyásoknál a bunkós végű
árvatölgyfabot (pásztorbot), csikósoknál
a cifrán kivert nyelű, nyakban v. a bal
vállon átvetett, szíjból font karikás ostor.
A pásztor a bekötött v. bevarrott szűrujjban mindig magával vitte napi vándorlásaira a pásztorkészségét, azaz a napi
élelmét, szaruból faragott sótartóját,
bicskáját, tűzgyújtó felszerelését (acél,
kova, tapló), sallanggal díszített, hímzett
dohányzacskóját (kostökzacskó) és pipáját. Öltözetük jellegzetes darabjait idegenforgalmi látványosságként máig
megtartották. Viseletük, jellemző és sajátos, egyszerű eszközökkel készített
használati tárgyaik sokszor gazdag díszítésűek, szokásaik és táncaik (pásztortáncok) egyedülállók. Bármennyire is
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zárkózott emberek a pásztorok, kultúrájukat, dalaikat (hortobágyi pásztordalok), táncaikat mégis bizonyos közösségi
vonások jellemzik. Hagyományos táncaik elemeire a mai néptáncművészet is
épít. Szóbeli hagyományaikban egy letűnt világ emléke él tovább. L. még: a
fogalmak szócikkeit is!
Hortobágyi vendégfogadó: → hortobágyi csárdák
Hortobágy malom: Jó állapotban levő, hengeres alakú ipari műemlék, a
Hortobágy utca és Böszörményi út sarkán, az egykori Mester utcai kapu közelében áll. 1864-ben épült, eredetileg →
szélmalom volt, 1898-ban gőzmalommá
alakították át és átépítették. L. még: malom
(a) Hortobágy növényvilága: − A/
A látszat ellenére a puszta növényzete
gazdag és változatos. A tudósok szerint a
Hortobágyon Ázsia és Európa mérsékelt
égövi növényfajai egyaránt megtalálhatók, és vannak közöttük a Fekete-tenger
környékén őshonos sótűrő növények is.
Az utóbbi évszázadokban sokat változott
a táj, a puszta mai arculatát ember és
legelő jószág együtt alakította ki. A növényfajok időben és térben keveredve
jelennek meg, ugyanakkor jellemző a
talaj só- és víztartalmától függő apró
változatosság. Élőhely szerinti csoportosításban a Hortobágyon megtalálható a
nem szikesedett lösz, a sziki erdős
sztyeppe és sziki erdő, a szikes puszta, a
szikfok, vakszik, juhászpadka/szikpadka,
szikes rétek, magas sásasok, nádasok,
szikes tavak, vízfolyások növényvilága.
– B/ A Hortobágy növényei és népi növénynevei: A hortobágyi pásztor nö-
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vénytani ismerete nem a botanika rendszerező elvére épül, hanem több évszázados népi tudásként apáról fiúra öröklődött/öröklődik. A folyamatot csak az
életmód megváltozása veszélyezteti. A
pásztorok sok évszázados népi tudásához okkal számíthatjuk hozzá a puszta
környéki falvak lakosainak, ill. az állattartó cívis gazdáknak ilyen jellegű ismereteit is. Idős adatközlőim visszaemlékezései bizonyítják, hogy a cívisek nemcsak rendszeres látogatói voltak a pusztának, hanem maguk is megfigyelték a
puszta életét, gazdag növény- és állatvilágát. Természetesen az „elsőbbség” az
élete nagy részét a pusztán eltöltő pásztort illeti. A népi szemlélet a növényzetet
is elsősorban hasznavehetősége szerint
minősítette/minősíti. A pásztor tapasztalta, hogy bizonyos füvektől a jószág kigömbölyödik, másokat csak szükségből
fogyaszt. Megfigyelte (és munkájában
hasznosította) az ehető jó füvek évszakonkénti átrendeződését, azaz évszakonként hol, melyik járáson milyen a füvek
állapota. Észrevette, hogy a hátas, telkes
területeken terem a téli takarmányozáshoz a legjobb minőségű fű (sarjú, bodorkajárás), elszaporodnak az értékes pillangósok, lóherefélék. Nagy szárazságban megnő a tavasszal még vízborított
laposok fontossága, itt vízapadályos széna terem. Bizonyos növények megjelenését a pásztor így észrevételezi: tarackkal (tarackfű) fordul fel a mezőÝ, a mezőÝ mentátúl szaglik. A pusztai ember
nem törekedett az összes fajta külön
megnevezésére. Pl. a tippanhoz sorolják
az áljuhcsenkeszt, veresnadrágot, más
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néven pipaszurkálót. A pásztordalban
(hortobágyi pásztordalok) is megörökített jó legelő-mező főként a következő
növényekből áll: fehértippan, feketetippan, sivótippan, ecsetpázsit, sárkelep/
szarvaskelep, bodorka, vagyis a különböző vadherefélék. A szárazság idején
táplálékot kínáló laposok növényzete a
gombos ecsetpázsit (gombosmező, gombosfenyér), fenyér, törpe csetkáka, mocsáriperje,
libatippan/földimogyoró,
nyár végén a sziki őszirózsa, különböző
mentafajok. A puszta növénye a juhok
által kedvelt szikibarka, vadzsálya, kenyérmorzsa, macskatök, vmint a fosóparéj, fodrosparéj, vadlencse, vadrezeda,
kanalinkó/pásztortáska, katlankóró, kányafa, kásafű; a szikes helyeken a gerebcsin, kutyakamilla, szikibojtorján, sóvirág is. − Szöcskeugrató a rét, ha a jószág
csak itt-ott talál harapnivalót rajta. A
pusztán embernek, állatnak létkérdés az
iható víz. Ha nagy szárazságkor víznyerésre kényszerülnek, akkor a szamártövis
és árvacsalán együttes előfordulását keresik, v. ahol sárkelep és gelicetövis él
együtt: sírkút ásása ugyanis az ilyen
helyeken érdemes. (De az ördögszekér
és a szerbtövis nem jelez vizet.) A sziki
tavak, lápok növénye a víz alatti tüskés
héjú sulyom és a harmatfű/harmattartó/
harmattartófű. Inségfüveknek, kényszerfüveknek nevezi a pásztor azokat a fűféléket, amelyeket a jószág csak kényszerből eszik. Ilyen a kora tavasszal sarjadó
kígyóhagyma, ettől a tej fokhagymaszagú, a görhefűtől keserű lesz. A porosállás haszontalan dudvafüveit szegénységfűnek (is) nevezi a puszta népe. Van,
ahol már ez sem nő, csak mohaféle, népi
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nevén földikosz. A pinadörzsölő bogáncsféle, a szabók a posztó bedörzsölésére használták. Ártalmas füvek is vannak a pusztában. Pl. lóra veszélyes a
bősövény, a békaszemfű, bordanád, fentőfű, lóhunyor, perjeszittyó; a cigánybúza toklásza havivakságot okozhat. A
vadzab a birkát vakítja meg, ha belegabalyodik a szőrzetébe, a szarvasmarha
veszedelmét okozza a nedves réteken
növő kolokán, ha a többi fűvel együtt
megeszi, felpuffad és belepusztulhat.
Nyári esőzések után terem a fodorsás, ez
megüszkösödve kólikát okoz. A bolondítóbeléndek főzetébe áztatott kukoricával
halat, fácánt, foglyot kábítottak el. − A
pusztai ember számára fontosak a gyógyító füvek is (ábécérendben): pl. a bolhafű, borsika, cigánymogyoró/koldusmogyoró, csalán, csikorgófű, disznóporcsin,
farkasalma, fehérüröm/bárányüröm, feketehunyor, kakukkfű, kalinkafű. kamilla/szikfű, kisbojtorján, lándzsás útifű,
nadálylapu/ fekete nadálytő, ökörfarkkóró/borjúfarkkóró, pemetefű, pokolvarfű,
rétizsálya, sóslórom, tályoggyökér, tejoltó galaj, újoncszabadító boglárka, vasfű. (Részletesebben l. a gyógynövények
szócikket!) − Haszonnövények: A nádnak a mindennapi életben volt fontos
szerepe. Kiváló építőanyag szárnyék,
kunyhó, vasaló, nádtető stb. építéséhez.
A lobogó lánggal égő nádcsörmő a pásztortüzeket táplálta. Helynevekben is
előfordul: Veresnádas, Fehérnád-fok. A
mocsári növényzet a sertések legeltetésében hasznosult különösen télen. Így a
széles és keskeny levelű gyékény, amelynek lisztes gyökérgumója a sertések eledele. A kétfajta gyékény a keskeny leve-
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lű molnárgyékény és bodnározógyékény, ill. a széles levelű liliomgyékény és
a buzogányos pallógyékény. A növény
finom levelével a bodnárok a hordót tömítették. Tetőfedésre is használták, a
náddal együtt kitűnő hőszigetelő. A gyékény sárga bugavirágzatát megfőzték,
mézzel ízesítve megették, megszárítva,
porrá törve pedig a száraztésztát színezték vele. Beérett termőbugája, a páka
kibontva párna és derékalj alapanyaga
volt hajdan, a pákászok gyűjtötték össze.
A pákából taplót helyettesítő tűzgyújtó is
kéőszült. Egykor kiterjedt ürmösök voltak a pusztán, nagy melegben ez jelentette a kondának az enyhelyet. Az üröm
leveléből tűzgyújtáshoz használt ürömtaplót készítettek. Ma már csak a fehérüröm/ bárányüröm található meg a szikeseken. A jószág nem szereti, de jó
epehajtó, a nép uborka eltevéshez használta. A gombagyűjtésnek a pásztorok
(és cívisek) között nincs hagyománya.
Pedig a szikicsiperke jó gombafajta. A
gombát a nyári záporok növelik. Megtalálható itt az óriás pöfeteg, csiperke, a
pereszke számos változata, vmint a tövisaljagomba, a ligetesekben őzlábgomba és a legkedveltebb szegfűgomba/
csirkegomba. Fogyasztásra alkalmas
vadgyümölcs a pusztán alig terem. A
vadkörtefa termését az abrakos ládában
érlelték, éretten a gyerekek csemegéje
volt. – C/ A Hortobágy őserdeinek csak
a nyomai maradtak meg. Elpusztulásuk
okai között az éghajlatváltozás, a vízpótló áradások elmaradása, a földművelés
térnyerése, telepített erdősávok és egyéb
okok játszottak szerepet. Az erdők pusztulása már a középkorban bekövetkezett,
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de nem a legeltetés, hanem a földművelés terjedése és a török hódoltság miatt.
Má- ria Terézia idején erdővédelmi törvényekkel próbálták megakadályozni a
folyamatot. A Hortobágy fásítása a 19.
század második felében kezdődött. Eleinte csak a jószág védelmére fásítottak
(szárnyékerdő). L. még: a fogalmak szócikkeit is!
Hortobágy téglagyár: 1912-ben alakult. Kizárólag tégla- és cserépgyártásra
volt berendezve. Évi termelése az 1940es évek elején 7−8 millió db volt. Kb. 60
munkást foglalkoztatott.
Hortobágy utca: → utcák−utcanevek
hortyog ~ i 1. Beteg disznó az orrán
át a hortyogáshoz hasonló hangot ad. 2.
Horkol.
hortyogás ~ fn Horkolás.
hóstát hóṷstát fn 1. Külváros. – Lakói a város zsellérei, napszámosok voltak, a telekért cserében censust fizettek,
és robotot teljesítettek. a város nem tekintette a ~i lakosokat teljes jogú polgároknak. 2. Egy település legmagasabban
fekvő része. Debrecenben tulajdonnév is,
így nevezték a Csapó utca és Burgundia
utca szögletében levő magas fekvésű városrészt. L. még: hóstáti
Hóstát: → hóstát
hóstáti hóṷstáti mn/fn Másik megnevezése: újsori. Külvárosban élő
〈ember〉. A hóṷstátiak a városnak a
taksássai vóṷtak. L. még: hóstát
hószámrekedés hóṷszámrekedís fn
(rég) Menstruáció elmaradása. L. még:
népi betegségnevek
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hossz ~ fn − Szólás: Szíle ~a eggy:
alacsony, kövér emberről: olyan széles,
mint amilyen magas. Átugrana száz tű
~át: jó erőben van.
hosszas fehérséggel megjegyzett
hosszas fejírsíggel megjegyzett: Ló vmelyik testrészének színére vonatkozó
megjelölés. L. még: lótenyésztés
hosszmérték(ek): A térbeli hosszúság mértékegysége. Ezekben hajdan a
debreceni cívis nyelv sem volt szegény.
A 20. század első felében azonban néhány kivételtől eltekintve lassanként
kivesztek a használatból, és elfelejtődtek
a régi ~. Kisebb hosszúságok mérésére
szolgált a hüvelyk/col (2, 63 cm),
arasz/nagyarasz (kb. 22−26 cm), a bakarasz (kb. 18−20 cm), a sukk (kb. 20−30
cm). A sukk (és a félsukk) főként a szekér oldalának mérésére volt használatos,
általában 7 sukkos volt egy szekér. A
sing (kb. 60 cm, mérőeszköze a mérősing) és a rőf (78 cm, negyedrésze a
fertályrőf) elsősorban szövetek, posztók,
szalagok, kötelek, textilanyagok mérésére szolgált. A rőf a népmesében leggyakrabban szereplő hosszmérték. Gubaposztó szélességének mérésére használták a
járásost, a szél a vászon szövési szélességét jelölte, az öltés a csizmadiamesterségben 2/3 cm hosszúságot jelentett.
Földterület hosszának mérésére való
(volt) a láb, (0, 316 m), a hiteles lépés
(kb. 90 cm), az öl (1, 896 m), a lánc (20
m), nagyobb távolság mérésére a (magyar) mérföld (kb. 7, 5 km −8, 353 km).
− A méter és ennek negyedrésze, a fertályméter a későbbi időkben terjedt el
általánosan. Itt említhető a hajítás/hajintás/kőhajítás, járóföld, huja és a tyúk-
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lépés is. Előbbiek pontosan meg nem
határozott időtartam alatt megtett utat
jelentettek/jelentenek, a legutóbbi nemcsak hosszúságot, hanem átvitt értelemben igen rövid időt is jelölt (karácsony).
L. még: mértékrendszer; a fogalmak
szócikkeit is!
hosszú ~ mn Kifejezésben: Hoszszabbra enged: csipkeverő a munka közben megrövidült szálakat a kettős hurok
meglazításával a kellő nagyságig letekeri. Hosszút lípett: beiszogatott. − Szólás:
Hosszú a keze, messzi elír: befolyásos
ember. Hosszú a nyelve: csipkelődő
nyelvű. Hosszú bűj- tye lesz még ennek:
a könnyelmű költekezésnek megadja az
ember az árát. Hosszút pisilnek írte:
olyan lányra mondják, aki nagyon tetszik a legényeknek. Magas emberről
mondják: Minél hosszabb, annál roszszabb. Közmondás: Nincs ojan ~, aminek eccer víge ne lenne: a jó, ill. a rossz
sorsnak is vége van egyszer.
hosszú asztag: → asztag
hosszú csap ~: Olyan termővessző,
amelyen → metszéskor 3−5 rügyet hagynak.
hosszú csapos metszés hosszú csapos meccís: A → szőlőmetszésnek az a
fajtája, amikor a termőcsapot 3−5 rügyre
metszik vissza. A szőlőfajták többsége
ezt a metszésmódot igényli. Különösen a
nagy fürtű fajtáknál alkalmazzák.
hosszúfa ~ fn Teljes hosszában gallytalanított fa, szálfa.
hosszúfartő hosszúfartű fn A marhafartő egyik része, a lábtól lefelé végig
hosszában.
hosszú görbés, sujok fejű ~: A ló
egyik fejállása. L. még: lótenyésztés
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hosszú guba ~: 〈Α térdig v. térd alá
érő → gubával szemben〉 bokáig érő,
főként lovas kocsin történő utazáskor
használatos guba.
hosszú gyeplő hosszú gyeplű: Meghosszabbított → gyeplő, amellyel a lovakat a saroglyából hajtják.
hosszú icka ~: Az ugróiskola földre
rajzolt ábrájának első három négyszöge.
hosszúing ~ fn Térden alul érő női
ing, pendely.
hosszú kas ~: A szekérderekat teljesen végigérő → szekérkas.
hosszúkás ~ mn Ami (jóval) hoszszabb, mint széles.
hosszúkás kalács ~: Alakjáról kapta
a nevét. L. még: kalács
hosszú kemence ~: Téglalap alaprajzú → kemence; horizontális kemence.
hosszú mente: → mente
hosszú nap: → kakasos nap
hosszú szarvú hegyes ~: Juh egyik
szarvállása. L. még: juhtenyésztés
hosszúszék ~ fn → Lóca, pad.
hosszú szemű szilva ~: Ovális alakú
szilvaszem. Pl. a → muskotályberbencei
szilva is ~.
hosszú szőrű magyar: → racka juh
Hosszú-telek: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
Hosszú-telki-kút: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
*Hosszú-víz: → Haláp
hótörés hóṷtörís fn A fa törzsének
eltörése a rárakódott nagy mennyiségű
hó miatt.
hova ~ hsz Miért? Hova kőÝttél még
fel? Szólás: Mi(cs) csinájak, ~ legyek?:
mihez fogjak, mit tegyek?

habog
hováj ~ fn → Csizmadiák nyelvében:
a lábbeli tágítására használt, a kaptafa és
a bőr közé vert fakés.
hovase ~ hsz Sehova. Nem megy ~.
hóvilág hóṷvilág fn Friss hóból sugárzó világosság tiszta téli éjen.
hoz ~ i − Tréfás meghívás vendégségbe, lakodalomba: Ha jösztök, lesztek,
ha hoztok, esztek. Két kanalat ~zatok,
hogy éhen ne maraggyatok! − Adatolt
igekötős alakjai: → felhoz, helyrehoz,
kihoz, létrehoz, meghoz.
hózentráger hóṷzentráger fn Más
népnyelvi alakjai: húzentróṷger hóṷzentróṷger. Nadrágtartó. Korabeli ismert
dal, sláger részlete: Addig iszunk mi
kettecskén, míg a zsidóṷ nem szánt kecskén, míg a nyúlbóṷl nem lesz jáger, krinolinbóṷl hóṷzentráger. Mulatós cívis
legények is gyakran énekelték.
hózentróger: → hózentráger
hoznivaló hoznivalóṷ fn A méhek által összehordott hasznosítható anyag,
virágpor, nektár, mézharmat stb. Ebből
csinálják a mézet. L. még: méhészet
hozomány ~ fn Minden ingó és ingatlan vagyon, amelyet a nő és a férfi
visz a → házasságba. Értéke rendszerint
a szülők anyagi helyzetével volt arányban. A cíviseknél nem kapott a lány ~t,
és nem is követelhetett, ha szülei akarata
ellenére ment férjhez. Válás v. a nő halála esetén rendszerint pereskedés folyt
érte. A ~ kezelése és használata a férjet
illette, de a feleség ~a az ő tulajdonában
maradt, és a házasság megszűnésével őrá
v. örököseire szállt. Ha a házasság folyamán beruházták v. elhasználták, a
házasság megszünésekor a szerzett ja-
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vakból kellett pótolni. A ~ tekintetében
az özvegyet → visszatartási jog illette
meg, és a férj hitelezőivel szemben elsőbbséget élvezett. − A cívis paraszti
társadalomban a leány ~ként általában
szoba- és konyhaberendezést, ágybelit,
borjas tehenet és néhány aprómarhát
kapott. Az iskolahagyott lánynak az
anyja már gyűjtögetni kezdte az ágybelijét, minden évben 2−3 párnát készített
számára. A teljes ~ 2 ágy, 1 asztal, 1
komód, 2 lóca, 6 párna, 2 tollas derékalj
és 2 dunyha volt. A szoba- és konyhabútor az ifjú asszony ~a volt, ezt a → lakodalom utáni hétfőn szállították haza. Ha
készen vették, akkor a szülők segítségével egyenesen az üzletből vitték a közös
otthonukba. Így tettek a már összekészített → stafirunggal is. A fiúk 16−17 éves
korukban az apjuktól kaptak egy → rúgott borjút v. egy csikót, és ennek a szaporulatát az apa pénzben v. természetben
tartogatta, míg a fiú meg nem házasodott. Kiházasításakor az apa a fiát ellátta
a gazdálkodás megindításához szükséges
állatállománnyal (általában 2−3 lóval,
ugyanannyi üszővel, 1 fias kocával),
szekérrel, ekével, boronával, vetőmaggal, újig való kenyérgabonával, szalonnával, füstölt hússal és az állatoknak
takarmánnyal. A fiatal házasok a legszükségesebb házi és gazdasági felszereléssel kezdték meg az önálló életet, a fiú
apja, esetleg apósa az egyik különálló
tanyáját (a hozzátartozó földbirtokkal)
adta át nekik. A fiatalok ideiglenesen
kiköltöztek a tanyára. A múlt század
elején a nehéz gazdasági helyzet miatt
sokuknak az ideiglenességből állandóság
lett. L. még: cívis jogszokások

habog
hozzááll ~ i Segít, pl. szülő a fiának.
hozzácserdít ~ i Botot erőteljesen
odavág vmihez. → Pásztorkutya megfegyelmezésére használták a pásztorok.
hozzádörgölődzik
hozzádörgölőÝddzik i Állat odadörgölődzik vmihez.
hozzádörzsöl ~ i Hozzádolgoz.
hozzáfogat ~ i → Tímár a bőrt a →
foglalóvassal az asztalhoz szorítja.
hozzáfogyaszt ~ i → Szántásnál,
amikor az egyik oldalon még van, a másikon már nincs felszántani való földdarab, hozzáfordul, ami elmaradt, azt ~otta.
hozzákoccant ~ i Poharát a másikéhoz koccantja, koccint.
hozzálök ~ i Odadob, odahajít vkihez
v. vmihez vmit.
hozzányúl ~ i Sikkaszt.
hozzászőröl hozzászőÝröl i Lányt
erőszakkal hozzáad vkihez. A cívis paraszttársadalomban előfordult, hogy
öreghez is ~ték, hozzáerőltették a lányt.
hozzátér ~ i Hozzáfér vmihez v.
vkihez.
hozzávaló hozzávalóṷ fn Az a szalonna és só, amit a gazda az élelmiszernyersanyagok mellé a pásztornak adott.
hozzávaló módon hozzávalóṷ móṷdon: Öltözködéssel kapcsolatban: odaillően. A cívis etikett szerint Csúfot csinált magábúl az, aki úgy őÝtözött, nem
hozzávalóṷ módon.
hozzávet ~ i 〈Seb〉 elmérgesedik,
meggyűlik.
hő1 hőÝ mn Forró.
hő2 hőÝ msz Ismételve is ló megállítására: hó! L. még: állatterelők
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hőbölygős hőÝböjgőÝs mn Nagyokat
mondó.
hőbölyög hőÝböjög i Nagyokat
mond, füllent.
hőbörgős hőÝbörgőÝs mn → Bolond.
hőbörödött hőÝbörödött mn → Bolond.
hőbörög hőÝbörög i Félbolond módjára viselkedik, hőzöng.
hőbörtös hőÝbörtös mn Hóbortos, →
bolond.
hőc: → hóc
hőcögtet hőÝcögtet i Kisgyereket ölben hintáztat.
hőcögtetés hőÝcögtetís fn Kisgyerek
ölben való hintáztatása.
hőcögtetők: → hintáztatók−hőcögtetők
hők hőÝk msz Ökör irányítására:
vissza, hátra! L. még: állatterelők
hőköl hőÝköl i Ló, szarvasmarha farol, hátrál.
hőköltet hőÝköltet i Lovat, szarvasmarhát faroltat.
hölgyválasz: → szabadhívás
hörböl ~ i Italt v. folyékony ételt mohón szürcsölve iszik, ill. eszik. − Igekötővel: → felhörböl.
hörcsög ~ fn 1. Nagy pofazacskójú,
kártékony mezei rágcsáló. Szóláshasonlatban: Mírges, mint a ~: hirtelen haragú,
mérges természetű. Egíssíges, mint a ~:
nagyon egészséges. 2. Mérges, dühös
gyerek.
hörggyulladás: → hörghurut
hörghurut ~ fn Ritkább megnevezései: hörggyulladás, hörglob. A hörgők
gyulladásos, hurutos betegsége. Adatolt

habog
fajtái: → idült hörghurut, hajszálhörghurut. L. még: népi betegségnevek
hörglob: → hörghurut
hörgők: → emberi test
hörgős hörgőÝs mn 1. Köhögős. 2.
Rekedt hangú 〈személy〉.
hörpint ~ i Tréfás mondóka: Örvendek, mikor ~ek.
hörtyög ~ i Horkol.
hős hőÝs fn Gyermekek játékában:
nyertes, győztes.
Hősök temetője: → Domokos Márton-kert
hőzöng hőÝzöng i 1. Dicsekszik, kérkedik. 2. Hangoskodva → hőbörög.
hubli ~ fn 1. → Fazekasoknál oszlop
formájú, tömör agyagrúd. 2. Vakoláskor
használatos, habarcsfelrakó, nagyméretű,
simító alakú szerszám.
hubri ~ mn Ikerszóval: hubrihibri.
Gyorsan, hadarva beszélő.
hubrihibri: → hubri
Hugó Hugóṷ tn − Szólás: Április egy
Hugóṷ, a báránynyúzóṷ: Hugó-nap
környékén a szeszélyes időjárás miatt
sok kisbárány pusztul el a legelőn.
húgomasszony ~ fn 1. Családi kapcsolatban: az öcs feleségének → megszólítása a báty részéről. 2. Fiatal(abb)
asszony megszólítása idős(ebb) férfi
részéről.
húgy hugy fn Vizelet. – A csúnya lányok saját vizeletükben megmosták az
arcukat, hogy szépek legyenek.
húgycsőszűkülés hucscsőÝszűkülís
fn (rég) Egy betegségfajta. L. még: népi
betegségnevek
húgygödör hugygödör fn Alakváltozata: hugyosgödör. Deszkával lefedett
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gödör az istálló mögött. Ebben gyűlik
össze a trágyalé.
húgyhólyag húgyhóṷjag fn A vizeletet összegyűjtő szerv. L. még: emberi
test
húgyhólyaggyulladás hugyhóṷjaggyuladás fn A → húgyhólyag gyulladásos megbetegedése. L. még: népi betegségnevek
húgyhólyagkeményedés hugyhóṷjagkemínyedís fn (rég) Egy betegségfajta. L. még: népi betegségnevek
húgyhólyagkő hugyhóṷjagkű fn A
vizeletben oldott anyagokból kóros körülmények között a → húgyhólyagban
lecsapódó, néha ököl nagyságúra megnövő képződmény. L. még: népi betegségnevek
húgyhólyagrák hugyhóṷjagrák fn A
→ rák egyik fajtája. L. még: népi betegségnevek
húgyik hugyik Vizel. Igekötővel: →
odahugyik.
húgylé hugylé fn Ló, szarvasmarha
→ húgygödörben összegyűlt húgya.
húgymérgezés: → húgyvérmérgezés
húgyó hugyóṷ in Hugyozó. Szóláshasonlat: Hallgat, mint a hugyóṷ disznóṷ: hallgat, mert érzi, hogy bűnös.
húgyos hugyos I. mn Vizelettől nedves. II. fn 1. Ruhájába v. ágyba vizelő
személy. 2. (gúny) Szószerkezettel: hugyos jány. Serdülő lány. Hasonló korú
fiúk bosszantották így a lányokat: Te, kis
hugyos!
húgyosgödör: → húgygödör
húgyos lány: → hugyos
húgyoz/ik hugyoz/ik i A → népi gyógyászat szerint a megégett emberi test-
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rész gyógyítására a legjobb gyógyszer
az, ha a lehugyozzák. − Szólás: Csak úgy
hugyoznak írte a legínyek: szép lányra
vonatkoztatva mondják: majd megvesznek érte a legények. − Adatolt igekötős
alakjai: → behugyoz/ik, elhugyoz, meghugyoz.
húgyrekedés hugyrekedís fn A vizelet elállása.
húgyvérmérgezés hugyvírmírgezís
fn (rég) Rövidebben: hugymírgezís.
Húgyvérűség. L. még: népi betegségnevek
huhogat ~ i → Bagoly többször huhog.
huhu: → huhubagoly
huhubagoly huhubagoj fn Nevének
gyermeknyelvi változata: huhu. Uhubagoly.
huhukol ~ i → Bagoly huhog. A népi
hiedelem szerint Ha ~ a bagoj, halál
lessz. L. még: cívis hiedelemvilág
huja ~ fn 1. Pontosan meg nem határozott, rendszerint rövidebb időtartam. 2.
Ilyen időtartam alatt megtett távolság. L.
még: hosszmérték
hujjogat ~ i Hejehujázik.
hujjong ~ i Kurjongat. A szót a cívisek főként az alacsonyabb rendű becsípett emberrel kapcsolatban használták.
hujuju ~ isz Jókedv kifejezésére,
tánckurjantásként is.
hukkoló hukkolóṷ fn → Tímármesterségben: fekvő fenőacél, vagyis kb. 30
cm hosszú, fába ágyazott acéldarab,
amelyet köszörülésre, fenésre használnak.
hulladék hulladík fn 1. Szószerkezettel: hús hulladíka. Disznóöléskor a hús
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leszedett apró darabjai, maradéka. Megdarálva a → töltött káposztába tették. 2.
→ Tímároknál: a szarv, csont, farok,
szőr és → faragás összefoglaló neve. 3.
→ konyhahulladék.
hulladékbőr hulladíkbűr fn A kikészített állatbőrből a → cipő részeinek
kiszabása után visszamaradt, lehullott
bőrdarab.
hulladéktészta hulladíktíszta fn →
Mézeskalácsosoknál: maradéktészta.
hullámcakk ~ fn → Szőrmekikészítőknél göndör és habos szőrmék összeállításához alkalmazott forma, amikor a
bőrök széle hullámos.
hulló hullóṷ fn Szószerkezettel: a
gyapjú hullóṷja. → Gyapjú feldolgozásakor keletkezett hulladék, maradék.
hullóalma hullóṷalma fn Lehullott
→ alma.
hullogat ~ i Hullatgat. Hullogattya a
tollát a liba.
hullója hullóṷja fn 1. Lehullott, elhullott termény. 2. Betakarításkor szétszóródott és összegereblyézett széna. 3.
Gyümölcs selejtese, apraja, pl. → hullóalma, → hullókörte, → hullószilva. Öszszegyűjtve a cefrébe kerül. 4. → hulló.
hullókörte hullóṷkörte fn Lehullott
→ körte.
hullósszőlő: → franciafestő
hullószilva hullóṷszilva fn Lehullott
→ szilva.
hullott marha ~: Elpusztult jószág.
L. még: szarvasmarha
hummi: → holmi
hun, hún: → hon
huncut ~ mn − Figyelmeztetés, gúnyos jótanács: Ne jácc ~, nem vesztel!:

habog
aki nem kártyázik, nem veszít. Szólás:
Nincs egy ~ krajcárom se: egy árva fillérem sincs. Huncut, aki megmásojja: nem
becsületes, aki az egyezséget megszegi.
Közmondás: Két ~ ember van a világon:
az eggyik az, aki a másikét elveszi, a
másik az, aki a magáét haggya: a magunkét se engedjük, de a másét se kívánjuk! Huncut az ember, míg eleven: mindenkiben van több-kevesebb ~ság.
huncutka: → dugóhúzó
huncut zár ~: Másik neve: ravasz
zár. Lakat, amit kód szerint lehetett kinyitni, ez lehet számjegy v. szó. Nekem
is vóṷt ~am, a kulcsot szám szerint kellett forgatni, csak az tudta, akié a lakat
vóṷt.
Hungária hengermalom: Az 1800as években alakult mint konzervgyár,
majd → malommá alakították át. Az
1940-es években búza és rízs őrlésére
berendezett darálómalomként működött.
Óránként 14q búza, 5q rozs őrlésére volt
képes. Vám- és kereskedelmi őrlést végzett, piaca Debrecen és környéke volt.
hunnen: → honnan
huny ~ i Szundít egy keveset. Ebíd
után ~ eggyet.
Hunyadi-pipa ~ fn Karcsú, vörös
színű, gazdagon díszített → debreceni
pipa.
hunyó: 1. → bújócska, bújócskázik.
2. Másik neve: búvóṷ. Az a személy,
akinek a játékban hunynia kell. L. még:
gyermekjátékok
hunyócska: → bújócska
hunyorgató szemű: → hunyori
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hunyori ~ mn Szószerkezetekkel:
hunyori szemű, hunyorgatóṷ szemű. Hunyorgó → szemű, vaksi.
hunyori szemű: → hunyori
hupikék hupikík mn 1. Rikítóan
élénk kék. 2. Ütéstől származó kékeslila
elszíneződés a bőrön. 3. Hupikík, jajveres: nagy pofon. Veréssel való fenyegetés: Hupikík, jajveres lessz a bűröd!
hupuka ~ fn → Szőrmekikészítő kaszagépe.
húr ~ fn 1. Disznó vékonybele. 2.
Szarvasmarha vékonybele.− Szólás: Egy
húron pendülnek: ugyanaz a véleményük. Közmondás: Ha nagyon feszítik,
elszakad a ~ is: az ember türelme is
véges. L. még: bőgőhúr, lúdhúr
hurcolász ~ i Ide-oda hordoz, hurcolgat.
hurcolkodik ~ i Ritkább alakja: hurcolóṷskodik. Kisebb mennyiségben terményt (pl. tököt, babot, krumplit) a földről hazaszállít, betakarít. L. még: áthurcolkodik
hurcolóskodik hurcolóṷskodik i 1.
Költözködik. 2. → hurcolkodik.
hurít ~ i Kiált, kiabál.
hurka ~ fn 1. – A/ Azonnali fogyasztásra szánt töltelék, a disznóölés egyik
jellegzetes készítménye. Készítésének
igéje: hurkázik, a cselekvés neve: hurkázás. A ~ készítésének első lépéseként a
hentes a disznóból kivett belsőségek
közül elkülöníti a vastagbeleket, és egy
teknőbe téve átadja az erre a munkára
kijelölt asszonyoknak, akik rögtön hozzálátnak a belek megtisztításához. Félrehelyre viszik, a trágyadombnál kiengedik a belekből (hurkabőr) a bélsárt,
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utána bő vízzel többször kimossák. A
munkánál egy nagyobb gyerek segédkezik, ő töltögeti a vizet. Az átmosott beleket belegórják ’visszateszik’ a teknőbe,
és beviszik a (nyári) konyhába, ott tovább mossák, és csuhajlevéllel dörzsölik. Volt, ahol tengeriszemekkel dörzsölték, de ez jobban nyüvi a belet. Szakaszonként addig mossák, dörzsölik −
közben többször kifordítják −, míg szép
fehér nem lesz. Végül gondosan leszedegetik róla a rátapadt csuhajleveleket,
majd sós, ecetes vízzel kívül-belül többször átmossák, nehogy szaga legyen.
Más háztartásokban a vastagbelet egy
kb. 60 x 20 cm méretű vágódeszkán,
kaparódeszkán késsel kaparják, és sóval
dörzsölik, közben ún. változó vízzel, azaz előbb langyos, végül hideg vízzel öthat lérűl átmossák. Az így gondosan kimosott, megtisztított beleket hideg vízbe
teszik, arra az időre, míg estére megfő a
~´ba való. A bél tisztaságát egyes helyeken úgy ellenőrízték, hogy egy béldarabot hozzávágtak a konyha fehérre meszelt falához, ha megtapadt rajta, nem
esett le azonnal, akkor már tiszta volt.
Más asszonyok eközben főzik a ~´ba
való kását, a tüdőt, a májat, a vesét, illetve kisütik a csepleszt. − A ~ töltelékének alapanyaga a rízskása (korábban, ill.
szegényebb helyeken köleskása, tengeridara), amelyet előzőleg gondosan átválogattak, puhára főztek, kifakadoztattak (kifakadoztatott kása), több léről
átmostak, hogy ne legyen ragadós. A
kész kását a nyújtótáblára terített abroszra öntik, az abroszt összekötözik és felakasztják, hogy szikkadtan kerüljön a
~´ba. Van, aki a hideg vízben jól kimo-
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sott kásából a vizet egy szűrőn keresztül
csurgatja ki, és a felhasználásig tiszta
abroszon szikkasztja. A munkafolyamatra reggel kerül sor, így a felhasználásig a
kása kellően kiszikkad. Majd az üstben
korábban megfőzött és megdarált májjal,
vesével, tüdővel, ill. a leölt disznótól
megvett nyers vérrel egy teknőben jól
összeőgyelítik ’összekeverik’, borssal és
más füszerekkel ízesítik, attól függően,
hogy éppen milyen ~´t akarnak készíteni. (A vért a felhasználásig többször
megkavarják, a kanálra ragadt ereket kiszedik belőle, hogy a megalvadását megakadályozzák.) A májas, tüdős (kásás)
~´t általában kézzel töltik. A kéz nagyujjával, a hüvelykujjal kisebb adagonként
belenyomkodják a ~bélbe az összefogott
tölteléket, aki ehhez nem ért, az duduval
tölti, a dudun keresztül nyomkodja hüvelykujjal a tölteléket a dudura felhúzott
~bélbe. Tudunk arról is, hogy hajdan sok
helyen a tehén, ökör szarva hegyét elvágták, és ezen a szarun keresztül töltötték a ~´t (hurkatöltő szaru). Végül a
megtöltött ~szál mindkét végét régen
hurkapálcikával, hurkapecekkel átszúrták, újabban házicérnával elkötik. A
véres ~´t azonban már a múlt század első
évtizedeiben is hurkatöltő géppel készítették, mert a lágy, véres tölteléket nem
lehet jól megfogni. – B/ A ~ elkészítése
után a szabadban felállított katlan nagy
üstjében vizet forralnak, tesznek bele két
félmaréknyi sót, majd kézzel v. galuskaszedővel, ill. az annál nagyobb méretű
hurkaszedő kanállal óvatosan beleteszik
a ~szálakat. Más házaknál csupán kibővítik azt a vizet, amelyben a májat, tüdőt,
vesét, ill. a csepleszt megfőzték. A főző-
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levet nem szabad zubogtatni, ezért fával
és gyengén tüzelnek alatta. Előbb a májast főzik, utána a tüdőst, legutoljára a
vérest. A véres ~ amikor javában fő,
villával v. tűvel megszúrják, ha véres lé
jön belőle, tovább főzik. (Ha mégis véresen szedik ki, nem sül meg a sütőben,
ehetetlen.) Az üst mellé helyezett nagy
tálba v. vajlingba hideg vizet tesznek,
ebbe galuskaszedővel v. ~szedő kanállal
gyorsan kikapkodják a főzőléből a felszínre jövő megfőtt ~´t. Leöblíntik, majd
nyújtódeszkára pászítják ’elegyengetik’,
megkerítik, párosával gondosan kinyújtóztatják, és a hideg kamrába teszik. – C/
A ~ fajtái: Kásás hurka: a kifokadoztatott sárga kását (köleskása), szalonnakockával, sóval, borssal összekeverik,
fűszerezik. Májas/Május hurka: a májat,
a vesét megfőzik, és kevés húst is megfőznek és megdarálnak, rizsát ’rizskását’
tesznek hozzá, és az egészet ízlés szerint
megborsozzák, megfűszerezik. A tüdős
hurkát/tüdőhurkát tiszta tüdővel készítik. Több kását tesznek bele, mint a májas ~´ba, emiatt kásás hurkának is nevezik. Hasonlóképpen fűszerezik, mint a
májas ~´t. Véres hurka: a disznóölésnél
egy tálba fogják fel a vért (általában egy
asszony vette a vért), amelyet egy hideg
vízzel megtöltött nagyobb edénybe tesznek, ott gyakran megkavarják, nehogy
összemenjen. A vérben ún. ér is lehet, ez
ha a kanálra rákerül, kidobják, csak a híg
vér marad meg. Ezzel őgyelítik fel a már
korábban megfőzött, kifokadoztatott tölteléket. Egyes házaknál a véres ~ töltelékébe vagdalják az előre megfőzött
disznófejet, fület, egy kevés darált húst
is tesznek bele, végül befűszerezik. A
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lengyel hurka főtt és felaprózott máj és
tüdő, ezt összevegyítették a rízskásával.
A vastagbél végső szakaszába töltött ~ a
seggvéghurka. A hortobágyi pásztorok
szegényes készítménye, eledele a kondáshurka. – D/ Fogyasztás előtt a ~´t
általában megsütik a sütőben, a háromfélét együtt: a tepsi közepére teszik a vérest (ez a legvékonyabb), két oldalra a
májast és tüdőst (kásást). A ~´t nem
szabad zsírjára sütni, ezért amikor kezdi
adni a zsírt, rögtön ki kell venni, mert ha
agyonsütik, el lehet rontani a legfinomabb ~´t is. Régebben a ~ mindenféle
változata a debreceniek kedvelt eledele
volt. Nemcsak disznóölések idején, hanem más alkalmakkor, különösen vásárokon szívesen fogyasztották (csinos).
Erre utalnak a hurkapecér, hurkazsandár
tréfás elnevezések, ill. erre emlékeztet a
20. század elején városszerte hangoztatott követválasztási rigmus is: Kásás ~,
víres ~, nem kell nekünk Magos Gyurka!
Egyéb frazémák: Megszakadt, mint a
víres ~: mondják tréfásan, ha félbeszakadt vmi. Megmássza a ~ a kolbászt:
akkor mondják, ha disznóöléskor a nők
által töltött ~ hamarabb elkészül, mint a
férfiak által csinált kolbász. Ha a debreceni ember vkit le akart szólni, ezt
mondta neki: Hurka beléd, kedves cseléd! Közmondásszerűen használt vélekedés: A ~ nem hús: azt fejezi ki, hogy
sok munka van a ~´val, de nem éri meg a
fáradságot. 2. Vastagbél. 3. Az eke váltójához csatlakozó, ~ alakú két lánc. Ha
a szántóvető nagyobb barázdát akart
fogatni, akkor az ekén jobbról és balról
levő lánccal tudta szabályozni a barázda
mélységét. 4. Összesodródott szénacso-
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mó, amely a földúton vontatott széna
alsó részén keletkezik, és amelyen az
egész teher könnyebben gördül. Az ilyen
~´kat külön tették, nem a kazalba ment,
télen a heverő marhának adták. L. még:
a fogalmak szócikkeit is!
hurkábavaló hurkábavalóṷ fn Az
elkészítendő → hurkába szánt, előkészített anyagok (kása, máj stb.) összessége.
hurkabőr hurkabűr fn → Hurka készítéséhez használt disznóbél, hurkabél.
− A leölt állat belét egy sima deszkára
teszik, és kés fokával kaparják, amíg
szép fehér, vékony lesz, majd hideg vízben átmossák. Egy másik eljárás szerint
langyos vízzel kimossák a piszkos, zöldesfekete beleket, majd egy teknőbe téve
tengeriszemekkel dörzsölik. Két személy
tenyerének szembemozgatása által forgatja körbe-körbe, a tengeriszemek lekoptatják róla a piszkot. (Hátránya, hogy
könnyen tönkremegy a bél.) Régen
tengericsuhát (→csuhajlevél/csuha) is
használtak erre a célra, de ennek selymétől nehéz megtisztítani a belet. Köleskásával is próbálták, ennek hátránya, hogy
az apró kásaszemek elbújnak a redők
között. A belet 2−3 léből kimossák, egy
kevés ecetet is öntenek a mosóléhez,
hogy a szagát elvegye. Befelé forgatják,
és a külsejét is megmossák. A kész ~t
hideg vízben áztatják, majd a teknőn
keresztül fektetett → kovászfára teszik,
hogy a víz lecsurogjon róla.
hurkapálcika hurkapácika fn Másik
neve: hurkapecek. A → hurka végeinek
elkötésére használt fapálcika.
hurkapecek: → hurkapálcika
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hurkapecér ~ fn Az a személy, aki
nagyon szereti a → hurkát; → hurkazsandár.
hurkasütő hurkasütőÝ fn Kihalt neve: hurkász. Piacokon, vásárokon hurkát
sütő és áruló kofa.
*hurkász: → hurkasütő
hurkaszedő kanál hurkaszedőÝ kanál: A → galuskaszedő kanálhoz hasonló, de annál nagyobb konyhai eszköz.
Tehetős(ebb) gazdáknál lyukacsos tányérú fakanalat használtak a megfőtt →
hurka kiszedésére.
hurkatészta hurkatíszta fn Piritott
szalonna zsírjával megkent, borssal,
hagymával meghintett, majd hurka alakúra göngyölt gyúrt tészta, amelyet kisebb darabokra vágva paprikás, zsíros
lében főznek meg, és ezzel a lével együtt
fogyasztanak. L. még: cívis konyha
hurkatöltő hurkatőÝtőÝ fn → Hurka
és → kolbász töltelékének a bélbe töltésére való, hengeres tokból és tolókából
álló háztartási eszköz. A henger anyaga
lehet bádog- v. rézlemez. A belőle kiálló
bő nyílású csőre v. a ráhelyezett →
dudura húzzák fel a tölteni való belet, a
→ húrt, és töltő fából készített nyomórúdját (→ töltőfa) megtámasztva erőteljes toló mozdulatokkal töltik meg a (véres) hurka, ill. a kolbász töltelékével a
húrt. Ha tele van, a „termék” két végét
összekötik.
hurkatöltő szaru hurkatőÝtőÝ szaru:
Kb. 15−20 cm hosszú, két végén elvágott, hengeres tehén- v. ökörszarv. Hajdan ez volt a → hurka megtöltésének
egyik eszköze.
hurkázás ~ fn → Hurka készítése.
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hurkázik ~ fn → Hurkát készít.
hurkazsandár ~ fn (gúny) A piacon
melegen árult hurkafélének, a → csinosnak a vásárlója. A ~ mindenféle hurkát,
májast, tüdőst, vérest szeretett. 2. →
hurkapecér.
hurkolás: → vadfogás és vadászat
hurok ~ fn Hurkot vet: a) hurkot tesz
vmire. b) állatot ~kal megfog. Hurkot
lök: kisebb állatot ~kal meg akar fogni.
Változata: Kiveti a hurkot. Szólás: Szorul a ~ a nyaka körül: —. Akkor se adok
neki, ha hurkon csüng a szeme írte: bármennyire szeretné, nem kap belőle. Hurokra kerűt: körözött személyről: elfogták. Hurkon csüng a szeme: nagyon
éhes.
huroköltés hurokőÝtís fn → Szűrhimzésnél: többnyire sarokkitöltésül v.
díszítő öltésként használt öltés.
húrol ~ i Alakváltozata: húroz. Igekötővel: → meghúrol. Disznó vékonybelét a → húrolókéssel kaparva tisztítja. A
vastagbelet mosták, a vékonybelet ~ták.
Kíszre/Tisztára ~: a ~ás műveletét befejezi. L. még. kihúrol
húrolás ~ fn Disznó vékonybelének
megtisztítása, a → disznóölés egyik
munkafázisa. Általában idős(ebb) asszonyok végezték (→ húrolóasszony). Gyalogszékre ültek, előttük volt egy nagy tál
félig tele meleg vízzel. Ebbe lökték a
piszkos → húrt. A → húrolódeszkán a
→ húrolókéssel v. a kés fokával, régen
csontkéssel egyenként kaparták, tisztították a belet. Lejött a hártyája, kijött belőle
a pocsíkság. Kétszer húzták meg, belefújva ellenőrizték a tisztaságát, hideg
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vízben kimosták, kevés időre sós vízbe
tették.
húrolóasszony húrolóṷasszony fn →
Disznóöléskor a → húrolással megbízott, azt végző nő.
húrolódeszka húrolóṷdeszka fn →
Húrolásra használt kb. 20 cm széles, 70
cm hosszú deszka.
húrolókés húrolóṷkés fn 1. Olyan
kés, amelynek a tompa oldala egyenes,
így lehet vele → húrolni. 2. Kés, amelynek húrolásra alkalmas tompa oldala
van.
húros tökű ~: Sérves 〈állat, főleg
disznó〉.
húroz: → húrol
hús ~ fn Emberi testrész (része) az
árvahús ’lábikra’, foghús/ínyhús ’fogíny’, vastaghús ’lábikra; a far izmai’,
(levágott) szarvasmarha része a csipőhús, félhús, konchús, tehénhús, sertés része a töviskeshús, készített étel tartozéka
a gulyáshús, gömböchús, paprikáshús,
parázshús, színhús, toroshús, zaftoshús,
rucahús.− Étkezéskor mondott tréfás
óhaj: Húsát, ~át, a Jézussát!: minél több
~ legyen a levesben! Rendreutasítás:
Eggyet-kettőÝt márt, mán is ~át ránt:
annak mondták, aki a közös étkezéskor a
tálból csak a ~t akarta kivenni. Szóláshasonlat: Kinlóṷdik, mint a káposzta ~
nékül: (tréf) alig teng-leng, nehezen él.
Beleesett a ~ a levesbe: (gúny) légy került a levesbe. Jóṷ ~ba van: erőteljes,
izmos. Közmondás: Óṷcsóṷ ~nak, híg a
leve: ami olcsó, silány is. Cselédeknek
tulajdonított mondás: A kenyír mellé ~t
is kell adni! L. még: a szócikkekben is!
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húsbirka ~ fn Húsáért tenyésztett →
birka. Legjobb ~ az aszkária volt.
húsdaráló húsderálóṷ fn. Hosszú,
erős karral ellátott, merev felépítésű,
öntöttvas háztartási gép. Szinte minden
parasztháztartásban megtalálható fontos
konyhai eszköz, a cíviseknél is főként →
disznóöléskor
használták/használják.
Főbb alkatrészei: rostély (8-as, 10-es,
12-es méretben, a darált hús jellegének
megfelelően), húsdaráló kés és a szorító.
A kolbászhúst nagyobb, a hurkába való
májat, tüdőt kisebb rostéllyal (rendszerint kétszer) darálják.
húshagyó húshagyóṷ fn Teljes neve:
húshagyóṷkedd A nagyböjtöt megkezdő
→ hamvazószerda előtti nap népnyelvi
elnevezése. A katolikus hívők → húsvétig ekkor ehetnek utoljára húst. Katolikus vidékeken számos telet temető, tavaszt kezdő, termésvarázsló népszokás,
népi alakoskodójáték fűződik hozzá, és
mint a → farsang utolsó napja, hagyományos táncmulatság ideje. − A farsangkor pártában maradt lányok panasza: Húshagyóṷ, húshagyóṷ, engemet
itthon hagyóṷ. A legények válasza:
Húshagyóṷ, húshagyóṷ, jányokat otthun hagyóṷ: ti. utána kezdődött a böjt
ideje, nem tarthattak esküvőt.
húshagyókedd: → húshagyó
hús hulladéka: → hulladék
husi: → husika
husika ~ fn Alapformában: husi. E/1.
szraggal: kisgyermek kedveskedő →
megszólítása: Kis ~´m! Drága ~´m! Főleg az édesanya szólította így 5−6 hónapos gyerekét.
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húskampó húskampóṷ fn A hús felakasztásra szolgáló S alakú vastagabb
vasdarab.
húsköpőlégy húsköpőÝlégy fn Dongólégy.
húslás ~ fn Alakváltozata: húsolás. 1.
→ Szőrmekikészítőknél: a bőrön maradó
lehúsolandó húsréteg. 2. → Tímároknál:
a meszezett bőr tisztításakor, vékonyításakor előálló hulladék. 3. Az a munkafolyamat, amelynek során → kákóval
szedték le a húsréteget, aztán → corholóval v. → kaszapadon állandó korpázással puhára törték, fehérítették a bőrt.
húslégy ~ fn Rothadó húsban fejlődő
→ légy.
húsleves ~ fn A cívis konyha legfontosabb étele. A helyi szólás szerint Nem
is ebíd, ha leves ’húsleves’ nincs. Fő
változatai: disznóöléskor az orjaleves,
más alkalmakkor a marhahúsleves,
tyúkhúsleves, ez utóbbi zöldségekkel
ízesített fajtája a gyöngyházhúsleves. A
megmosott húst beleteszik a hideg vízzel
megtöltött fazékba, és lassú tűzön főzni
kezdik. Fontos, hogy ne zubogva főjön.
A megfövése előtt 25 perccel bezöldségelik, majd leszűrik. A leszűrt húslevesbe grizgaluskát, kockatésztát, eperlevelet főznek. Forrón tálalják. Hasonlóképpen sok zöldséggel készül a hús nélküli krumplileves, a hamishúsleves is. L.
még: leves; a fogalmak szócikkeit is!
húsliszt ~ fn Az állatok szárított,
őrölt húsából készült állati táplálék.
húsmosés ~ fn Paszuly füstölt disznóhússal (fejével v. kövér állával). Ilyen
néven Ecsedi István említi mint a múlt
század elején igen kedvelt cívis paraszt-
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ételt (A debreceni és tiszántúli magyar
ember táplálkozása 172), adatközlőim
ezt is → paszulylevesnek mondták. −
Tavasz táján készítik, amikor már kemény a füstölt disznófej. A gazdasszony
előző nap a fejet vízben megáztatja,
másnap fejszével, késsel felvágja, felvágatja darabszámra. Alaposan megmossa,
és → kasztrolyba rakja, majd addig főzi,
míg puha, ízes nem lesz. Eközben egy
másik fazékban a gondosan kiválogatott,
→ megirtott száraz paszuly fő. A húst
kiszedi egy tálba, a levét szitán átszűri,
rántással, hagymával → megkészíti. Sót
nem tesz bele, mert a füstölt hús sós. A
paszuly levét letölti, és az elkészített
húslével fölengedi. Jó sűrű étel, melegen, hidegen fogyasztják. Aki jóllakik
vele, annak olyan feszes lesz a hasa,
hogy a kaszát meg lehetne rajta kalapálni.
husnya ~ mn Ferde, rézsútos. A →
szlankamenka szőlőnek vállas fürtje van,
~´n megy fölfelé.
húsol ~ i Más igével: sérol. Szőrmekikészítő, tímár a → húsolóval/húsolókéssel eltávolítja a fölösleges húst, leszedi a húsréteget. Igekötővel: → lehúsol, meghúsol.
húsolás ~ fn 1. → Tímároknál a meszezett bőr megtisztítása a húsrészektől.
2. → húslás.
húsoldal húsóṷdal fn A bőrréteg külső része.
húsoló húsolóṷ fn 1. Más nevei:
húsolóṷkés, sérolóṷ. → Tímárok kétnyelű éles szerszáma. Hossza 60−80 cm,
szélessége 2−3 cm. 2. Másik neve:
vadbűrfaragóṷ. Tímárok körkéses esz-
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köze, tengelyen forgó kései leszedik a
fölösleges hús- és kötőszövet darabokat.
húsolókés: → húsoló
húsoló ráma húsolóṷ ráma: →
Szőrmekikészítőknél: húsolást segítő eszköz, amelybe befogják a bőrt.
húsos ~, husos mn 1. Húst kedvelő.
2. Hússal készített.
húsos étel húsos ítel: Füstölt hússal
készített több ételféle neveként: a) füstölt disznóhússal készült szemesbableves. b) savanyú krumplileves füstölt
hússal. c) tejfellel készített füstölt disznóhús. d) hagymaleves füstölt hússal. L.
még: cívis konyha
húsoskamara húsoskamora fn Főként, hús, szalonna tárolására szolgáló
→ kamara.
húsos káposzta: → toroskáposzta
húsos kása ~: A → cívis konyha régi
→ egytálétele.
húsoskocsi ~ fn Hús szállítására
szolgáló lovas jármű. Hentes és mészárosmester kipléhezett lovaskocsija, kora
hajnalban ezzel szállította a vágóhídról a
húsárut az üzletébe.
húsosláda ~ fn Hús tárolására, szalonna besózására való (műanyag) →
láda.
húsos oldal húsos óṷdal: → Tímároknál a bőrnek a húsról lefejtett oldala.
húsostányér húsostányír fn Ebédnél
a második fogás fogyasztásához használatos → tányér.
hússózás hússóṷzás fn A → disznóölés egyik befejező művelete. A húst egy
nagyobb kádba téve sózták/sózzák. L.
még: sózás
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hússütés hússütís fn Sertés, szarvasmarha, juh húsának szabadban, ill.
konyhai tűzhelyen, → nyárson (nyársonsült) v. → roston (rostonsült) történő megsütése. A cseréplábasban, cseréptányérban v. tepsiben való ~ már
magasabb rendű konyhaművészet. L.
még: cívis konyha
hússzikkasztás: A hús tartósításának
pusztai változata. A → talyigás végezte,
letöltötte a vasfazéknyi húsnak a zsírját,
és a megmaradt húst bundájára v. egy
gyékényre a kunyhó árnyékában kiterítette. Korán reggel v. napnyugtakor mellé ült, és a tehén bojtos farkából készített
legyezővel óvta a legyektől, férgektől.
Ha kissé felszáradt, tiszta → iszákba
felszedte, és letette a kunyhóban. Másnap v. harmadnap újból kiterítette, és ha
vigyázott rá, néhány hétig is elállt. A
pásztorok lassan fogyasztották, minden
reggel induláskor pár maréknyit a szűrujjba tettek, v. főzéskor a tésztalevesbe a
bográcsba.
hússzint ~ fn → Mészárosok nyelvében: levágott, hizlalt szarvasmarha húsának tömege és gyönyörű, sárgakövér
felszíne.
hústartó hústartóṷ mn Jó erőben levő, húsos, izmos 〈ember v. állat, különösen ló〉. Az ilyen ember, ill. ló a sok
munka ellenére sem veszít a súlyából,
jóṷ hústartóṷ.
hústömeg ~ mn Nagy súlyú 〈→ szarvasmarha〉. Kifejezésben: hároméves ~
üszőÝk.
húsvágóbárd húsvágóṷbárd fn →
Mészárosok rövid nyelű, széles pengéjű
szerszáma. L. még: bárányjegy
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húsvágódeszka húsvágóṷeszka fn A
hús felaprózásához használt vastagabb
→ deszka.
húsvágótőke húsvágóṷtőÝke fn A
hús kimérésénél használt farönk. L. még:
mészáros
húsvét húsvít fn A kereszténység
egyik legnagyobb ünnepe, ezen a napon
ünneplik a hívők Krisztus feltámadását.
Ekkor ér véget a negyvennapos böjt, a
hústól való tartózkodás, innen származik
az ünnep magyar elnevezése is. A ~ az
egyházi év mozgó ünnepeinek is a középpontja. Ezt a napot előzi meg hét
héttel → farsang vasárnapja, és követi
ötven nap múlva a → pünkösd. Húsvét
második napja a locsolás (→ húsvéti
locsolás) ideje, amikor a meglocsolt
(nagy)lányok → húsvéti tojást, hímest
adnak a legényeknek. Mint mozgó ünnephez kapcsolódik hozzá egy időjárási
megfigyelés is: Fekete karácsony, fehír
húsvít. A cívisek is úgy tapasztalták,
hogy a Húsvíti, húsvít körüli esőÝ szűk
esztendőÝre mutat. Művelődéstörténeti
szempontból is figyelmet érdemel a
Hóṷnapután kiskedden, bornyúnyúzóṷ
/báránynyúzóṷ/birkanyúzóṷ
pínteken:
’sohanapján, semmikor’ jelentésű szólás,
amely arra utal, hogy hajdan a ~ háromnapos ünnep volt. A szólás ~ vasárnapjától indul ki, hiszen kiskedd onnan tekintve mondható holnaputánnak. Tkp. a
bornyúnyúzó ( stb.) péntek jelzős szerkezetnek van ’sohanapján’ jelentése, hiszen a péntek − mint a hét jeles napja − a
katolikusoknál böjti nap, a → nagypéntek pedig az egyetlen olyan nap, amikor
a reformátusok is böjti ételeket fogyasz-
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tanak. Borjúnyúzás (báránynyúzás, birkanyúzás) tehát ezen a napon egyáltalán
nem történhetett, így ez a szószerkezet
már alkalmas volt a ’sohanapján, semmikor’ időhatározó kifejezésére.
húsvéthétfő húsvíthétfű fn → Húsvét
második napja.
húsvéti kalács: → pászka
húsvéti locsolás húsvíti locsolás:
Eredetileg termékenységvarázsló →
népszokás, hazánk egész területén ismerik. A locsolás módjának Debrecenben
és a tanyavilágban két fő változata volt
/van: a vödörrel való → öntözés, ill. a
szagos vízzel, rózsavízzel, később kölnivel való locsolás (→ locsolózik). Az
előbbit a legények, az utóbbit a fiúgyermekek művelték/művelik. A gyermekek
locsolkodása rövid versikék kíséretében
újabb keletű, országosan el van terjedve.
A locsolás köszöntő versei nem népi
eredetűek. Néhány Debrecenben és környékén ismert vers: Zöld erdőben jártam, kék ibolyát láttam. El akar hervadni, szabad meglocsolni? – Zöld erdőben
jártam, piros tojást láttam. Bárányhúzta
csengős kocsin mindjárt odaszálltam.
Nesze hát, rózsavíz, gyöngyöm, gyöngyvirágom! Hol a tojás, piros tojás? Tarisznyámba várom. − Kerek erdőn jártam, kék ibolyát láttam. Itt is van egy
ibolyaszál, el akar hervadni. Szabad-e
locsolni? − Én kis kertész legény vagyok, rózsafákat locsolgatok. Itt is van
egy rózsafa, el akar hervadni, szabad-e
locsolni? − Én kis görög hömbörödök.
Ha pbetérek, tojást kérek. Ha nem adtok
tojás, lefosom a padlást. Ez utóbbit huncut felnőttek tanították be a kisfiúknak.
A 20. század elején még nem volt divat-
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ban a festett tojás (→ húsvéti tojás).
Húsvét másodnapján a locsolódó legények nem hímes tojást, hanem virágot
kaptak a lányoktól, amelyet a gomblyukba tűztek. Debrecen legszegényebb
társadalmi rétegeiben húsvét másodnapján a kisfiúk kéregetni mentek, és örültek, ha kaptak egy darab kenyeret, kalácsot v. vmi mást. A nagyobb fiúk, legények a lányokat csak vízzel locsolták.
Kivitték a kúthoz, megpancsolták őket,
vagy egy vedér vizet a nyakuk közé vágtak, és kísz. Így locsolkóṷdtak abba az
időÝbe, nem kölni vízzel. A jányok, aszszonyok húsvít harmadnapján locsolóṷztak, nekik akkor vóṷt szabad locsolni.
húsvéti tojás húsvíti tojás: Más nevei: hímes tojás, hímes. A keresztény
egyházi szimbolika szerint a feltámadó
Krisztust jelképezi. A ~nak a cívis társadalomban nem volt hagyománya. A népszokás legtovább a Debrecen környéki
tanyavilágban maradt fenn. Tojásfestésre
− különösen a szegények − növényi festékeket használtak, legáltalánosabb volt,
hogy forró vízbe vöröshagyma héját v.
csalánlevelet tettek, annak a főzetébe
mártogatták a festésre szánt tojást, amely
az előbbitől barnáspiros, az utóbbitól
zöld színű lett. Csak egyszínű tojásokat
készítettek, minta egyiket sem díszítette.
A későbbi időkben a tehetősebbek esetleg a boltban vásároltak tojásfestéket. A
fiúgyermekek maguk készítette →
szagosvízzel és rózsavízzel mentek locsolni. Ezt kisebb orvosságos üvegbe
töltötték, vászondarabbal lekötötték,
azon keresztül locsoltak. A meglátoga-
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tott lányos háznál sietve elmondták a
megtanult húsvéti verset. A háziaktól
fejenként 1 db ~t kaptak, de a pénz volt
számukra a fontosabb, ezt kis vászonzacskóba gyűjtötték. A városi házaknál
hamar áttértek a nyuszitojás ’gyári csokoládétojás’ ajándékozására. − A ~ egykor nagy kincs, feudális szolgáltatás is
volt. Talán erre emlékeztet a cívisek
körében is használt szólás: Úgy kell vele
bánni, mint a hímes tojással − mondják
a kíméletes bánásmódra utalva.
húsvétvasárnap húsvítvasárnap fn
→ Húsvét első napja. L. még: nagyhét
húsz ~ szn − Szólás: Nincs ki a ~ra, a
harmincat meg halaggya: (térf) nem épeszű. L. még: bolond
huszár ~ fn 1. Kaszáláskor levágatlanul maradt gabona- v. fűszál. 2. Szőlő
tetejezésekor elmaradó egy szál venyige.
3. Huszár alakú mézeskalácsos forma
(→ mézeshuszár). 4. Toknitésztából, ill.
fehér- v. barnatésztából készített mézeskalácsos termék.− Katonadal a múlt
század elejéről: Nyalka ~! Hova oj vágtatva? Hol tettél szert vezetíklovadra?
Azt ne tüllem, a kardomtul kérgye! Markolatig vírbe gázolt írte. L. még: gyászhuszár, közhuszár
huszárfej ~ fn → Mézeskalácsosoknál: huszár formájú ájzolt termékre ragasztott ~et mutató képecske.
huszárkáplár ~ fn − Szóláshasonlat:
Káromkodik, mint egy ~: zaftosan, cifrán
káromkodik.
huszárló huszárlú fn Hosszabb derekú, vékonyabb, izmos ló. Szempont volt
az is, hogy a háta ne mélyedjen nagyon.
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huszártérdű huszártérgyű mn Enyhén görbe lábú és kissé széjjelebb álló
térdű 〈személy〉.
huszárzsír ~ fn Lapostetű irtására
való higanyos kenőcs.
huszonegy ~ szn → Huszonegyesben
a lapok összegének 21-et kitevő, nyerő
értéke. Szóláshasonlat: Kivágta, mint a
~et: büszkén, kérkedve felmutat, előmutat vmit. Kivágta magát, mint a ~et:
ügyesen kikerült a nehéz helyzetből.
huszonegyes huszoneggyes fn 1. →
Magyar kártyával játszott kártyajáték,
amelyben a 21-es érték elérésére törekszenek. 2. Sütemény, másik neve: citromos. Összetevői: 21 dkg vaj kikavarva,
21 dkg porcukorral, 21 dkg derált dió,
21 dkg liszt, 4 tajás habja és 1 db sütőpor. A tepsit vajjal kikenik és kilisztezik.
A tepsibe a tésztát kézzel nyomkodják
szét, tepsi nagyságúra kilapogatják. Nem
szabad nyújtani, sem önteni. L. még:
kártyázás
huszonegyez huszoneggyez i → Huszonegyest játszik. Jellemző (szak)szavai: → befuccsol, reszta.
hutykora: → zsidóbicska
húz ~ i 1. Madár, ill. madárcsapat
meghatározott irányba repül. 2. Hasonlít
vki vkire. Ez a gyerek az annyához ~. 3.
Húz a mejje: különösen gyerek (szamár)köhögős. 4. → Tímároknál: parafával bőrt puhít. Fülire-farkára ~: a parafával a bőr közepétől a farrész felé, majd
a fejrész felé aláhúzza, puhítja a bőrt.
Nígylábra ~: a lábrészen kezdi el a felgöngyölítést, és parafával azon végzi el a
húzást. Óṷdalára ~: a parafával a bőr
gerincétől a → hasszél felé aláhúzza,
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puhítja a bőrt. − Szólás: Húzza az inát:
keservesen, nehezen lépked. Ujjat ~ vele: beleköt vkibe. Mintha a fogát ~nák:
nem szívesen csinál v. ad vmit. Nem
sokáig ~za: öreg v. beteg ember nem sokáig él már.− Sok igekötős alakja van:
→ áthúz, behúz, belehúz, elhúz, felhúz,
kihúz, lehúz, meghúz, összehúz, ráhúz,
túlhúz, visszahúz.
huzakodás húzakodás fn Esetleg testi bántással, rángatással, huzogatással is
kísért veszekedés, civakodás.
huzakodik húzakodik i Alakváltozata: húzalkodik. Esetleg a másikat testileg
is bántalmazva, húzva, rángatva veszekedik, civakodik.
huzalkodik húzalkodik i 1. → huzakodik. Igekötővel: → nekihuzalkodik. 2.
Öltözködik, vetkőzik. A régi öregek még
huzalkodtak: reggel felhuzalkodtak, este
lehuzalkodtak. L. még: felhuzalkodik, lehuzalkodik
huzalom ~ fn Vonzalom, hajlandóság, kedv.
húzás ~ fn 1. → Kovácsmesterségben az a folyamat, amikor a kalapácsütések hatására az anyag hossza és szélessége nő, vastagsága csökken. 2. Léghuzat. 3. Madár, ill. madárcsapat meghatározott irányba történő repülése. 4. Összetett szóval: szőÝlőÝhúzás. A szőlőtőke
alján levő föld eltávolítása, hogy a tőke
jobban szellőzzön. Kapával ormóra húzzák, hogy jobban szellőzzön alul a szőlőtőke. − Egyéb összetételei: borhúzás,
cúghúzás, dróthúzás, gyomorhúzás,
nyílhúzás, ráfhúzás, sréghúzás, vadkacsahúzás. Adatolt igekötős alakjai: →
áthúzás, be- húzás, elhúzás, felhúzás,
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kihúzás, túl- húzás. L. még: a fogalmak
szócikkeit is!
huzat ~ fn Jelzői használatban: húzásnyi, váltásnyi 〈párnahuzat〉. L. még:
derékaljhuzat, díszhuzat
húzat ~ i 1. Kapásnövényt → ekekapával munkál. Szólás: Meg vagy te ~?: a
nagyot hazudónak mondják tréfás elítélőn. 2. → Cséplőgépet egyik helyről a
másikra vontat.
húzatás ~ fn 1. Kapásnövénynek →
ekekapával történő megmunkálása. Egy,
ritkábban két lóval húzatnak, ilyenkor
kis ormók keletkeznek. Esetleg kapával
is feltöltögetik a tengeri tövét (→ honcsok). 2. → Cséplőgépnek az egyik helyről a másikra történő vontatása.
húzató húzatóṷ fn A → cséplőgépet
az egyik helyről a másikra vontató személy. Rendszerint a gazda volt az, aki
5−6 lóval a cséplőgépet egyik helyről a
másikra húzatta.
húzatórész húzatóṷrísz fn A → húzatónak a cséplőgép húzatásáért járó
gabona.
huzatszabályozó huzatszabájozóṷ fn
→ Mézeskalácsosoknál: a nagykemencéből kiáramló levegő mennyiségét,
vagyis a kémény keresztmetszetét szabályozó kar.
huzavona ~ fn Zűrzavar, felfordulás,
az egyetértés hiánya.
húzentróger: → hózentráger
húzgál huzgál i 1. Több helyre magával visz vkit, vmit. 2. Folyton visel,
hord vmit. Már rígóṷta huzgálja magán
azt a rossz gúnyát. L. még: kihúzgál
húzó húzóṷ fn 1. Ismertebb neve:
szügyelőÝ, ritkább elnevezése: hashú-
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zóṷ. A hámnak a ló szügyére feszülő,
párnázott, széles szíja. 2. A csizma felhúzásának megkönnyítését szolgáló,
kétfelől a csizmaszárra varrt bőrszalag,
csizmahúzó. Ha a férfinak kint maradt a
~ja, rászóltak: Tán nem kaptál az íccaka? 4. Tímárok nyelvében: vékony szerszámbőr. − A szó több összetétel utótagjaként szerepel. Kádárok kéziszerszáma
az abroncshúzó/abroncsfelhúzó, a szeg
kihúzására szolgál a szeghúzó, a cipészeknél használatos a kaptafahúzó, a
szőrmekikészítők eszköze a szőrhúzó,
mezőgazdasági munkaeszköz a sorhúzó,
lószerszám része a hashúzó, úri házaknál
a személyzet hívására szolgál a csengettyűhúzó, a gatyamadzag behúzásának
eszköze a gatyamadzaghúzó/madzaghúzó, a pajesz tréfás neve dugóhúzó. L.
még: a fogalmak szócikkeit is!
húzócsat húzóṷcsat fn Egy hámfajtának, a → kulcsos hámnak/kulcsos szerszámnak a húzóján, azaz a ló szügyére
feszülő széles szíján levő csat, amelybe
az istrángot csatolják.
húzódik húzóṷdik i Húzóṷdik a ju:
félve odébb megy a juhnyáj. L. még:
juhtartás
húzófogó húzóṷfogóṷ fn Olyan →
fogó, amely dróthúzásnál a huzal lyukon
való áthúzására szolgál.
húzogat ~ i Mosás után megszáradt
és vízzel belocsolt ruhaneműt kézzel
meghúzgálva kisimítgat, hogy könnyebb
legyen kivasalni.
húzogató fejés húzogatóṷ fejís:
Olyan → fejési mód, amikor a fejő két
kézzel egymás után ritmikusan húzza a
tehén soron levő két csecsét.
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húzogatott pipa: → macskakarmolta
pipa
húzóháló: → anyaháló
húzóhorog húzóṷhorog fn Különböző mezőgazdasági eszközök (szekér,
szán, eke, borona stb.) elején levő kampó, amelyhez a hámfa stb. csatlakozik.
húzóka húzóṷka fn Fanyar íz. Pl. A
jó leves szőlőnek, a → kőbeli szőlőnek
van ~´ja.
húzókás: → húzós
húzómadzag húzóṷmaddzag fn Madárfogó csapda zsinórja, amely ha a
madár ráugrik a csapda megfelelő fájára,
berántja a kalitka ajtaját. L. még: vadfogás és vadászat
húzós mn 1. Húzással használt, működtetett 〈kút, mérleg〉. 2. Alakváltozata:
húzóṷkás. Fanyar ízű. Az éretlen gyümölcs ~. 3. Húzóṷsan lílegzik: nehezen
szedi a levegőt. Pl. a tyúk, ha vmi a torkán akad.
húzós kila: → húzós mázsa
húzós kút: → fúrott kút
húzós mázsa húzóṷs mázsa: Más nevei: húzóṷs mírleg, húzóṷs kila. Félkör
alakú rugós → mérleg. Ráakasztották a
mérnivalót, azon volt megszámozva a
súlymérték. Kb. 50−60 kg-ig mért.
húzós mérleg: → húzóṷs mázsa
húzószerszám húzóṷszerszám fn A
különböző méreteket tartalmazó dróthúzó vasak gyűjtőneve.
húzószíj: → szügyelő
húzott kelt tészta húzott kőÝtt tíszta:
A → kelt tésztát nem nyújtják, hanem
úgy véknyítják, hogy a széleit húzgálják.
húzott rétes húzott rítes: A ~t nem
nyújtják, hanem úgy véknyítják, hogy a

habog
széleit húzgálják. Lágyabbra készítik,
mint a hajtogatott, vajas → rétestésztát.
Kedvelt → uzsonnasütemény volt.
húzott szegés húzott szegís: Kosárfonásnál szorosabb, feszesebb szegésfajta. A kiálló vesszőket v. elmetszik, v.
húzott szegést alkalmaznak. L. még:
vesszőfonás
húzóvas húzóṷvas fn Az → ekegerendelyen keresztben levő vas, amelybe
az eketalyigát és az ekét összekapcsoló
láncot akasztják.
húzóvégkarika húzóṷvígkarika fn
Lószerszám oldalsó részénél lévő karika,
amellyel a hámfarúdhoz csatlakoztatják
a bőrszíjat.
húz-von i Húzza-vonnya az inát: betegsége miatt már alig tud járni.
hűhó hűhóṷ fn − Szólás: Sok/Nagy
hűhóṷ semmijír: jelentéktelen üggyel
kapcsolatos nagy cécó.
hülzni hüzni fn 1. Cigarettahüvely. 2.
Töltényhüvely.
hülye hüje mn/fn − Közmondás: A
hüje fejjel megy a falnak: akinek nincs
esze, az nem mérlegeli tette következményét.
hümget ~ i Hümmög.
hümlő: → himlő
hűs ~ fn Hüvösség. Hűsöt tart: árnyékot és hűvöset ad.
hűség hűsíg fn Összetétellel: virághűsíg. → Méhészet nyelvében: méhek
kitartása a megszokott, jó virágpor-lelőhely mellett.
hűsöl ~ i Árnyékban pihen. Igekötővel: → lehűsöl.
hűtelen ~ mn Hűtlen.
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hűtő hűtőÝ fn Más nevei: hűtőÝszekrény, jégszekrény. A vágóhídon levágott
állatok húsának tárolására, hűtésére
rendszeresített nagyméretű ládaféle.
Kétszárnyú ajtaja volt, bent több vasrúd
S-alakú horgokkal, ezekre akasztották a
húst. A ~be egyszerre 3q húst is befért,
fagypontig hűtött. A tetején levő jégtartályba feltöltéskor létrán vitték fel a jeget. A keletkező víz elvezetése egy →
sípon, rézcsapon keresztül történt. A jégvíz az udvarra v. az utcára folyt. A jeget
rendszeresen cserélték, a friss jeget
stráfkocsijával (→ jegeskocsi) rendelésre
a → jeges szállította. A vágóhíddal üzleti kapcsolatban levő mészárszékek mindegyikének külön ~je volt.
hűtődzik: → hűtőzik
hűtőkád hűtőÝkád fn 1. → Rézműveseknél: kisebb méretű, fémből készült,
téglalap alakú, vízzel töltött, lapos tepsi,
amelybe a felhevült rezet helyezik, hogy
kilágyuljon és lehűljön. 2. A → pálinkafőzésnél használt fakád.
hűtőspult hűtőÝspult fn Hentesüzlet
hűtött hústároló berendezése, hűtőpult.
hűtőszekrény: → hűtő
hűtőzés hűtőÝzís fn Húsárunak a hűtőbe rakodása, a vágóhídon előállított
húsáru védelmét szolgálta. Különösen
nyáron fordítottak rá nagy gondot, nehogy a zöld légy és a kék légy megköpje
a mészárosüzletekbe szállítandó árut.
hűtőzik hűtőÝzik i 1. Alakváltozata:
hűtőÝddzik. Hűsöl. 2. Húzódozik, fél
vmitől.
hütykösbot: → fütykös
hütyü ~ mn Alakváltozata: hütyüs.
→ Bolond, félbolond; hülye.

habog
hütyüs: → hütyü
hüvely hüvej fn 1. → hűlzni. 2. Az
orsó letekerhető, cérnát védő része. 3.
Kés vastag, kemény bőrtokja. A pásztor
készítette a szarvasmarha lábszárán levő
bőrből. L. még: rákláb
hüvely nélküli orsó hüvej néküli
orsóṷ: → Csipkeverőknél fából készült
eszköz, amelyen a szárra tekert cérnát
semmi sem védi.
hüvelyes orsó hüvejes orsóṷ: →
Csipkeverők szárból és az azt védő duduból álló faeszköze.
hüvelyk hüvejk fn 1. → öregujj/hüvelykujj/bütykösujj. 2. Másik (régi) neve:
col. Régi → hosszmérték, a láb 1/12 része.
3. A → szekér hosszúságát mérő → sukk
fele, egy ököl és a kifeszített hüvelykujj
hossza, kb. 20–25 cm.
hüvelykcsap hüvejkcsap fn A szálvessző 2−4 szemre történő visszametszésével nyert rövidebb csap. L. még:
szőlőtermesztés–szőlőművelés
hüvelykmatyi hüvejkmatyi fn Nagyon kicsi férfi.
hüvelykujj: → öregujj
hűvösön ~, hüvösön hsz Reggeli
órákban. A ~ majd befejezzük a munkát.
hüzni: → hülzni
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iá ~ isz A szamár hangjának utánzására. Csúfolódó gyermekmondóka: Iá,
nagy szamár, két fülével kalapál. L.
még: szamár
iafia ~ fn 1. Közeli rokona, hozzátartozója vkinek. 2. Leszármazottja, gyereke vkinek.
iberhand: → überhand
iberstem ~ fn A → cipő felső része
alatt a cipő oldalán belül körbefutó bőrmerevítő.
Ibolyka Ibojka tn − Szólás: Haggyuk
Ibojkát aludni!: ne bolygassuk a dolgot!
Két fírfi kezelte vóṷna Ibojkát, de annak
nem vóṷt kedve, erre mondta a másik,
hogy haggyuk Ibojkát aludni.
ibrik ~ fn Öblös, füles, esetleg fedeles, kis porcelán- v. cserépkanna, csupor.
Fajtái: → kávésibrik, tejesibrik, teásibrik.
icaka, ícaka: → éjszaka
iccaka, íccaka: → éjszaka
icce ∼, ice fn Kb. 8 dl-es űrmérték. L.
még: űrmérték
iccés ∼ mn Iccényi, icce tartalmú. A
→ kolomp űrtartalma lehet: → egyiccés
kolomp, öticcés kolomp.
ice: → icce
icefice ~ mn Se nem kicsi, se nem
nagy.

Icig Icik tn Zsidó fiúk, férfiak gúnyolása: Icik, nízz hátra csak! Icig nevű zsidó fiú, férfi bosszantása: ElőÝl megyen
Icik, hason biciklizik.
Icik: → Icig
icinkó-picinkó icinkóṷ-picinkóṷ mn
Nagyon pici.
icka ~ fn 1. Összetétellel: ickaház.
Az ugróiskola földre rajzolt rekeszes
ábrája. A hatodik négyszög neve →
kisicka. 2. → ickázás.
ickaház: → icka
ickakő ickakű fn Az → ickázás eszköze.
ickázás ~ fn Röviden: icka. Köznyelvi megnevezése: ugróiskola. Ügyességi gyermekjáték, főként tavasszal
játsszák. A debreceni gyerekek is kedvelték/kedvelik. Rekeszes formákat karcolnak a földbe v. rajzolnak krétával az
aszfaltra. Ezeken a gyerekek sántikáló
mozdulattal, fél lábon keresztülugrálnak.
A játéknak több változata van, a csiga
alakú és körös formáktól, a templomalaprajzú forma változatáig. A játékot
háromféleképpen játsszák. a) A földre
rajzolt rekeszekbe sorba dobják a dobót,
ickakövet, majd fél lábon végigugrálnak,
visszafordulnak, és útközben felveszik.
Ha így kijárták, tenyerükre, fejükre,
térdközibe, lábfejre stb. illesztik az icka-

ickázik
követ, így sántikálnak oda-vissza, ügyelve, hogy el ne ejtsék. Ezután házalnak,
házat v. várat dobnak csukott szemmel
v. az ábrának háttal állva. A házba csak
a tulajdonos léphet be, ill. pihenhet ott
meg. b) Rúgós változat. Az ickakövet
szintén sorra, kockáról kockára dobják,
de úgy haladnak előre, hogy minden
ugrással átpöckölik cipőjük orrával a
követ. Játékszabályok: sem vonalra lépni, sem vonalra dobni nem szabad, aki
téveszt, az levan, iszik, megbukott stb.
ez azt jelenti, hogy megvárja, amíg rákerül a sor, elölről kezdi, ill. folytatja onnan, ahol elvétette a játékot. Az nyer,
akinek a legtöbb háza van. c) Játsszák
ickakő nélkül is. − Sokan csak azt tudják
róla, hogy kereszt alakú kockákat rajzoltak, kavicsot dobáltak, ugráltak benne.
L. még: gyermekjátékok
ickázik ~ i Ugróiskolát játszik.
icki-vicki ~ mn Hetyke, hányaveti.
icsog-vicsog ~ i 1. Gyerek nevetgél.
2. Gyerek szipogva sír.
idared ~ fn Nagy, élénkpiros, lédús,
kissé ropogós, kellemesen savanykás,
nyárig eltartható, igen jó étkezési → alma, október elején érik. Fája erős, fagytűrő.
iddogálgat ~ i Iszogat.
ide ~ hsz Ökör térítésére: balra! Szólás: Ide kell bízni!: rám kell bízni. Se ~,
se oda: nem számít. Összetételi tag az
→ addszide, hocide szavakban.
idébb-odább hsz Ide-oda, erre-arra.
idebe ~ hsz Itt benn, idebenn. A fiammal, mán aki ~ van, nagyon sokat elmentünk dobozt [tobozt] szedni.
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ideg ∼ fn 1. A gyapjúfonásra használt
fonókeréknek a kereke és orsója közti
erőátvitelt biztosító szíj v. juhbélből
készült húr. 2. → ideghám. L. még: hajtóideg
idegcsapás ~ fn A csapókészülék
húrjának az asztalon megmunkálásra
váró gyapjúra mért ütése.
idegenmegporzás ~ fn Egy virág virágporának átkerülése egy másik, teljesen különálló virág bibéjére. Ez gyakran
a szél segítségével történik.
idegenül ~ hsz Idegenként. Idegenül
felálltam, oszt kisétáltam.
ideges baj ~: (rég) Idegbaj. L. még:
népi betegségnevek
ideges bőrkiütés ideges bőÝrkiütís:
(rég) Bőrkiütés. L. még: népi betegségnevek
ideges bőrláz ideges bőÝrláz: (rég)
A → bőrláz egyik fajtája. L. még: népi
betegségnevek
ideges láz: → idegláz
ideghám ~ fn Más nevei: hámideg,
ideg. → Szíjgyártók nyelvében: bőrből
készült → istráng.
idegláz ~ fn (rég) Szószerkezettel:
ideges láz. Lázzal járó idegbaj. Egyik
fajtája a → petecses idegláz. L. még: népi betegségnevek
idegsokkos ~ mn Idegbajos. L. még:
népi betegségnevek
idehallgat ~ i A beszélőre figyel.
Tessék ~ni!
idehaza ∼ hsz 1. Odahaza. 2. Itthon.
Tehén is vóṷt ~.
idei ~ fn Idei termés. Elraktuk az ~t:
betakarítottuk a termést.

ickázik
idejében idejibe hsz 1. Kellő időben.
2. Korán, jókor.
idekap ~ i Mihozzánk v. erre a helyre szokik.
idekapat ~ i Mihozzánk v. erre a
helyre szoktat.
ideki ~ hsz Idekinn.
ideragaszt ~ i Tapaszt, odatapaszt.
ides, ídes: → édes
idétlen ~ mn 1. Koraszülött 〈gyerek,
állat〉. 2. Fejletlen, beteges, vézna.
idevalósi idevalóṷsi I. mn Idevaló
〈személy〉. II. fn Idevaló személy.
idomtalan ~ mn Roppant nagy.
idő időÝ, üdőÝ fn A több jelentésű ~
szó egyes jelentéseivel sok kifejezés,
szóláshasonlat, szólás, közmondás él a
cívis népnyelvben is. 1. Az (objektív és
szubjektív) ~vel, annak múlásával, előrehaladásával vannak kapcsolatban:
Ojan, mint a jóṷ időÝk malma: ember
szeszélyes. Lesz még időÝ szípen járni,
csak legyík mibe felőÝtözni: eljön még
vminek az ideje. Nagy időÝ van mán:
késő van. Megválik időÝ múlva: majd
eldől, mi lesz a dologból. Eljött az ideje:
meghalt. TőÝti/KitőÝti az időÝt: szórakozással tölti el az ~t. TőÝti az idejit:
vmiként szolgál. TőÝtteti vele(m) az
időÝt: akadályoz a munká(m)ban. Íccakának idejin: éjszaka. Benne van az
időÝbe: benne van a korban. Elmúlt tülle
az időÝ: megöregedett. Inát rántya az
időÝ: szervezete ~ előtt tönkremegy.
Közmondásokban: Az időÝ mindent kiderít: az igazság előbb-utóbb kiderül.
Mindent kiforog az időÝ: majd rendbe
jön minden. Eggyik időÝ ellensíge a má-
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siknak: változnak az ~k, változnak a
körülmények Az időÝ eljár, senkire se
vár: az ~ visszahozhatatlanul elmúlik. Az
időÝ píz: az ~vel takarékoskodni kell.
Aki időÝt nyer, íletet nyer: nehéz kérdések megoldásában segítségünkre van az
~. Az időÝ mindent begyóṷgyít: minden
bánat, szomorúság enyhül az ~ múlásával. Más változatban: Az időÝ a legjobb
orvos. Mindennek megvan a maga ideje:
mindent idejében kell (el)végezni. Minden a maga idejibe jóṷ: mindennek
megvan a rendelt ideje. Telik az időÝ,
múlik az esztendőÝ: az ~ eljár. Jóṷ munkához időÝ kell: a gyorsan elvégzett
munka nem sokat ér. Megírlel az időÝ
mindent: az ~ múlása megoldja a nagy
gondokat is.− Összetett szavakban is
előfordul ilyen jelentésben: früstökidő ’a
reggelizés ideje’, délidő ’ebédidő’, dologidő ’a legsürgősebb mezei munkák
ideje’, nyáridő ’nyár’, legényidő ’az
inaskodást követő néhány év’. 2. →
időjárás. 3. Bőség, bő termés, szezonja
vminek. Az idén nem vóṷt jóṷ ideje a
bornak. Szűk időÝ: gyengén termett az
idén.
időjárás időÝjárás fn Az ~i jelenségek megfigyelése szerteágazó tudásanyag birtokába juttatta a parasztot és a
pásztorembert. Különösen az időjóslás
különböző formái voltak ismertek. 1. A
fogalom gyakoribb neve: időÝ. Az ~
minősítésére a köznyelvi jó idő, szép
idő, meleg idő, ill. rossz idő, hideg idő,
esős idő stb. mellett a népnyelvben él a
lágy idő, nehéz idő, nagy idő, nyers idő,
letikkasztó idő jelzős szerkezet is. Az ~
igen sok frazémának a tárgya. Szerepel
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szóláshasonlatban: Ojan, mint az áprilisi
időÝjárás: 〈ember〉 kiszámíthatatlan,
sze- szélyes. Más változatokban: Ojan,
mint a jóṷ időÝ malma. Szeszéjes, mint
az áp- rilisi időÝ. Szérdíkes, mint az
időÝjárás. Ojan, mint a rossz időÝ, mindig morog: folyton zsörtölődik. Szólásokban: Csak állna meg az időÝ!: csak
derülne ki! Elkeseredett az időÝ: esőre
áll az idő. Kesereg az időÝ: meg-megáll,
majd újra elered az eső. ErőÝsen fogja
az időÝ: nagyon hideg van. Más változatokban: Fog az időÝ. Foga van az
időÝnek. Kinn hál az időÝ: nagyon hideg
az éjszaka. Feltámad az időÝ: erős szél
támad, vihar kerekedik. Elkomorodott az
időÝ: rosszra fordult, hideg lett.
Kemínyedik az időÝ: hidegebbre fordul
az idő. Kihen- debundája magát az időÝ:
kitombolja magát az idő, és jobbra fordul. Beállt az időÝ: esőzés után jó idő
van. Megereszkedik az időÝ: olvadni
kezd, csepegni kezd az eresz. Kinyílik az
időÝ: kitavaszodik. Nyílik az időÝ: tavaszodik. Meg- csendűt az időÝ: a) tavaszodni kezd. b) jobbra fordult az idő.
Meggyengűt az időÝ: télen megenyhült
az idő. Más formában: Meglágyult az
időÝ. Meglöttyent az időÝ: megenyhült
az idő, olvad egy kicsit. Másként: Megcseppent az időÝ. Megnyersül az időÝ:
esősre fordul az idő. Nekiáll az időÝ:
megjavul az idő. Nekikeseredett az időÝ:
esősre fordult az idő. PityergőÝre áll az
időÝ: esőre áll az idő. Ráfordul az időÝ:
kedvező ~ jön vmilyen növényre. Rájár/Rávan az időÝ: akkor mondják, ha
kedvező idő van pl. a búza fejlődésére v.
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a tengeri csűddzé- sére. Támad az időÝ:
téliesre fordul az ~, havazni kezd.
Legínyes az időÝ: csípős, hideg az idő. −
Rossz ~, vihar, zivatar: Jön fel az időÝ:
viharfelhők gyülekeznek az égen. Jön a
nagy időÝ: vihar készülődik. Másik változata. Nagy időÝ elé ní- zünk.
KíszülőÝdik az időÝ: eső lesz. Megcsapta az időÝ: megcsípte a dér. Megbojdult
az időÝ: rosszra, esősre fordult az idő.
Közmondásokban is gyakori. Itt említhetők a paraszttársadalomnak az ~sal kapcsolatos olykor több évszázados megfigyelései, tapasztalatai és az időjáráshoz
kötődő gazdaregulák. Ezek a né- pi bölcsesség megnyilvánulásai, nagy ré- szük
az egész paraszti társadalomban ismert
volt, néhány azonban csak a cívis gazdatársadalomban. Példák a teljesség igénye
nélkül: Az időÝ a gazda, nem Pi- sze Kis
Jankóṷ: az ~tól függ a termés. Szent
György-nap után már kalapáccsal se
lehet visszaverni a gazt: kora tavasszal
mondták. Miháj-nap után harapóṷfogóṷval se lehetne kihúzni a füvet. szeptember 29. után már nem nő tovább a fű,
itt az ősz. (Szent) Miháj-nap után az
Isten elcsapja a legyeket: pusztulnak a
legyek, ősz van. Rossz időÝ után jön a
jóṷ időÝ, a jóṷ időÝ után a rossz. A
márciusi hóṷ megzsírozza a főÝdet. A
márciusi hóṷ áldás. 2. Időjárási jelenségek: égzengés/dörgés, eső, fagy, felhő,
felleg, hó, kóborló mennykő/kóborgó
mennykő /száraz mennykő, köd, ködmönös nyár, pára, szél, vihar, mennykő/
mennykőcsapás/villám/villámcsapás,
zivatar, zivatarfelhő. L. még: április,
augusztus, de- cember, február, hajnal,
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január, július, június, május, március,
nap, november, nyár, ősz, szél, szeptember, október, ta- vasz, tél; a fogalmak
jelentését is!
időjóslás időÝjóṷslás fn – A/ Az időjárásnak előjelek alapján való előrejelzése. A magyar parasztság természetismeretéhez hasonlóan a cívis parasztok és a
hortobágyi pásztorok természetismerete
is leginkább az → időjárás pontos és
részletes megfigyelésében nyilvánult
meg. Szorosan összefüggött ez azzal az
életformával, amelyben évszázadokon át
a cívis gazdálkodók, de különösen a
(hortobágyi) pásztorok éltek. Az időjósló
tudás gyakran → sentenciává ’alapigazsággá’ sűrűsödött. Szájhagyománybeli
élete szoros kölcsönhatásban állt a →
kalendáriumokkal, azok lapjairól került
v. visszakerült a nép közé. Az egyes
naptári ünnepekhez fűződő időjárásjósló
versek bizonyára a → csíziókból kerültek a nép ajkára. – B/ Általában előjelekből jósolták meg az időjárást. Pl. egy
bizonyos napnak (katolikus szentek névnapjainak) v. egyes időszakoknak az
időjárásából következtettek más napok
időjárására: Ha Pál fordul köddel, ember, állat hull döggel: ha január 25-én
ködös az idő, abban az évben járvány
pusztítja az embereket, állatokat. Más
változatban: Ha Pál fordul köddel, ember hal meg döggel. Ha megcsordul Vince, megtelik a pince: ha január 22-én
enyhe, napos idő van, jó szőlőtermésre
lehet számítani. Ha a medve gyertyaszentelőÝkor előÝjön, és rossz időÝ van,
akkor már nem megy vissza, ha jóṷ az
időÝ, visszamegy, mert még sokáig tart a
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tél. Ha fínylik gyertyaszentelőÝ, az ízíket
vedd előÝ!: ha február 2-án süt a nap, a
tél hátralevő része még hideg lesz. Teljesebb változatban: Ha fínylik gyertyaszentelőÝ, az íziket szedd előÝ. De ha
ködös Boldogasszony, nem marad el a
jóṷ haszon: ha Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén süt a nap, a tél hátralevő része még hideg lesz, de ha ködös az
idő, akkor jó (szőlő)termés várható. Ha
Dorottya szoríttya, Juliánna tágíttya: ha
február 6-án hideg van, Julianna-napra
(február 16-ára) megenyhül az idő. Bont
Mátyás, ha tanál, ha nem tanál, csinál:
ha február 24-én hideg van, utána jön a
jó idő; ha jó az idő, akkor még hideg
várható. Mátyás, Gergej, két rossz ember: február 24-e és március 12-e körül
gyakran nagy hidegek vannak. Általánosan ismert a Sándor, Jóṷzsef, Benedek,
zsákba hozzák a meleget. Ha Szent
György-nap előÝtt dörög, jóṷ termís
lessz: ha április 24-e előtt dörög, bő termés várható. A Szent György-nap táján
hullóṷ meleg esőÝ gazdag termíst ígír.
Április egy Hugóṷ, a báránynyúzóṷ:
Hugó-nap környékén még szeszélyes az
időjárás, emiatt sok kisbárány pusztul el
a legelőn. Májusba ha telihóṷld van,
nem ússzuk meg fagy nélkül a fagyosszenteket. Ha Medárdkor (június 8-án)
esik, negyven napig várhattyuk az esőÝt.
Ha Mihájnak könnye csordul, könnyen
ecet lessz a borbul: ha szeptember 29-e
táján esős az idő, az árt a szőlő minőségének. Ha Katalin kopog, karácsony
locsog. Ennek a fordítottját is vallották:
Ha Katalin locsog, karácsony kopog. Itt
említhető az év bizonyos hónapjairól

ickázik
megfogalmazott tömör jellemzés is:
Szeptember szíp ember, októṷber csúf
ember, november rossz ember, december
hóṷember. Időjárási megfigyelés: Orbán
napja behabarja a paszujt. Azt jelenti,
hogy Orbán napján (május 25.) még
fagyhat, és akkorra a paszuly kikél. Ha a
Márton napján levágott liba csontját
megnézik, és az nagyon fehér, akkor
kemény, hideg tél lesz. – C/ Jósoltak
természeti jelenségekből is, leginkább az
égitestek megfigyeléséből. A rígi öregek
meg a hortobágyi pásztorok mindig az
égrűl jóṷsoltak − mondták erről a kései
utódok. Ha a hóṷldnak udvara van, akkor hideg lessz: ha a holdat széles fénykarima övezi, hideg idő várható. Esőt jelent, ha csorgóṷra áll a hóṷld sarlóṷja.
Ha az újságnak ’hold’ felfele áll a szarva, akkor nem lessz esőÝ, ha lefele, csurgóṷra áll, akkor esőÝ várhatóṷ. Májusba ha telihóṷd van, nem ússzuk meg fagy
nélkül. Ha télen a Göncölszekér fínyesen
ragyog, akkor nagyon hideg íccaka
lessz. Kifínyesítette a Jóṷ Isten a csillagokat, hideg lessz az íccaka. Ha este az
esthajnal veres, szél lessz. Ha az esthajnal aranyszínű, esőÝ várhatóṷ. Ha felszorul az esthajnal, esőÝ lessz. Ha szorul
a nap, vihar lessz: a) ha fülledt meleg
van, eső lesz. b) ha felhőben nyugszik le
a nap, eső lesz. Ha veresen nyugszik le a
nap, szél lessz: ha naplementekor vörös
az ég alja, másnap szél lesz. Más változatban: Ha veres az ég aj- ja, szél lessz:
ha alkonyatkor vöröslik az égbolt alja,
másnap szél lesz. Ha veresen nyugszik le
a nap, szél lesz. Ha a nap visszaníz,
másnap esőÝ lessz. Ha délrűl derül,
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bocskor merül: ha délen kezd derülni az
égbolt, nagy eső lesz. Egyéb természeti
jelenségekből is következtettek az időjárásra: Ha nappal jár a szél, jóṷ időÝ
lessz. Ha a füst lefelé száll, esőÝ lessz.
Ha messzirűl hallik a harangszóṷ, esőÝ
lessz. Setít felleg, ha morog, abbúl jégesőÝ esik: a villámlás nélküli, morgó
hangot adó, sötét felleg jégesőt hoz. Ha
rekedt ’fülledt’ a levegőÝ, vihar lessz.
Ha fojik az eperfa leve, esőÝ lessz. Ha
tavasszal sok → sárkerep nő a kertben v.
a mezőn, akkor azon a nyáron sok eső
várható. – D/ Bizonyos állatok viselkedéséből is jósoltak: Ha a leveli bíka brekeg, esőÝ lessz. Ha a bíkák nagyon brekegnek/ku- ruttyolnak, esőÝ lessz. Ha
Szent György-nap előÝtt megszóṷlal a
bíka, akkor hideg tavasz lessz. Ha ciripel
a tücsök, esőÝ lessz. Ha a verebek a porba fürödnek, esőÝ lessz; egy másik szerint azonban Ha a verebek a porba fürödnek, jóṷ időÝ lessz. A tyúkokhoz
kapcsolódó hasonló (ellentmondó) példák: Ha a tyukok a porban fürödnek,
esőÝ/jóṷ időÝ lessz. Ha a tyukok hamar
beülnek, hideg lessz, ha sokáig kinn maradnak, akkor jóṷ időÝ lessz. Ha a tyukok sokára ülnek fel, esőÝt éreznek. Korán reggel, ha megszóṷlal a pacsirta, jó
időÝ lessz. Ha a fecskék alacsonyan repülnek, esőÝ lessz. Más változatban: Ha
lent repülnek a fecskék, madarak, időÝ
változás lessz. Ha mosdik a macska,
esőÝ lessz. Ha a lúnak jáchatnékja van,
szél lessz. Ha szípen jár a mí [méh], jóṷ
időÝ lessz. Síró kisgyerek tréfás vigasztalásában: BőÝg a szamár, esőÝ lessz.

ickázik
Helyi jellegűek pl. Ha a Hortobágyról
látható a Mátra, akkor eső jön. Felködlött a váradi hegy, esőÝ lessz: akkor
mondják, ha a nagyváradi hegy ködbe
vész. Ha a vonat(fütty) északrúl hallik
/hallaccik, esőÝ lessz, télen meg hóṷ: ti.
a hang terjedése és az időjárás összefüggenek. – E/ Néhány jósló eljárás is ismert volt, főleg téli, naptári ünnepekhez
kapcsolódva. Pl. a cívisek is ismerték a
lucakalendáriumot. Ennek lényege, hogy
→ Luca-naptól → karácsonyig minden
nap följegyezték (v. csak megfigyelték)
az időjárást, mert a néphit szerint e 12
nap időjárásának fog megfelelni a következő év 12 hónapjának időjárása.
Szilveszterkor készítettek → hagymakalendáriumot is. L. még: kalendáriumi
rigmusok, Pente-zug
időközönként időÝközönkint hsz Bizonyos alkalmanként.
időmbeli időÝmbeli mn Velem egykorú.
időnap előtt időÝnap előÝtt: A szokottnál v. a természetesnél hamarabb.
IdőÝnap előÝtt fírhez adta a jányát.
időnként időÝnkint hsz 1. Bizonyos
időközökben. IdőÝnkint onnan az ki vóṷt
szedve. 2. Időben beosztva. Nem eccerre
vóṷt a nígy osztájba a vizsga, hanem
időÝnkint, az eggyiknek dílelőÝtt, a másiknak dílután.
időváltozás időÝváltozás fn Népi hiedelem: Viszket a fülem, időÝváltozás
lessz. L. még: időjóslás
időzik időÝzik i Beszélgetéssel tölti
az idejét.
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idres-bodros ~ mn Sok fodorral díszített 〈női ruha〉. L. még: cívis női viselet
idült csúz ~: Α → csúz egyik fajtája.
L. még: népi betegségnevek
idült hörghurut ~: (rég) Α → hörghurut egyik fajtája. L. még: népi betegségnevek
idült szívizomlob ~: (rég) A → szívizomlob egyik fajtája. L. még: népi betegségnevek
idült veselob ~: (rég) A → veselob
egyik fajtája. L. még: népi betegségnevek
idvezül: → üdvözül
ifafa ~ fn Másik neve: ilfa. → Posztókészítéskor a megmosott, megfésült
gyapjú széttépésére használt, íj formájú
faeszköz.
ifiasszony ~ fn Főleg → megszólításként: (zsidó) fiatalasszony. A zsidóṷ
fiatalasszony vóṷt az ~, az öreg meg a
ténsasszony.
ifijú ifiju mn/fn Ifjú.
ifijúság: → ifjúság
ifiúr ~ fn Jómódú ember serdülőkorú
fiának megszólításaként, ill. említéseként. Hun van az ~?
ifjúság ~, ifijuság fn − Közmondás:
Ifijúság boloncság: a fiataloknak el kell
néznünk, hogy olykor meggondolatlanok.
ifrikál ~, iprikál i 1. Macska odapiszkol, szarik. 2. Ember székletet ürít. –
Igekötővel: odaifrikál/odaiprikál.
iga ~ fn Párosan járomba, ill. hámba
fogott állat a fogattal együtt. Igába jár:
ló igásként dolgozik.
*Igar: → Hortobágy1

ickázik
igás állat ∼: Olyan háziállat, amelyet
igába fognak, v. amelyet mezőgazdasági
munkára, teherhúzásra használnak.
igásló igáslú fn Igavonó ló. L. még:
lótenyésztés
igás szerszám ~: Mezőgazdaságban
teherhordásra használt igavonó állatok
felszerelése.
igaz ~ mn Kifejezésben: Igaz keresmíny. becsületes munkával szerzett
keresmény. Szólásban: Az ~ak álmát
alussza: mélyen, nyugodtan alszik. Igazat lát: igazságot szolgáltat. Nem ~ úton
jár: nem becsületes. Nem mind ~, ami
hírlik, szőÝkéhez a barna illik: nem szabad mindent elhinni. Népdalrészlet: Én
Istenem, láss ~at! Közmondásokban:
Ami ~, az ~: az igazságot el kell ismerni,
akár tetszik, akár nem. Szóṷjj ~at, betörik a fejed!: igazat mondani veszélyes.
Igaz jóṷszág nem vész el: a törvényes
tulajdon meg szokott kerülni.
igazít ~ i Igazít a hangján: rézműves
a kolompnak kalapálással, alakítással
jellegzetes hangot ad. − Igekötővel →
eligazít, megigazít.
igazítóvas: → hónaljmankó
igazlátó igazlátóṷ fn 1. A tényeket
kivizsgáló, ellenőrző, igazságot tevő személy. 2. Szellemidézéshez értő személy.
L. még: tudós
igazmondás ~ fn − Közmondás:
Igazmondás nem emberszóṷlás: embertársainkról az igazság kimondása nem
jelent rágalmazást.
igazodik ~ i Növény növekszik, fejlődik, javul. Igazodik egy kicsit a lúhere,
használt neki az esőÝ.
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igazság igasság fn − Szólás: Ez se
akarja az igasságot: tárgy, élőlény ellenáll, nem úgy tesz, ahogyan várják tőle. A
rossz indulatú ’makacs, csökönyös’ lóra
v. egy tárgyra, pl. a szegre is mondták,
ha nem ment el a fában, hogy Ez se
akarja az igasságot. Közmondás: Az
igasságot a tyúk is kikaparja: az ~
előbb-utóbb kiderül. L. még: tyúk
igazságfája igasságfája fn Másik népi neve: sefűsefa, köznyelvi elnevezése:
ördögcérna, növénytani neve: lícium(fa).
Lycium halimifolium. Liláspiros virágú,
rendszerint sövénynek ültetett cserje. −
A debreceni ~ a leghíresebb lícium(fa).
A → Nagytemplom szomszédságában a
Múzeum utca sarkán áll az egyháztörténeti jelentőségű líciumfa, amely fává
nőtt ördögcérnabokor, ez teszi botanikai
ritkasággá. A több mint 200 éves fa története szorosan kötődik a református
vallás megerősödéséhez. A legenda szerint a ~ helyén folytatott vitát a református Bálint pap és a katolikus Ambrosius
mester, aki vita közben egy útszéli líciumbokorról letépett egy ágat, és azt a
földbe szúrva így szólt: „Akkor lesz
valami az új hitből, amikor ez a földbe
szúrt líciumág fává nő.” Mire Bálint pap
így válaszolt: „Akkor fa lészen!” A kis
ágacska később cserjévé, majd fává nőtt,
ágaival befonta a lelkészlak vasrácsos
ablakát, így szimbolizálta a reformáció
megszilárdulását is. A 16. századi Méliusz-házat 1740 körül lebontották, a
helyére épített paplak ablakának vasrácsaira fonódott a lícium. A századfordulón az épületet lebontották, de a késő
barokk stílusú ablakrácsot a líciumfával
együtt meghagyták. L. még: iszalag
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igazságos igasságos mn − Közmondás: Nehéz igasságoson ílni, de jóṷ: érdemes becsületesen élni.
ige ~ fn → Fonásnál mértékegység: 3
szál 1 ige.
igen ~ hsz Körülbelül. L. még: bizigen
igencsak ~ hsz Nagyon, ugyancsak.
Igencsak egyformák ezek a gyerekek.
igény ~ fn Igénybe vesz: figyelembe
vesz.
igényel igínyel i 1. Rászorul vmire,
követel vmit. A szőÝlőÝ hét-nyóṷc permetezíst igínyel. 2. Pl. lakást kisajátít.
Ignác ~ fn − Névcsúfoló: Ignác, mit
lácc? Eget főÝdet, vaskarikát, átugornám a berenát.
így ~ hsz Elhallgatott káromkodás kifejezésére: Az Isten ~ meg úgy!.
igyók igyóṷk hsz (rég) Rögtön,
mindjárt. Igyóṷk ott leszek. L. még: cívis népnyelv
ihaha ~ isz Táncszó, réja. Mulatozáskor mondták, hogy ~.
ihaj-csuhaj ~ isz Réjaként: Szóṷlt az
Isten, kedves fiam, Nóṷé. Hát az óṷbort
kóṷstoltad, hogy jóṷ-é. Felelt Nóṷé: ~,
Sári, három Istent kezdek én már látni.
ihatik ~ i Inni kíván. Aggy egy kis vizet, mert ihatnám.
ihatnám ~ fn Csak birt. szragos alakban: inni kíván. Aggy egy kis vizet, mert
~ vagyok.
ihatnék ihatník fn Csak birt. szragos
alakban. 1. Szeszes ital utáni állandó
kívánkozás. A ríszegesnek ihatníkja van.
2. Inni kíván. Aggy egy pohár vizet, mert
ihatník vagyok, ihatníkom van.
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ihon ihun, ~ hsz Itt. Ihun/Ihon van,
amit keresel.
ihun: → ihon
ijedtség ijeccsíg fn Ijedtség ellen a
gyerekkel 3 korty vizet itattak. Tréfás
felszólítás poharazásra: Igyunk eggyet
erre a nagy ijeccsígre!
ijeszt ~ i Α csúnya v. csúnyának tartott gyereknek mondják tréfásan: Gyereket lehetne veled ~eni. Te vagy az, akivel
anyád a többi gyereket ~ette.
ijesztő: → madárijesztő
*íjgyártó: → *céhen kívüli kismesterségek
ikerablak: → kettős ablak
ikrás méz ikrás míz: Olyan → méz,
amelyben szemcsék képződtek, cukrossá
vált, megkristályosodott. Az ~nek kevésbé jó a minősége.
ikrásodik ~ i Igekötővel: megikrásodik. → Méz az állás következtében fokozatosan ikrássá, szemcsés állományúvá,
cukrossá válik.
ikrek hava: → május
ikres: → ikresbárány
ikresbárány ∼ fn Röviden: ikres. Két
v. több testvérbárány. A juhászok az
ilyen bárányokat megjelölték. L. még:
kettős bárány
iksz ~ fn − Szólásban: tíz: Ennek se
vágják a három ~et a fejfájára/fűtűl valóṷ˛fájára: nagyon beteges, ezért nem
éri meg a harminc évet.
ilfa: → ifafa
iligátor: → irrigátor
illa isz − A hirtelen eltűnés kifejezésére: Illa berek, nádak, erek.
Illetmény-kert: → Pallag

ickázik
illik ~ i − Szóláshasonlat: Illik neki,
mint tehénnek a gatya: egyáltalán nem
illik. Tréfás dicséret: Illik neki rettenetes,
hogy egy kicsit hümlőÝhejes. L. még:
fel- illik
ilonca ~ fn 1. A szőlő hajtásaiban és
leveleiben kárt tevő zöldes színű, fekete
fejű hernyó. 2. → almailonca.
iloncaszúrás ~ fn Az → almailoncának az → alma héján ejtett szúrása.
ilyenformán ijenformán hsz Nagyjából ekkor. Tegnap tízkor vagy ijenformán feküdtem le.
ilyenkor ijenkor hsz Mostanában.
Találkozáskor feltett kérdésforma: Hogy
vagy ijenkor?
ilyenkortájban: → ilyentájt
ilyen-olyan ijen-ojan nm Nem vmi
jó. Van egy ijen-ojan háza, nem javíttya,
nem reperája.
ilyentájt ijentájt hsz Alakváltozata:
ijenkortájba. Ilyentájban.
ima: → imádság
imádkozás: → cívis vallásosság
imádkozik i − Szólás: Jóṷl imádkozott: sikerült a terve, elérte a célját. Gyerekre vonatkoztatva: Ne imádkozz neki,
hanem csapd jóṷl kupán, hogy arrul
kóṷdújjík: ne könyörögj neki! L. még:
elimádkozik
imádság imáccság fn Köznyelvi
alakváltozata: ima. A református vallásúaknál Istenhez (Krisztushoz) intézett
fohász. Az egyház által előírt és használt
formákon kívül ismeretesek voltak azok
mintájára készült egyéni formák és spontán fohászok is. A cívis parasztság gyakorlatában a következő főbb módjai voltak: a) hivatalos egyházi használat. b)
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nem az egyház, hanem a paraszti hagyomány alkalmain és helyzetekben, pl.
fohász bizonyos munkák megkezdésekor: Én Istenem, segíccs!; hálaadás munkavégzéskor, segélykérés, baj esetén. −
Szólás: Csak az imáccság tartya: vmi
igen gyenge. Csak az imáccság tartya
benne a lelket: nagyon beteg. Közmondás: Minden imáccságnak ámmen a
víge: minden véget ér egyszer.
imádságoskönyv imáccságoskönyv
fn Imakönyv.
imatesttartás imatestartás fn Imádkozáshoz felvett testtartás a Református
Kollégium diákjai körében.
imbolyog imbojog i Pl. nád a széltől
himbálózva hajladozik.
imely ímej fn Összetétellel: marhaimej. A szarvasmarhát csípő, petéit az
állat bőrébe rakó nagyobb légyfajta, ill.
ennek lárvája.
ímelyeg: → émelyeg
ímetten: → émedten
imide-amoda ~ hsz Hol ide, hol oda.
imígy-amúgy ~ hsz Hanyagul, felületesen. Nemcsak ~ kell megcsinálni, hanem rendesen.
imént imint hsz Most. Az imint vóṷt
itt.
imposztor ~ fn Rossz, huncut fiúgyermek.
Imre: → ló
in ~ fn 1. Összetétellel: horgasin,
horgasina. Testrésznév, a térdhajlat, ill.
a térdhajlatban levő rostos képződmény.
Gyenge mán az ~a az öregnek. 2.
Láb(szár). Az ~án hátul egy gömböjűsíg
vóṷt. Összefosta/Lefosta az ~át: befosott. − Szólás: Fonnya az ~át: a) vánszo-
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rog. b) nagyon sovány. Húzza az ~át:
nehézkesen mozog, vánszorog. Inába
szalad a bátorsága: a) elveszti a bátorságát, megijed. b) ijedtében megfutamodik. Fílti az ~át: fél, és ezért elmenekül.
Az ~ába van mán nyóṷcvan esztendőÝ:
már nyolcvanéves. Ina tágul, agya lágyul, úgy múlik ki a világbúl: ez az öregek sorsa. Inát rántya az időÝ: szervezete idő előtt tönkremegy. Közmondásokban: Ki a száján spóṷrol, ~át veszti: aki
nem táplálkozik megfelelően, legyengül.
Más változatban: Aki a hasán spóṷrol,
~án veszít. L. még: emberi test
inacsont ~ fn Incsont. A korcfűzőÝ tű
a vadnyúl inacsontyábúl kíszült.
inal ~ i Menekülésszerűen fut.
inas1 ~ fn Ipari v. kereskedelmi tanuló, fiatal segéd; a mesterségre szegődtetett 12−15 éves fiú. A cívis népnyelvben
több összetétel utótagjaként (, ill. szószerkezetben) szerepel: bennlakásos
inas, boltosinas, cipészinas, csizmadiainas, fazekasinas, gubásinas, perecesinas. Hasonlításban szerepel a kalaposinas, szólásban a kisinas. − A fogalmak
jelentését l. a szócikkükben!
inas2 ∼ fn 1. → Tímármesterségben:
görbe fák kérgének lehántásakor támasztékul szolgáló kis ágasfa. 2. A fésűkészítő munkapadnak az a része, amelybe az
élesítendő fűrészt szorítják. 3. → Fazekasmesterségben: a korong előtt levő
deszkát tartó faállvány, a → szikkajtódeszka mozgatását elősegítő eszköz.
inas3 ~ mn Sok int tartalmazó, erős,
izmos (kar). Inas a keze.
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inasiskola ~ fn (rég) Ipari és kereskedelmi tanulók oktatására szervezett →
iskola.
inaskodik ~ i Inaséveit tölti.
inasos ~ mn Inas 〈hús〉.
inaszakadtáig ~hsz Végkimerülésig.
Inaszakadtáig dóṷgozott.
incifinci ~ mn Kicsi, vézna, de mozgékony 〈gyerek v. felnőtt〉.
incpinc ~ isz Kiolvasó mondóka befejezéseként: Incpinc, te vagy odakint.
inda ~ fn Dinnye (→ csokányinda),
burgonya (→ kolompérinda), tök (→
tökinda) hajlékony szára.
inde hsz Az inde… unde szókapcsolatokban fordul elő, jelentései: ’akár így,
akár úgy; v. így, v. úgy; akarva, nem
akarva’. Az inde-unde ’mindenáron’ jelentésű (ál)ikerszó. Szólás: Akár ~, akár
unde: akár így, akár úgy.
indebinde ~ fn Csínja-bínja, fortélya,
megoldása vminek.
indítás ~ fn Legelőn a jószág elhajtása a pihenőhelyről.
indóház indóṷház fn (rég) Vasútállomás. A múlt század elején még mondták az állomással hasonló jelentésben. –
A debreceni ~ építését 1857-ben kezdték. 9 vágányon fogadta a vonatokat,
fűtőház, vízállomás és szénfészer is tartozott hozzá.
indul ∼ i 1. Juh legelni megy. 2. Fiatal kutya terelésre alkalmassá válik. A
kan kutya éves korába indút. 3. Must
forrni kezd. − Tréfás nógatás: Indúj
dinnye, lóṷdúj zsák!
indulat indúlat fn Kiindulás, kezdet.
A vóṷt ennek a dolognak az indulattya.
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induló indulóṷ mn Indulóṷba van:
éppen indulni készül.
inekció: → injekció
infámis ~ mn Kétszínű. Az ~ ide is,
oda is aggya az igazat.
infláció inflációṷ fn Pénzromlás, a
szükségletet messze meghaladó papírpénz (→ inflációs pénz) kibocsátása. L.
még: jegyrendszer
inflációs pénz inflációṷs (inflázióṷs) píz: A második világháború utáni
pénzromlás során kibocsátott (kék-zöld
színű) pénz. Akkor jött az inflázióṷs píz,
kík-zőÝd píz, így ösmertük.
infláziós pénz: → inflációs pénz
inflúzia ~ fn Influenza. Az alacsony
iskolázottságúak mondták így. L. még:
népi betegségnevek
inflúziás ~ mn Influenzás. Az alacsony iskolázottságúak mondták így.
ing ∼ fn 1. – A/ Fehérneműféle, amelyet a felső testet borító ujjas, ill. a gyapjú v. bőr felsőruhák alatt viselnek. (Kisgyereknek készített változatának népi
neve: ingecske.) Anyaga régebben házi
szö- vésű kender-, len- v. pamutvászon,
a ké- sőbbi időkben különböző gyári
gyolcsfélék. Külön névvel is megjelölt
részei: ingelő, ingdereka, ingalj, ingujj,
ill. ingnyak, ing háta, hónalj. − Az ujjak
bevarrási módja szerint az ~ szabása 2
csoportra különül el: a) a vállba bevarrott ujjú ~, amely inkább a férfi ~re jellemző. b) a nyakba mellé varrott ujjú ~.
Ezek leginkább rövid női ~ek, amelyeket
ing- váll néven is ismernek. Mindkét
szabásnál összeállíthatták a derekat függőleges, ritkábban vízszintes szélekből
is, és mindkét szabás lehetett hosszú, de
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rövidebb, sőt a hasat szabadon hagyó
igen rövid ~ is. A hosszú női és férfi ~
lehetett térdig érő is. A hosszú~ legtovább mint gyermekek viselete élt (gyermeköltözet). Pendelyes ing: amelynél a
derekat toldották. A rövid ~ az ~nek
olyan fajtája, amely a derék jó részét
szabadon hagyta, a 19. század legelején
volt elterjedve. Férfiak, főként pásztorok
viselték. Az ~ek ujja lehetett alul-fölül
egyforma bő (borjúszájú ing), és lehetett
vállban ráncolva, ill. vállban kibővülő
(buggyos ujjú ing). A gyolcsból készült
bevarrott ujjú férfiingek készülhettek a
szélesebb gyári gyolcsból is (gyolcsing).
Így alakulhatott ki a lobogós ujjú ~ (lobogós ing), amely lefelé is egyformán
bő, a kéznél sokszor hosszabb ujjú volt.
A lobogós ujjak terhét jobban hordozandó a vállrészt vállfolttal erősítették meg.
A vászoningeket a pásztorok élősdiek
ellen juhtejjel vegyített zabszalma hamujába taposták, ill. főzték, ha megszáradt,
hájjal kenegették, zsírozták. – B/ Hogy a
fehér ~ és gatya gyors elpiszkolódását
elkerüljék, a Hortobágyon divatba jött a
kék gatya és kék ~ (kékbeli). Nemcsak
csikósok és gulyások, betyárok és pandúrok is viselték. Debrecen környékén a
múlt század első felében még előfordult,
a Hortobágyon pedig napjainkban is ez a
pusztai férfiviselet (hortobágyi pásztorviselet). A bevarrott és mellévarrott
~eket gyakran díszítették színes, sőt
arany hímzéssel, islogokkal is. A díszítés
elsősorban a szerkezeti vonalak mellett
volt, de lehetett a gallér, vállfolt, a kézelő, az ujj fel- ső, hosszanti toldásvonala
is. Jelen korunkhoz közeledve mind a
mellévarrott ujjú, mind a bevarrott ujjú
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~nek egyre szűkül az ujja, szűk ujjú ingek. − A szó több összetétel utótagjaként
szerepel: női viselet az alsóing és a hoszszúing; férfi viselet az embering, a díszesen hímzett jegying, nászing, anyagáról kapta nevét a durva katona~, a komiszing, a barhentből varrt pargeting és
a pásztorviseletként ismert gyolcsing.
Névátvitel eredménye a méhészet szaknyelvéből ismert bábing. − C/ Frazémákban is előfordul. Ezek egy része
azon a régi hiedelmen alapul, amely úgy
tartotta, hogy az ~ olyan ruhadarab,
amelyre átsugárzódnak viselőjének
egyes tulajdonságai, és amely titokzatos
egységet alkot azzal, aki a testén hordja.
Durva találós kérdés: Meddig ~ a nőÝi
~? Derékig, mert derékon alul seggtörlőÝ: ti. régen még nem volt vécépapír, de még újságpapír sem erre a célra.
Szóláshasonlatban: Úgy níz rám, mint a
víres ~re: haragosan néz. Szólásokban:
Se ~em, se gatyám/gallérom: nem rokonom. Ingbe, gatyába: csak alsóneműben.
Az utóṷ- sóṷ ~it is odaaggya: nagyon
jószívű. Egy szál ~be is elveszi: hozomány nélkül is elveszi. Fílti az ~it: félti
a bőrét. A gyanakvó ember. Még az ~ibe
se bízik. Tréfás gúnyolódás: Píntek,
paszujos az ~ed!: utalás arra, hogy pénteken a refor- mátusok sem esznek húst,
hanem általában vmilyen paszulyételt
fogyasztanak. Közmondásokban: A magyar, ha szípen kírik, az ~it is odaaggya:
a magyar segítőkész, jószívű. A fiatalasszonyt az elsőÝ ~ibe kell megverni: a
férfinak a házasság kezdetétől fogva
erélyesnek kell lennie. Akinek nem ~e,
ne vegye magára: aki nem hibás a do-
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logban, az ne vonatkoztassa magára. 2.
Hosszú női alsónemű. L. még: fodros
ing, gyolcspendely; a fogalmak szócikkeit is!
ingalj ingajj fn Ingvállnak a derékon
aluli része.
ingdereka ~ fn Az → ingnek a deréktájat fedő része.
ingebinge ~ fn Csínja-bínja, fortélya,
megoldása vminek.
ingecske ~ fn Kisbaba, kisgyermek
→ inge. L. még: csecsemőöltözet
ingelő ingelőÝ fn A férfiingnek a
mellett fedő, duplán varrott, betétes része. L. még: ing
ingerkedik ~ i Ellenkezik vmivel,
vkivel. Pl. kutyával ~.
ingovány ~ fn Süppedékes, mocsaras, lápos talaj.
ingujj ~ fn A férfiing ujja. Szólásban: Kivágja a bal ~ábúl: gavallérosan
fizet.
ingváll ∼ fn Bő és buggyos, fodros
ujjú (hímzett vállú), rövid női ing.
Olyan, mint egy blúz, főleg a tanyavilágban élő nők viselete volt, akik szívesen voltak szoknyában és ~ban.
ingváll-befűzőzsinór ingváll-befűzőÝzsinóṷr fn → Paszományosoktól
használt zsinór, amellyel az ingvállat
szorosabbra fűzték, és amelynek anyaga,
díszítése a társadalmi különbségek szerint más-más lehetett.
ingyen ~ hsz/fn Népies alakváltozata:
ingyírt (ingyír). − Szólás: Ingyenbe van:
nem kell érte fizetni. Ingyen se kell:
nemcsak értéktelen tárgyra, állatra vonatkoztatták, olykor a cívis lány, ill.
legény is így utasította el a neki kisze-
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melt jövendőbelit. Ma pízen, hóṷnap ~ −
mondják tréfásan arra, amiért mindig
fizetni kell, ti. amikor a holnap elérkezik, akkor megint azt mondják, hogy ma
van. Közmondás: Félre szígyen, jóṷ az
~, pirujj, pofa, jóṷ a potya: (tréf, gúny)
szemesnek áll a világ. Ingyen a szánk se
ír össze, de pízír az elsőÝ szóṷnál összeír: minden szolgálatért fizetni kell. Egyben tréfás utalás arra, hogy az ~ szónál a
két ajkunk nem ér egymáshoz, a pénz
szónál azonban − a p kiejtése miatt −
összeér. A Krisztus koporsóṷját se
őÝríztík ~: az elvégzett munkáért fizetni
kell.
ingyenes halott ~: Olyan halott, akinek a temetéséről a település gondoskodott. A régibb időkben Debrecenben a
→ szegényházban elhunyt, hozzátartozó
nélküli személyeket a város költségén
temették el.
ingyenkórház ingyenkóṷrház fn A
magánkórházzal, ill. a klinikával szembeállítva: közkórház.
ingyentandíj ~ fn Tandíjmentesség.
ingyentápintézet ~ fn Kiváló tanulmányi eredményért, ill. nagyon szegény
családi helyzet miatt adott ingyenes étkezés a Református Kollégiumban.
ingyér, ingyért: → ingyen
ínhideg inhideg fn (rég) Egy betegségfajta. L. még: népi betegségnevek
ínigérő farkú inigírőÝ farkú: Hosszú
farkú 〈ló〉. L. még: lótenyésztés
injekció inekcióṷ fn Oltás.
injekciós tű inekcióṷs tű: Injekció
beadására szolgáló orvosi eszköz.
inköves ~ fn A falióra ingája, sétálóṷja.
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inköves óra inköves óṷra: Ingás óra,
falióra. Fő része az → inköves/sétálója,
ingája. Tehetős(ebb) cívis házak egyik
kedves, megbecsült bútordarabja volt.
ínláz inláz fn (rég) Íngyulladás. L.
még: népi betegségnevek
inlett ∼ fn Párnatok.
innét ~ hsz Innen.
innyújtó zöld pópium innyútóṷ zőÝd
póṷpiom (póṷpium): a) Vizenyős helyeken növő, sárga virágú futónövény. b)
Fájós testrészek bedörzsölésére használt gyógykenőcs. Unguentum aromaticum.L. még: gyógynövények
ínrángás ~ fn Vmely izom gyors
összehúzódása, majd azonnali elernyedése. L. még: népi betegségnevek
inségfű insígfű fn 1. Bodros disznóparéj. Amaranthus crispus. 2. Másik
neve: kínyszerfű. A Hortobágyon növő, a
jószág számára csak kényszerűségből
fogyasztott füvek összefoglaló neve. L.
még: Hortobágy növényvilága
ínséglakás insíglakás fn Szegény
nagycsaládosoknak kiutalt és általában
raktárépületből átalakított, egy szobakonyhából álló szükséglakás.
inségmunka insígmunka fn A nagy
munkanélküliség enyhítésére indított
közmunka. – Debrecenben az 1863. évi
nagy inség után a városi tanács ~´ban
árkoltatta körül a temetőket.
inspektor ~ fn A → vásárbíró segítője. L. még: vásárbíróság
instáció instációṷ fn Engedély. Pajzán vers a 20. század elejéről: Jóṷ estét,
te kis menyecske! Hun jársz ijen kísőÝ
este? Én bizony azír jöttem kírem,
instációṷ kéne nékem. Mennyen be az
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irodába, feküggyön le a diványra! A két
lábát tegye szíjjel, én megyek a palavesszőÝvel. Jaj, de rövid a plajbásza, talán soknak ír alája? Eztet kírem ne csodájja, egísz világ ezt hasznájja.
instál ~ i (rég) Udvarias beszédben: esedezve kérem. Kéregető cigány:
Instálom, tessík adni egy kis kenyeret! A
szót főként a → cigányok beszédének
jellemzésére mondják. L. még: beinstál
instruktor ~ fn A gyengébb tanulóknak segítő felsőéves diák a → Református Kollégiumban.
inszeminátor: → nyakkendős bika
internátus ~ fn Diákotthon a → Református Kollégiumban.
inzsellér ~ fn (rég) Földmérő mérnök. Szóṷltam az ~nek, hogy mírje ki a
főÝdet.
inzsugorodás ~ fn A mozgató izom
összehúzódása. L. még: népi betegségnevek
íny: → foghús
inye: → hejnye
ínyhús: → foghús
ipa ~ fn (rég) Após. Tréfás találós
kérdésben: Ipamnak, napamnak, három
papnak, hat kappannak hány körme van
összesen?
ipamuram ~ fn → Megszólításként:
após. A két após is szólíthatta így egymást. L. még: uram
ipar ~ fn − Szólás: Beadta az ~t: a)
konkrét jelentésben: visszaadta az iparűzési engedélyt. b) meghalt. Kifejezésben: Gyűri az ~t: magát nem kímélve
dolgozik.
ipari munkásság: → Debrecen gazdasága és társadalma
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Iparkamara utca: → utcák−utcanevek
iparkodik ~ i Igyekszik, törekedik.
Iparkodik, hogy vigye valamire.
iparkodós iparkodóṷs mn Igyekvő,
szorgalmas, iparkodó. Dicsérően mondták arra, aki vitte vmire.
iparos ~ fn Kisiparos. Összetételben:
→ agyagiparos, vasiparos. Szólás: Te
tudod, te vagy az ~: te értesz hozzá.
iparosság ~ fn Kisiparosok.
ipeg: → éppen
ippen: → éppen
iprikál: → ifrikál
ír ~ i 1. Húsvéti tojást, cserépedényt
mintával díszít. 2. (rég) Fest. Kípet ~. −
Fenyegetés, figyelmeztetés: Írd az
óṷrodra, hogy el ne felejsd!: ezt jól jegyezd meg! L. még: beír
iránt ~ I. nu 1. Vmivel szemben. A
házam íppen a templom ~ van. 2. Vki,
vmi felé, irányában. Arra láttam szaladni a kapu ~. II. hsz Odamutatással kísérve: abban az irányban, ott. Iránt van a
fejsze. L. még: aziránt
irányában irányába nu Arra, amerre
az van. Ott boncolták fel a disznóṷt a kút
irányába.
irányban irányba hsz Keresztben.
Ott kell a másiknak lenni irányba, ni!
irányít ~ i 1. Méhet a virágporlelőhely felé röptet. 2. Pl. puskával céloz. L.
még: elirányít
irányítás ~ fn A mézelő méhnek a
megporzandó területre, ill. környékre
röptetése. Az ~ úgy történik, hogy a méhek cukorszörpöt kapnak, és a táncosokat azzal a virággal illatosítják, amelyre
a méheket röpíteni kívánják. A méhek
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ezt az illatot keresik a környék virágjaiban is. Az ~ során illatanyagot juttatnak
a méh potrohára. L. még: méhészet
írás ~ fn − Szólás: Arrúl még az ~ se
szóṷl: akkor mondják, ha vki észrevehetően nem mond igazat. Analfabéta az,
aki Nem tuggya az ~t. Közmondás: Az ~
nem felejt: a szó elszáll, az ~ megmarad.
írásos ~ mn Előrajzolás után, rendszerint egyszerű fonállal készült 〈hímzésfajta〉, ill. az ilyen módon díszített
〈kézimunka〉. Főleg Erdélyben varrtak
~t.
írástudó írástudóṷ mn/fn (rég) Okiratok készítésével foglalkozó 〈személy〉.
A → pennás embereket, ügyvédeket,
bírókat, általában az írni (okiratokat
készíteni) tudókat nevezték így.
iratkozás íratkozás fn → Jegyespárnak a templomi kihirdetésre és az esküvőre való jelentkezése a lelkésznél. Az
~t követően 3 egymás utáni vasárnapon
az istentisztelet végén került sor a →
kihirdetésre.
iratkozik íratkozik i Jegyespár a papnál házasságkötésre jelentkezik. Igekötővel: → beiratkozik. L. még: házasság
irdal ~ i Pl. szalonnát, halat sütés
előtt bevagdal. Igekötővel: → beirdal,
megirdal; más igékkel: bevagdos, bemetsz. A halat beirdajják, bevagdossák,
és mire megsül, elporlad a szálkája. A
halat sütís előÝtt megirdajjuk, sűrűn bemeccük, elporlik benne a szálka.
irdatlan ~ mn Pl. férfi roppant nagy,
testes.
ireg-forog ~, ürög-forog i 1. Pl. leány a tükör előtt ide-oda forog. 2. Nem
leli helyét. 3. Sürög-forog.
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irgalmas ~ mn Felkiáltásszerű kifejezésekben: megbocsátó, kegyelmes. Irgalmas Isten!
irgalom ~ fn − Enyhébb káromkodásként: Az irgalmát neki! Aki irgalma
van!
irha ~ fn 1. Prémes állatbőr; hús felőli oldalán bársonyossá kidolgozott
ilyen (birka)bőr. Szószerkezetben: kopasz ~: szőrmekikészítőknél: szőrtelenített bőr. 2. → Tímárok nyelvében: a →
színhártya alatti bőrréteg. – Szólásokban: Elhordta az ~´ját: eloldalgott, megfutamodott. Fílti az ~´ját: (gúny) fél, és
ezért elmenekül. Viszi az ~´ját: menekülésszerűen fut, sietve megy.
irhaszalag irhaszallag fn Irhabőrből
készült csík.
irházás ~ fn Ködmönök, bundák →
irhával való ellátása.
irigy ~ mn − Szólás: Inkább legyík
száz ~(em), mint egy szánakozóṷ(m):
inkább irigyeljenek, mint sajnáljanak.
Közmondásban: Jobb száz ~, mint egy
szánakozóṷ.
Irigyli [csárda]: → hortobágyi csárdák
irígy ló irigy lú: Olyan → ló, amely
nem tűr maga mellett másikat. Az ~ rúgja, harapja a másikat. L. még: lótenyésztés
irígység iríccsíg fn − Szólásban: Elsárgult az iriccsígtűl: láthatóan irigykedik. Még az iríccsíg se tanál benne hibát: teljesen kifogástalan, kiváló.
irkafűzőgép írkafűzőÝgép fn Füzetek
fűzésére alkalmas szerkezet.
írmag ~ fn Vkiből, vmiből az utolsó,
egyetlen példány. Szólás: Írmag se ma-
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radt belőÝlle: mind elfogyott. Nem maradt ~nak se belőÝlle: a) mind elpusztult
b) mind elfogyott. Nem kapni azt még
~ul se: mutatóba, ízelítőül se kapni vmit.
Írmagját se tanálom: nyomát se találja
vminek.
író íróṷ fn → Vaj köpülésekor megmaradó, tejszerű savanykás folyadék.
irodaszolga irodaszóṷga fn Hivatalsegéd.
irodista: → bennülő
íróka iróṷka fn 1. → Fazekasmesterségben: kis kézbe illő, gömbölyű csésze,
amelynek lúdtollal v. kis vascsővel
meghosszabbított kiöntőjén át juttatják a
festéket a kívánt minta szerinti módon és
mértékben a megmintázandó cserépedényre. 2. → Mézeskalácsosoknál: cső,
amellyel a mézeskalácsra a feliratot írják.
írókás iróṷkás mn Írókával díszített
〈cserépedény, mézeskalácsos termék〉.
írókázás iróṷkázás fn 1. A → cserépedény mintával való ellátása. 2. →
Mézeskalácsosoknál feliratok, csigavonalak készítése mézeskalácsos termékre
csővel.
iromba ~ mn 1. Kendermagos
〈tyúk〉. A babos, feketebabos, szürkebabos tollú tyúk az ~. 2. Cirmos 〈macska〉.
3. Feketével tarkázott szőrű 〈→ szarvasmarha〉.
iromba magyar [tyúk]: → tyúk
írosgat: → írsokál
irrigátor iligátor fn Másik neve:
klistéj. A végbél, a hüvely öblítésére és
gyógyszeres beöntésre használt, egyik
oldalán lapos, másik oldalán félkör alakú, fölül nyitott tartályból és gumicsövű

229

idei

toldalékból álló eszköz. Egyik változatát
állatok gyógyításakor használják.
írsokál ~ i Alakváltozata: írosgat.
Írogat, irkál. Igekötővel: → összeírsokál.
irt írt i Alakváltozata: irtogat; igekötős változata: → megirt. Pl. bab, lencse,
rizskása közül hibás szemeket (főzés
előtt) kiszed, kiválogat. L. még: elirt
irtás írtás fn 1. Ritkított → erdő. − A
hajdani rablógazdálkodás következményeként a város környéki erdők jelentős
része elpusztult, újratelepítés alig történt.
2. Irtással más művelési ág számára
alkalmassá tett erdőterület. 3. Összetételben: → bozótirtás, konkolyirtás. L.
még: vákáncsosok
irtódzik irtóṷddzik i Irtózik.
irtogat: → irt
irtókapa írtóṷkapa fn Alakváltozata:
óṷtóṷkapa (tkp. ortókapa). Másik neve: partvágóṷ csákány. Rövid nyelére
merőlegesen álló 12−15 cm széles táblájú, → csákányhoz hasonló keskeny, erős
→ kapaszerű szerszám, amelyet fagyökerek, tövisek elvágására, szőlőtőke kiszedésére, ill. gyom irtására használnak.
Csak az oldalsó részével lehet vágni.
Főként erdőgazdaságokban használják.
Irumbus: → macska
is ~ ksz 1. Igekötős igei állítmány
esetén az is az igekötő és az ige közt áll:
Nem bánom, ha meg ~ haragszik. 2.
Tagadó szerkezetben, az is a tagadószó
és az állítmány(i rész) közt áll: Ha nem ~
sújos beteg, azír orvoshoz kéne vinni. L.
még: cívis népnyelv
iskátulya: → skatulya
iskola ~, oskola fn 1. Elemi (és polgári) ~; ~i végzettség. Szólásokban: Az
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~kerülésre hajlamos gyereknek mondják: Kend meg az ~ óṷdalát hájjal, hátha
elhúzza a kutya! Iskola mellett járt, v. az
Iskola mellé jár, aki keveset jár(t) ~´ba,
nem sokat tanul(t). 2. Az a földterület,
ahová a beoltott és pár hétig melegben
tartott szőlőoltványokat kiültetik. Iskolába rak: szőlővesszőket egy kijelölt
földterületen elültet, hogy ott gyökeret
eresszenek. 3. → patkolóállvány. L.
még: cívis iskola, inasiskola
iskolahagyott ~ mn Olyan korú
〈gyerek〉, aki az elemi iskolát éppen befejezte.
iskoláré isz − Iskolásgyerekeket csúfoló vers: Iskoláré fáré! Kell egy darab
málé? L. még: fáré
iskolás tarisznya: → könyvesbakó
iskolaszolga iskolaszóṷga fn Iskolai
hivatalsegéd. A takarításon kívül az ő
feladata volt az osztálytermek fűtése (és
a csengetés) is.
Iskola utca: → *utcaszer
iskoláz/ik ~ i 1. Fegyelmez, fenyít. 2.
Iskolába járat. 3. Iskolába jár. 4. Foglalkozik, tanul vkivel.
iskolázódik iskolázóṷdik i Iskolába
jár.
islog ∼ fn Apró arany, ezüst, ritkábban más színű, vékony fémkorong, amelyet a női öltözetdarabokon a hímzés közé v. fölé, ritkábban magukban egymás
mellé varrnak. L. még: ing
ismer ~, ösmer, ösmér i Nevez. KíkzőÝd píz, csak így ösmertük. L. még: felismer, megismer
ismeretlen ~, ösmeretlen I. mn Ismeretlen 〈személy〉. II. Ismeretlen személy.
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ismerős ~, ösmerőÝs I. mn Ismerős
〈személy〉. II. fn Ismerős személy.
ismételve ~ hsz Ismét.
ismétlő: → ismétlőiskola
ismétlőiskola ismétlőÝiskola fn
Gyakran csak ismétlőÝnek mondták. Az
elemi iskolát elvégzőknek háztartási,
gazdasági stb. ismereteket nyújtó továbbképző iskola.
ispán ~ fn Összetétellel: botosispán.
Nagybirtok munkásaira közvetlenül felügyelő alkalmazott. Helyettese a → vicispán volt.
ispiláng ~, msz Alakváltozata: kispiláncs. Énekes → gyermekjáték, az
egyszerű körjáték kiforduló formája. A
lányok kezet fogva körben járnak, a
kiénekelt lány ki-, ill. befordul. Egy másik változatában a kislányok kört alkotnak, a kör közepén egy pár táncol, odadobbant, váltják egymást. Főként iskolában, óraközi szünetekben játszották
/játsszák. Az egész országban el van
terjedve, óvodában is tanítják. Többféle
szövegváltozata él(t) Debrecenben is. Az
ezt kísérő dal kezdő szavaként: Ispiláng,
~, ~i cérna..., mégis elgurulna. Más változatokban: Ispiláng, ~, ~i gyertya...
Kispiláncs, kispiláncs, kispiláncsi rózsa…. Lánc, lánc, eszterlánc, eszterlánci
cérna, cérna volna, sejem volna, mégis
kifordulna. Pénz volna karika, forduljon
ki Marika, Marikának lánca. Rózsa volnék, piros volnék…− variációval is ismerték.
ispotály ispotáj fn 1. (rég) Kórház,
közkórház. Az idősek szerint a múlt
század elején minden (köz)kórháznak ~
volt a népi neve. Csak a szülészeti kór-
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ház neve volt → bábaképző/bábaképezde. 2. Ingyenkórház, (a hozzátartozó
nélküli) szegények kórháza. 3. Szegényház. − Debrecenben tulajdonnév is.
Ispotály Ispotáj tn Városrész a Petőfi
tér közelében. A névadó intézményt
1529-ben alapították. Utóda 1752-ben a
református egyház tulajdonába került.
Folyamatosan bővítették. 1944. június 2án Debrecen első amerikai bombázásakor temploma és több más épülete elpusztult.
Ispotály utca: → utcák−utcanevek
ispotályos dékán ispotájos dékán:
(rég) Kórházi harangozó.
istálló istállóṷ fn Másik neve: óṷl.
Fajtái: bikaistálló, borjúistálló, ököról
/ököristálló, lóistálló, ill. bitangistálló;
méretéről: kisistálló. Szegényes változata a gazól. − Helye a cívis portán (cívis
telek) általában a góréval szemben volt,
benne lovakat és egy-két fejőstehenet
tartottak. A többi jószág a tanyai ~ban
kapott helyet. Az ~ban volt: jászol, lovaknak etetőrács/lórács is, szénatartó;
padlózatának neve: hídlás, szabad terének elnevezése: placc. Ablakában tartották a különböző tisztítóeszközöket: vakarót/lóvakarót, kefét stb. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
istállóskert: → szálláskert
istállós marha istállóṷs marha: →
Istállóban jászolnál tartott → szarvasmarha.
istállós tartás: → lótenyésztés
istáp ~ fn (rég) Adomány, könyöradomány. Pl. a koldusnak adott kenyérdarab is ~ volt.
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istápol ~ i Szegény embert könyöradománnyal támogat.
Isten ~ tn – A/ Nevének jelzős változatai: Atya Isten, Jó Isten, Öreg Isten, Úr
Isten, Uram Isten, → Teremtő Isten,
Teremtő szent Isten, Élő Isten, Kegyelmes Isten, Szentséges Isten, Szentséges
jó Isten, Boldog Isten, → Atya Úristen,
Atyaságos jó Isten, Mennybéli Isten,
Mennybéli felséges Isten, Mindenható
Isten, → Magyarok Istene. Önállóan: →
Teremtő, Úr. Becéző alakban, főleg a
gyermeknyelvben: → Istenke, Jó Istenke, diáknyelvi szépítéssel: → istókbáró.
Káromkodásban: → istensíg. – B/ Istent
a magyar parasztsághoz hasonlóan a
protestáns vallású cívis társadalom is a
világ teremtőjeként, fenntartójaként,
legfőbb óvó-segítő és irányító-igazságosztó lényként tiszteli. A → szólások,
közmondások és egyéb népköltészeti
műfajok ~ének vonásai az egyházi
~fogalom igazságosztó, bűntető jellegével függenek össze. Az ~nek a káromlásokban való emlegetése a cívis parasztság világképében és mindennapi életében is jól megfért egymással a válságos
élethelyzetekben ~hez fordulás lelki
szükségletével, a könyörületességébe vetett bizalommal (→ cívis vallásosság).
Az ~ nevével való → káromkodást,
szitkozódást, átkozódást általában a hirtelen felindulás váltja ki. Ezek bűn volta
mélyen gyökerezett a cívis parasztság
tudatában is. Debrecenben a puritán
vallásosság szellemében hajdan szigorúan büntették a trágárságot. A cívis családokban ma is ritkán lehet nyomdafestéket nem tűrő obszcén beszédet hallani.
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Az ~nel mívelteti − mondják elítélően
arra, aki a másikat az istenkáromlás legcsúnyább kifejezésével illeti. Az ~ nevével megfogalmazott kevésbé durva,
ugyanakkor a maguk nemében ötletes,
kifejező, olykor szinte költői megnyilatkozások sokasága azonban mutatja, hogy
a cívis embernek is szüksége volt és van
ezekre a feszültségoldó, indulatot csillapító nyelvi eszközökre. Káromkodások,
pl. Az anyád/annya ~it! Az ~ teremtette
az anyádat! Az ~ lovát neki! Az istensígit
neki! Szitkozódások, átkozódások: Az
~nek a haragos ménkűje üssön beléd!
Te, ~ ostora! Az ~ ítíjjen meg! Az ~ vakíccson meg! Az én ~em vakíccson meg!
Az én TeremtőÝ ~em verjen meg! Verjen
meg a Mindenhatóṷ ~! Verje meg az ~,
veretlen ne haggya! Az ~ döglesszen
meg! Az ~ pusztíccsa el! Az ~ lova szarjon a sírhalmodra! Az ~ könnyebbíccse
meg az ágya szalmáját! Az ~ ígessen
meg! Az ~ tüze ígessen meg! Az ~
süjessze el! Az én ~em a fenével ítessen
meg! Az ~ aszajjon meg! Hogy az ~
száríccson meg! Az ~ akarhova tegye! Az
~ sose álgya meg! Az ~ szomoríccsa
meg! Az én ~em a nyavaját hozza rád!
Az én ~em teremcsen belőÝled csudát!
Hogy az ~ csudát teremcsen belőÝled!
Az ~ lűjön fűbe! Az ~ fűsűjön meg! Az ~
rogyassza/húzza rád az eget! Az ~ rogyassza rád a házadat! Az ~ tördejje el a
bokádat/lábadat! Szoríccson az ~ két
hóṷnajjmankóṷra! Szoríccsa az ~ kóṷdusbotra! Az ~ se sóṷt, se kenyeret ne
aggyon neki! Az ~ tegyen a villahajtóṷjába! Hogy az én ~em tenne/rakna a
villahajtóṷjába! Vegye el az ~ a legked-
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vesebb gyermekedet! Az ~ akassza benne
keresztül a köjköt! Verje meg az ~, aki az
árvát bántya! Itt említhető az átkozódónak adott válasz is: Ne veress mán éngem az ~nel, megvert az éngem elíggé!
A mások személyével, természetével,
munkájával stb. való elégedetlenség
ilyen feddésekben fogalmazódhat meg:
Te, ~ bagja! Te, ~ gyámoltalannya! Te,
~ lova! Az irigykedés mint örök emberi
tulajdonság is megfogalmazható ~ nevének említésével: De felvitte ~ a dóṷgát!
Most van az ~ markában. Belecseppent
az ~ kassába. Megfogta az ~ lábát. Jóṷl
imádkozott az ~hez. Isten neve szerepelhet fenyegetésben: Megrázlak, mint ~ a
vargát; a Református Kollégium diákjainak tréfás fenyegetéseiben: Isten szeme
mindent lát, el ne lopd a Bibliát! Isten
szeme mindent lát, el ne lopd a léniát!
Elkeseredés megfogalmazásában: Az ~
csapásnak adta nekem ezt a rossz köjköt!
− Az ~ nevével említett → üdvözlések,
köszönések a protestáns vidékeken mindenütt el vannak terjedve. Pl. érkezéskor: Aggyon ~! Jóṷ napot aggyon ~!
búcsúzáskor: Minden jóṷt aggyon ~! Jóṷ
íccakát aggyon ~! Isten hírivel járjon
kegyelmed! Istennek ajánlom! Udvariatlan elköszönésben: Mehecc ~ hírivel! Isten hírivel elmehecc! Különböző alkalmakkor mondott jókívánságokban: Bóṷldog ünnepre íbresszen/vírasszon az ~
bennünket! Aggyon az ~ jóṷ utazást!
Aggya ~ kedves egíssígire! Álgya meg az
~, aki az árvát szánnya! Az ~ áldása legyen rajtatok/veletek! Az ~ álgya meg
még ott is, ahun eggyet líp! Az ~ álgya
meg még a lába nyomát is! Az én Terem-
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tőÝ ~em álgya meg! Az ~ tarcsa meg
sokszámos évekig! Tréfás v. ironikus jókívánságokban: Aggyon ~ minden jóṷt,
dióṷfábúl koporsóṷt! Aggyon ~, ami nincsen: bort, búzát, bíkessíget, finom, fáin
felesíget! Isten íltesse a tóṷtot, hogy ne a
magyar cipejje a dróṷtot! Tarcsa meg a
Jóṷ ~, mint rostába a vizet! Úgy álgyon
meg az ~, hogy magad is csudálkozzál
rajta! Álgyon meg az ~, mint a szuhaji
malmot. A hála, hálálkodás kifejezéseiben, pl. Hálá ~nek! Hálá legyen a Jóṷ
~nek! Isten fizesse meg! Különböző beszédfordulatokban: A jóṷ ~ a megmondhatóṷja! Ha van ~ az égbe! Az ~ bocsássa meg a bűnömet! Az ~ panaszkíppen
ne vegye! Isten láttya lelkem! Isten az
atyám! Mi az ~ csudája? Tuggya az ~!
Fohászokban: A jóṷ ~ segíccsen meg a
mai nap is! Én ~em segíccs! Indulatos
megjegyzésben: Az ~ se győÝzne kivárni! Mindennapi életében ~ a viszonyítási
pont, a biztos támasz, az erkölcsi mérce:
Rajtam már az ~ se könyörül − mondja,
akit sok megpróbáltatás ért. A kiszámíthatatlan emberen Az ~ se tud eligazodni.
Az ~ ostora lecsapott ránk – panaszolja,
akit nagy csapás ért. Isten ellen valóṷ vítek. Ha van ~ az égbe: ha van igazság a
földön. Fenn az ~: gonosz tett nem marad bosszulatlan. Meglessz ~ segíccsígivel. Aki ~ tanítása ellenére tesz vmit, az
Perbe száll az ~nel. Őhozzá fordul más
emberekről alkotott véleményének megfogalmazásában, pl. szeretett v. tisztelt
halottjára mondott áldáskívánásában: Az
~ álgya meg még a halóṷ porába is!
Álgya meg az ~ a halóṷ főÝggyibe is! Az
~ nyugtassa meg! Az ~ nyugosztajja
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meg! A halál tényének eufemikus megfogalmazásában: Magához szóṷlította az
~. A jóṷ ~ kiszóṷlította az árnyíkvilágbúl. Istenhez tért. Negatív véleményének
megformálásában: Letagadná az ~t is az
égbűl. Hiszek egy ~be, elviszlek mentembe. Isten adta, loptam, hóṷnom alá
dugtam. Be sok bolongya van az ~nek!
Meginná az ~ nadrágjárul a csattot.
Lopja az ~tűl a napot, a gazdátul a pízt.
Aki lustálkodik, az Sarkával fenyegeti az
~t. Isten neve szerepelhet még más tartalmak megfogalmazásában. Így pl. dicséretben: Tarcsa meg az ~ a jóṷ szokásodat! Az ~ is jóṷkedvibe teremtette. Az
~ is neki teremtette; (szóláshasonlatokban megjelenő) elutasításban: Elcsapja,
mint ~ a legyet őÝsszel. Eleresztette,
mint ~ a vargát; egyéni vélemény megfogalmazásában: Az ~ se látott ijet kisinas korába. Megverte az ~ mind a két
kezével; Kitakar, betakar, ~ tuggya, mit
akar; sajnálkozás, szánalom megfogalmazásában: Rosszkedvibe teremtette az
~; a remény kifejezésében: Jóṷ az ~,
jóṷt ád. Mindnyájan az ~ kezibe vagyunk; csalódott szerelmes vigasztalásában: Van az ~ ménesibe több is. Egyéb
kevésbé minősíthető viszonyok megfogalmazásában: a magas termetű ember
KinőÝtt az ~ markábúl; kisebb értékű
tárgy elveszésekor mondják: Isten neki,
fakereszt!; vásárban mondja az eladó:
Isten neki, csak hogy pízt lássak! Isten is
megpihent a hetedik napon: tartsd tiszteletben a vasárnapot! Megvette az ~ hidege: nagyon átfázott; a koldusszegény
ember Ojan szegíny, hogy az ~ se veszen
rajta két krajcár írőÝt. Külön csoportot
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alkotnak az ~ nevével megfogalmazott
népi bölcsességek, a közmondások.
Ezeknek jelentős hányada nemcsak a
cívis vallásosságnak, hanem a magyar
népi műveltségnek is része: Ha az ~
akarja, a seprűnyél/kapanyél/kaszanyél
is elsül. Ahon nincs, ott az ~ se tanál.
Ember tervez, ~ vígez. Szegíny ember
szándíkát/sorsát bóṷldog ~ bírja. Emberé a munka, ~é az áldás. Aki ~be bízik,
az nem csalatkozik. Az ~ nem siet, nem
kísik, mégis elírkezik. Az ~ nem bottal
vér. Az ~ nem vér bottal, nem siet, nem
kísik, mégis elírkezik. Isten malmai lassan, de biztosan őÝrölnek. Akinek ~ a
baráttya, könnyen idvezül. Akinek ~ a
baráttya, az nem kárhozik el. Az ~nel
nem lehet perbeszállni. A jóṷ ~nel nem
lehet ujjat húzni. Mindnyájunkkal szabad
a jóṷ ~. Isten szeme mindent lát. Három
az ~ igassága. Kevésbé általánosak, pl.
Ád az ~ mindenkinek sarkantyús csizsmát, de kevesen tuggyák megpengetni,
azaz sok ember nem tudja élete kedvező
alkalmait kihasználni. Más változatban:
Az ~ is annak aggya a sarkantyús csizsmát, aki nem tuggya megpengetni. Ha az
~ nyulat teremtett, csorbóṷkát is teremt
neki, vagyis az ő segítségével a sok gyereket is föl lehet nevelni. – C/ A cívisek
istenhitének közvetett bizonyítéka az ~
nevével kapcsolatos népi terminológia
is. Pl. növénynevek: → istenfája,
istengyalulta-tök, állatnevek: → istenmadárkája, (káromkodásban:) istenlova;
időjárási jelenségek megnevezése: →
istenharagja, istennyila, istentüze. Ezt
bizonyítják a szókincsnek olyan elemei
is, mint a személyre (is) vonatkozó szó-

234

idei

összetételek: → istenadta, istenátka,
istenbaglya, istencsapása, istenmarhája,
istenverése; szófajok, mint a főnév: →
istenség, istenfa, istenkísértés; melléknév: → istenadta, istenfélő, istentelen,
istenverte; határozószó: → istenesen,
istenigazában; módosítószó: → istenuccse; ige: → istenez, istenkedik. Összetételi utótagként szerepel az → adjonisten/adjisten, fogadjisten köszönésformákban, a → biz’ isten fogadkozásban, a
→ hálaisten /hálisten hálaadásban, az
alamuszi ember jelentésű → kukudiisten,
susuisten szavakban. – Természeti jelenségek magyarázatában is az ~ a viszonyítási alap: Ha dörgött, villámlott a
régi öregek azt mondták, hogy A jóṷ ~
elengedte a szóṷgáit; gyerekeknek
mondva: Haragszik a Jóṷ ~ke (vö. →
istenharagja). L. még: Biblia, Jézus,
Krisztus
isten ~ fn − Szólás: A hasa az ~e:
csak a hasának él.
istenadta ~ I. mn Isten adományának
tekintett; kiváló. Istenadta teheccsíge
vóṷt. II. fn Szánalmas helyzetű lény.
Aggy egy darab kenyeret az ~´nak!
istenáldása ~ fn 1. Isten áldásának
tekinthető. Istenáldása ez az esőÝ. 2. Kenyér 〈ha vmi méltatlan történik vele〉. Az
~´t nem pocsíkojjuk! Ha leejted az ~´t,
fújd meg, csóṷkold meg, és úgy edd meg!
De azt nem mondtuk, hogy aggy egy
darab ~´t. Szólás: Mi az ~?: mi a csuda?, mi a manó?
istenátka ~ fn Jelzői használatban:
csintalan, pajkos 〈gyerek〉.
istenbaglya istenbagja fn Ügyetlen,
bamba személy.
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Isten báránya: → Jézus
istencsapás: → istencsapása
istencsapása ~ fn Alakváltozata: istencsapás. Sok bajt, keserűséget okozó
személy.
istenesen ~ hsz Jó erősen, alaposan.
Pl. A zsák be van kötve ~.
Istenes Nagy János: → cívis ragadványnevek, → cívis vallásosság
istenez ~ i Isten nevével káromkodik,
minden szavába az Istent emlegeti.
istenfa ~ fn 1. → istenfája. 2. A mestergerendát tartó oszlop.
istenfája ~ fn 1. Alakváltozata: istenfa. Ürömfajta. 2. Szépítő jelentésben.
Feddés: Az ~´t neki!
istenfélő istenfílőÝ mn Istent tisztelő.
A népi hiedelem szerint az istenfílőÝ, becsületes embernek szíp halála van.
Isten fia: → Jézus
Istenföldi Kertész László: → cívis
ragadványnevek
istengyalulta-tök ~ fn Főzésekor
szálakra széteső tökfajta; laskatök. Az
~öt karácsonyig is el lehet tartani. Főzéshez nem kell meggyalulni, csak felbontani, a levesben szétfő.
istenharagja: → istennyila
istenigazában istenigazába hsz Igazán, valóban. Istenigazába mondom,
hogy úgy van.
istenítélet istenítílet fn Pusztító, →
viharos idő.
istenítélete: → istennyila
istenitisztelet: → istentisztelet
Istenke ~ tn (gyny) → Isten. A gyereknek mondtuk, hogy ~ vigyáz rád.
istenkedik ~ i Istent emlegetve könyörög, rimánkodik. Hiába istenkedtem
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neki, nem tudtam rávenni, hogy hazajöjjík.
istenkísértés istenkísírtís fn Vakmerő, kockázatos tett, beszéd.
istenlova ~ fn (tréf) → Szamár. A
szamárra nemcsak a káromkodásba
monták, hogy ~. Káromkodás: Az ~
szarjon a sírhalmodra! L. még: Krisztus
lova
istenmadárkája ~ fn → Fecske.
Gyerekeknek szóló tiltásban: Nem szabad leütni az ~ físzkit.
istenmarhája ~ fn Ostoba ember,
főként férfi.
istennyila ~ fn Más elnevezései: istenharagja, istenítílete, istentüze. Villám. Megütötte az istenítílete. Káromkodásokban, szitkokban: Üssöm meg a
tüzes ~! Az ~ ígessen meg! Az ~ csapjon/üssön beléd! A kénköves ~ csapjon
agyon! Csapjon bele a sustorgóṷ ~! Az
istentüze ígessen meg! Az istenharagja
öjjön meg!
istenség istensíg fn Káromkodásban:
→ Isten. Az istensígit neki!
istentelen ~ mn 1. Gonosz, vásott,
huncut. Nem bírok evvel a sok ~ rongy
köjökkel. 2. Átkozott. Felverte a búzámat ez az ~ gaz. 3. Éktelen, roppant.
Micsoda ~ nagy rudat hoz ez idefele!
istentisztelet ~ fn Ritkán hallható
alakváltozata: istenitisztelet. Pap vezetésével és hívők részvételével tartott
(templomi) szertartás. Az ~ a református
egyház gyülekezeti életének tartópillére.
Liturgiája (szertartásrendje) az 1850-es
években alakult ki. A korábbi időkben
Debrecenben hétköznap nyáron 7, télen
8 órakor rövid félórás énekeskönyörgéses ~ volt a város református templo-
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maiban. Ezen néhány idős emberen kívül csak az iskolás gyermekek vettek
részt. A vasárnapi ~ 10 órakor és délután
3 órakor kezdődött. Míg a hívek bejöttek, a gyülekező ének 2−3 strófáját énekelték. Amint a pap elfoglalta helyét, a
kántor is belekezdett az énekbe. Ezután a
hívek állva meghallgatták az aznapra
rendelt rövid bibliai textust, az igehirdetés alapigéjét. A textus után következett
a főének 1−2 verse, majd a tanítás, vagyis egy választott bibliai idézet alapján
kifejthető erkölcsi v. hitbeli tétel részletes megmagyarázása. Az ötnegyedórás
~et a jelenlevőkért, az utazókért, a betegekért való könyörgés, a Miatyánk és a
záróének zárta be. A ma bevett vasárnapi
~i rend a következő: apostoli köszöntés,
kezdő ének, fő ének, lekció ’szent lecke’,
imádság, igehirdetésre készülő ének,
textus, igehirdetés, ráfelelő ének, csendes perc, lelkipásztori ima, Miatyánk,
Himnusz, hirdetések, záró ének, kivonulás és adakozás. A templomba belépve
leülés előtt főhajtással kísért rövid ima,
hasonlóképpen kimenve is. Más ~i alkalmakon (esketés, keresztelő, temetés
stb.) természetesen a fentiektől bizonyos
eltéréssel zajlott/zajlik a szertartás.
istentüze: → istennyila
istenuccse ~ msz Bizony isten!
istenverése istenveríse fn Sok bajt,
keserűséget okozó személy.
istenverte ~ mn Bajtól, szomorúságtól sújtott. Istenverte szegíny ez az ember.
istirimfli: → strimfli
istókbáró istóṷkbáróṷ fn Diáknyelvben tréfás kifejezés: bizony isten! L.
még: Isten
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istráng ∼, estráng fn 1. Ritkább neve: hámistráng. A hámot a hámfával
összekötő kötél (→ kötélistráng) v. szíj,
ezen húz a ló. Szólásban: Nem nagyon
szaggattya az ~ot: nem erőlteti meg
magát a munkával. 2. Állványozásnál
használt egy öl hosszúságú kötél, melynek egyik vége befont hurokban végződött, kötéshez használták.
istrázsa: → strázsa
istrázsál: → strázsál
istrázsáló: → strázsáló
Istvánfia Boros János: → cívis ragadványnevek
István-gőzmalom: → István-malom
István király ünnepe: Augusztus 20.
a két világháború közötti időszak legnagyobb állami ünnepe volt. Budapesten
ezen a napon tartották a Szent Jobb körmenetét, a fővárosi ünnepségre Debrecenből és a környék településeiről sűrített vonatjárat vitte az érdeklődőket. A
cívis társadalomban is nagy volt Szent
István tisztelete. E napon tilos volt a határban dolgozni, ezt a csendőrök ellenőrizték, és a tilalom megszegőit megbüntették. A házakra kitűzték a nemzetiszín
lobogót (, aki elmulasztotta, megbüntették). Bent a városközpontban a cívis
gazdatársadalom visszafogottan, de méltóságteljesen ünnepelt. A sötét ünneplőbe öltözött nagygazdák délelőtt 11 körül
gyülekeztek a Bika előtt, ahol meghallgatták a szálloda teraszáról hangszóróval
szónokló politikusokat. A szónokok általában ismert parasztpolitikusok voltak.
Az ünnepség méltóságát a Nagytemplom
összes harangjának megszólaltatása is
emelte. Több éven át érdekes színfoltja
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volt az ünnepségnek a → Disznókirály
fogatának megjelenése. Egy Rochbauer
nevű nagyvállalkozó, hizlalda- és vágóhíd-tulajdonos sujtásos városi bundájában a libériás kocsisa által hajtott díszes
fogat hátsó ülésén terpeszkedve végighajtatott a Piac utcán az ünneplő gazdák
tekintetétől kísérve. Ő maga figyelemre
sem méltatta a tömeget, mereven előre
nézett, de kocsisától megkérdezte: Níznek? János! Níznek, Méltóṷságos Uram!
− nyugtatta meg a kocsis. Az ünnepség
délután 1 óra körül ért véget. Otthon a
gazdasszony ünnepi ebéddel várta a
család férfitagjait. Az ebéd rendszerint
kappanleves volt, főtt hússal (szárnya,
háta), hozzá → mazsolás. Második fogásnak a kappan többi része ropogósra
sütve, és rántott csirke, legvégül torta
(általában dobostorta), ill. rétesek és aprósütemények. És sok bor. Zenés ébresztővel, utcabállal nem zavarták meg az
ünnep komolyságát.
István-malom ~ tn Típusáról említették István-gőÝzmalomnak is. Debrecen gazdasági életét hosszú ideig a mezőgazdasági termelés határozta meg. Ezt
a túlsúlyt a 18. századtól a város messze
földön híres céhes ipari termelése hozta
egyensúlyba. A céhes keretek megmerevedése azonban gátat szabott a további
fejlődésnek, a manufaktúrák kialakulásának, így a 19. század végéig csak a 2
manufakturális üzem kezdhette meg működését a városban. Egyikük az ~ volt,
amely fontosságát tekintve kiemelkedő
volt az iparosodás területi fejlődésében.
Az egyetlen igazán sikeres vidéki gőzmalom 1843. július 28-án kezdte meg
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működését Debrecenben, és 3 év múlva
felvette István nádor nevét. A pesti előd
(József-gőzmalom) és a debreceni gőzmalom között volt egy lényeges különbség. A fővárosit arisztokraták és külföldi
tőkések, a cívisváros büszkeségét helybeli kereskedők álmodták meg. Az ~
nemcsak a helyi igényeket szolgáló
részvénytársaság volt. Nemzetközi sikerét bizonyítja, hogy az 1862. évi londoni
világkiállításon lisztje kapta a legmagasabb kitüntetést, a következő évtizedekben még 20 kitüntetést szerzett. A malom Angliába, Németországba, Svájcba,
Svédországba, Galíciába, Ausztriába is
szállított, sőt az angol királyi udvar és a
Vatikán is rendszeres vevője volt. Sokat
segített Debrecen városának is, parkot
létesített (→Tévelygő), szökőkutat és
szobrot épített, elsőként alkalmazott
vízvezetéket és villanyáramot, utóbbit
maga állította elő. Döntő érdeme volt a
helyi tömegközlekedésnek, a kisvasútnak a kialakításában is. A malom →
kovácsműhelye nemcsak a létesítmény
számára, hanem a városnak is dolgozott
(kovácsoltvas-kerítések). Az angol-amerikai szőnyegbombázásban a malom
megsérült, de 1944. október 18-ig üzemelt, amikor a németek felrobbantották
és felgyújtották. Gépei és épületei nagyrészt megsemmisültek, búzával tele raktárai leégtek. Értelmetlen pusztulása a
város hatalmas vesztesége. Használaton
kívüli leromlott épületeinek helyén épült
meg 1998-ra a Malompark Bevásárlóközpont. (Szűcs Ernő A debreceni István-gőzmalom története című könyve
alapján).
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iszák ~ fn Vászonból készült, vállon
átvethető kettős tarisznya élelmiszer v.
egyéb teher hordására. Az → átalvető
egyik fajtája.
iszalag ~ fn Fehér virágú láncszerű
erdei kúszónövény.
iszik ~ i Hordó a folyadékot magába
szívja. Fahordóṷba nem szabad a pájinkát tartani, mert a fahordóṷ nagyon ~. −
Szólás: Iszik, mint a gőÝte: sokat ~.
Többet ivutt a kellettnél: berúgott, részeg. Közmondás: Ki mit eszik, ~ rá: kiki viselje tettének következményeit!
iszki isszki, ~ msz Alakváltozata:
iszkiriszki. Kutya elűzésére: mars ki, takarodj ki!
iszkiriszki: → iszki
iszkurál ~ i Nógat, biztat.
iszóka iszóṷka fn (rég) Szeszes ital;
pálinka, bor. A később elterjedő sört
nem tekinteték ~´nak.
iszos ~ mn Részeges, szeszes italt
kedvelő. L. még: részegség
iszpahán ~ fn → Paszományosoknál:
növényi eredetű, tartós, könnyen feldolgozható anyag.
issz ~ msz Issz el, te! Issz ki, te!: kutya el-, ill. kiűzésére: takarodj! L. még:
állatűzők
isszki: → iszki
isztike ~ fn Köznyelvi alakja: ösztöke. Hosszú fanyélre erősített éles végű
kis vaslemez, vasvégű bot. Fő részei: →
köpű, ebbe erősítették a fanyelet; → nyél
a végén levő fogantyúval, a → mankóval. Az ~ elsősorban az → eke járulékos
eszköze. Főként az → ekevasat, az eke
kormánylemezét és a → csoroszlyát
tisztogatják vele a ráragadt földtől és
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gaztól, de ~´vel kaparják le a sarat a
vetőgép csövéről is. Az ~´t gyomirtásra,
tüskeböködésre is használják. Gazojjuk
~´vel a gaz gyökerét, hogy ne tuggyík
kihajtani. Uradalmakban szükség esetén
a lusta állatokat (bivalyokat) is ezzel
biztatták, → ösztökélték szántás- kor. De
a cívis gazdák a jóṷszágot nem ~´ltík,
nem úgy vóṷtak azok tanítva, hogy vassal kejjík szurkálni. L. még: leisztikél
isztikél ~ i 1. Köznyelvi alakja: ösztökél. → Isztikével a vetőgépről, ekéről a
sarat letolja, ekét, vetőgépet sártól, gaztól megtisztít. 2. Igásállatot ütőszerszámmal gyorsabb haladásra késztet. 3.
Kínlódik vmivel. 4. Kutya párzik.
isztiketartó isztiketartóṷ fn Ritkább
ejtésváltozata: ösztöketartóṷ. Szántáskor
ezzel rögzítették az ekéhez az → isztikét.
ital ~ fn 1. Szeszes ~. Összetételekben is ilyen jelentésben fordul elő a korábbi vendéglátó ipari szaknyelvben: a
bálokon, más rendezvényeken fogyasztott italkülönlegességek neve → bálital,
a sör neve habital, a piros-fehér-zöld
színű szeszes ~ a nemzeti ital. 2. Ivás.
Jelzői használatban: annyi 〈ital〉, amenynyit egyszerre meg lehet inni; pohárnyi.
Aggy egy ~ vizet! Agy mán egy ~ bort!
Szólás: Csak az ítel, ~ tartya benne a
lelket: (gúny) egyáltalán nem beteg 3.
Szeszes ~ mértéktelen fogyasztása. Az ~
tette tönkre.
itat ~ i Szarvasmarhát, lovat (meghatározott időben) vízzel ellát.
itatás ~ fn 1. Szarvasmarha, ló vízzel
való ellátása. Az ~, amikor a jóṷszágokat a vájura hajtyák. 2. 〈A -ra, ill. -kor
raggal hsz-szerűen:〉 az esti v. a reggeli

ickázik
itatás idejére, ill. idején. Itatásra legyél
otthon! Itatáskor ne menny sehova! L.
még: almaitatás, etetés-itatás
itató itatóṷ fn Állatok itatására alkalmas edény, vályúféle eszköz. Egyik
fajtája a baromfi~, ez lyukakkal ellátott
cserépedény, amelybe a csirke és kacsa
csőre belefért, de nem tudta felborítani
v. a vizet kiverni belőle. Összetételekben: → csibeitató, kacsaitató, röpnyílásitató.
itatóvályú itatóṷváju fn Hosszú →
vályú, amelyből a jószágot, birkákat
itatják.
itatóvedér itatóṷvedér fn Lovak itatására használt (bádog)vödör. L. még:
lótenyésztés
ítél ítíl i − Közmondás: Ki hogy íl,
úgy ítíl: aki nem becsületes, az másokról
is csak rosszat gondol. L. még: megítél
ítéletidő ítíletidőÝ fn Nagy károkat
okozó → viharos, zivataros idő(járás).
Szóláshasonlatban: Ojan, mint az ítíletidőÝ: főként gyerekről mondva: nagyon
rossz.
ítéletnap ítíletnap fn Ítíletnapig: nagyon sokáig, a végtelenségig. Ítíletnapig
várhatok a pínzemre, amivel tartozik.
itóka itóṷka fn Műbor. Két deci
itóṷkát rendelt. L. még: bor
ittmaradott ~ in Megmaradt. Van
nekem egy nagyon rígrűl ~ menyasszonyi blúz.
itthun ~ hsz Itthon.
itt-ott ~ hsz Körülbelül, valószínűleg. Ez ~ megvan egy félliter.
ityeg ~ i − Szólás: Hogy ~ a fityeg?:
mi újság?, hogy vagy? Elutasító, kitérő
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felelet: Ahogy lityeg, úgy fityeg: semmi
közöd hozzá.
ivadék ivadík fn 1. Közeli és távoli
rokon. Minden ivadíka ott vóṷt a lakadalomba. 2. Az adott nevű személy,
család fiú, ill. leány leszármazottja. Pl.
Ménes ~, Molnár István ~.
ívelt varrás ~: → Szőrmékikészítőknél: az ívelt vágással vágott bőröknek
dupla v. szimpla ívű összeállítással történő összedolgozása.
ivó ivóṷ fn 1. Ivószoba. 2. → kocsma.
ivócsanak: → csanak
ívódik ívóṷdik i Hal ívik. A hal
ivóṷdik, mikor rakja az ikráját.
ivóedények ivóṷedínyek fn (Víz)
ivásra használt edények, pl. pohár: ivópohár, bögre, csanak/ivócsanak, csupor,
ivókürt/ivótülök. Tágabban ideszámítják
a víztáróló edényeket és a víz szállítására szolgáló edényeket is. (Használatukban az egyes fajták között nem
mindig van éles elkülönülés.) Főként
víztároló edények: veder. Leginkább víz
szállítására szolgálnak: kanta, korsó,
csobán/csobolyó; ivóvízhordó lajt. Szintén itt említhetők a borosedények/pá
linkásedények: butella, butykos/butykoskorsó, demizson/szalmáskorsó, kancsó
/füles: boroskancsó, vizeskancsó; orros
/orros kancsó, talpas kancsó, kiskancsó,
vászonkancsó, miskakancsó, csalikancsó, céhkancsó; kanta, karafina, porciós
üveg/porciós pálinkásüveg/porciós pálinkásbutykos,
szalmásüveg/szalmás,
társpohár. L. még: vizesedények; a fogalmak szócikkeit is!
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ivókürt ivóṷkürt fn Másik neve:
ivóṷtülök. Szaruból faragott, kisebb
méretű, belül üreges szarukürt, melynek
kilyukasztott peremébe fűzték bele vízmerítéskor az ostor szíját, hogy meríteni
tudjanak a kút vizéből. Előfordult, hogy
a hortobágyi pásztor bicskája hegyével
virágozta is. A hosszú ~öket idővel sótartóvá, rühzsírtartóvá alakították át
jórészt, levágva hegyüket és fával befenekelve őket. L. még: ivóedények
ivópohár: → pohár
ivós ivóṷs I. mn Rendszeresen sok
alkoholt fogyasztó 〈személy〉. Az ivóṷsabbak a söntésbe mentek. II. →
ívósmoslék.
ivósmoslék ivóṷsmoslík fn Röviden:
ivóṷs. Egy kevés korpa hozzáadásával
készített híg → moslék. Ilyennel →
böndősítették a hízónak kiszemelt nagyobb malacokat, a süldőket.
ivótülök: → ivókürt
ivóvízhordó lajt ivóṷvizhordóṷ lajt:
Összetett szóval: vizeslajt. Ivóvíz hordására való kerekekre v. kocsira szerelt
kád v. hordó. Ha a Hortobágyon a gémeskutak vize ihatatlanná vált, a pásztoroknak ~tal szállították a vizet.
íz1 ~ fn Ízérzet. Meghaggya az ~it:
~esít, megadja az ~ét vminek. Pl. a készülő kolbász töltelékébe elegendő sót,
paprikát stb. tesz. Ízivel esik neki: roszszul esik neki vmi. Ízivel esik: fáradsággal jár. Ízivel esik a dolog. Szólás: Se ~e,
se bűze: a) 〈étel〉 ∼etlen. b) unalmas,
kedélytelen, száraz. E mán nem esett az
ű szája ~e szerint: nincs kedvére. L.
még: hordóíz, savóíz
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íz2 ~ fn Végtag külön mozgatható része. Szóláshasonlat: Ojan kicsi, mint a
kisujjom egy ~e: nagyon kicsi.
íz3 ~ fn (rég) Ma már csak átokszóként, szitokszóként élő betegségnév.
Jelentései: ’betegség, fene, rákfene’. A
fene, guta, süly betegségnevekhez hasonlóan talán a magyar néphitből már
kiveszett ún. betegségdémonoknak a
nyomát őrzi. Szitokban: Az ~ verje/egye
meg! Az ~ ette vóṷna meg!
Izabella ~ fn Direkt termő → szőlő.
Nem készítettek belőle bort, gyümölcsként fogyasztották. Eltették télre, a padláson sorjában kiterítették a gyékényre.
A gyerekek kedvelt csemegéje volt. L.
még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
izambertkörte: → izenborzkörte
izé ~ fn Név helyett, ill. emlékezetbeli zavar áthidalására használt töltelékszó.
Szólásban: Az ~ az ágy alatt lakik:
mondják annak, aki beszédében sokszor
mondja az ~t. Más változatban: (Hallgass,) ~ meghalt! Tréfás eufemizmusban: → csütörizé.
izeg: → mozog
ízék ízík fn 1. Szálas takarmány hulladéka, amelyet alomnak, ill. a jószág
által lerágott kukoricaszár, amelyet tüzelőnek használnak: → ízékszalma/szénaízék, ízékkóró/ízékcsutka/csutkaízék/kóróízék, juhízék. Gazdaregulában: Ha
fínylik gyertyaszentelőÝ, az ízíket is vedd
/szedd előÝ!: ha gyertyaszentelőkor (február 2-án) süt a nap, a tél hátralevő része
még hideg lesz, azaz fűteni kell. 2. Étel
maradéka. Durva figyelmeztetésben: Ne
haggy ízíket!: ennivalóból: ne hagyj ma-

ickázik
radékot, edd meg mindet! L. még: gyertyaszentelő
ízékcsutka: → csutkaízik
ízékel ízíkel i A takarmány maradékát, az → ízéket a jászolból kiszedi, és
kévébe köti, v. halomba rakja; → kiízékel.
ízékkóró: → csutkaízik
ízékszalma ízíkszalma fn Másik neve: színaízík. 1. Takarmányként etetett
árpa-, ill. zabszalma maradéka, alomként
hasznosítják. 2. Olyan gabonaszár, melyről a jószág a levelet lerágta; szénatörmelék, takarmánytörmelék.
ízeledik ~ i Készülő étel kezd jóízűvé
válni. − Az ige adatolt igekötős alakjai:
→ beleízeledik, ráízeledik.
ízelék ízelík fn Tüzelőnek használt
kukoricaszár, amelynek leveleit a tehén
már lerágta. L. még: ízék, ízékkóró
ízelít ~ i Ételt megízlel, és javítja az
ízét. A szakácsnőÝ megkóṷstolta az ítelt,
~ette, hogy kell-í még bele valami. – Igekötővel: → megízelít.
ízenborzkörte ~ fn Hivatalos neve:
izambertkörte. Régi → körtefajta. Augusztus-szeptemberi ízletes, zöld vajkörte (volt).
ízes derelye ízes dereje: Szilvalekváros → derelye. L. még: cívis konyha
ízetlen ~ mn 1. Sótlan, fűszer nélküli.
Ízetlen a főÝztye. 2. Nyűgös, nyughatatlan 〈gyerek〉. 3. Ízetlenül beszíl: összevissza, értelmetlenül beszél. Ízetlenül
beszíl, se hava, se értelme.
ízetlenkedik ~ i 1. Idétlenkedik, ostobáskodik. 2. Kötekedik, izgága módon
viselkedik.
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izgága ~ I. mn 1. Veszekedős, olyan,
aki a kákán is görcsöt keres. 2. → Szarvasmarha nem szimmetrikus szarvállásának megjelölése. II. fn Veszekedés,
perpatvar.
ízibe izibe hsz Azonnal; gyorsan, hamar.
ízköz ~ fn Szőlőnél az egyik levéltől
a másikig számított távolság. Pl. a →
génuai zamatosnak hosszú az ~e. L.
még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
ízlés ízlís fn − Szólásban: Az ízlísek
és pofonok közt külömbsíg van: az ~
egyéni dolog.
ízlik ∼ i Tetszik. Tagadó szerkezetben: pl. Hejes fiú vóṷt, de nekem nem
ízlett.
izmos ~ mn Nehezen fövő, kemény
〈hús〉. Ilyen a szarvasmarha lábszárnál és
nyaknál levő húsa.
izromban ízromba hsz Bizonyos számú v. vhányadik esetben, alkalommal;
ízben.
íztelen ~mn Kedvetlen, mogorva. Az
ilyen ember úgy beszél, mintha vasvillával vettík vóṷna el az annya alóṷl.
izzadás ~ fn Izzadság, veríték.
izzasztó izzasztóṷ fn 1. A kalap fejrészének legalsó részét körbefogó bőrből
készült szalag, amely viselet közben az
izzadtságot felissza. 2. → hámpárna. 3.
A hátasló nyerge alá tett pokróc, amely
az izzadtságot felfogja. 4. Női ruha hónaljába varrt szövetdarab, amely felfogja
az izzadtságot.

J

jabuzeus: → jebuzeus
jáger ~ fn (gúny) Vadőr, vadász.
jaj ~ fn − Szólás: Több a ~, mint a
baj: akkor mondják, ha sokat panaszkodik vki, noha nincs igazán rossz helyzetben.
jajaj ~ msz Nyomatékosabb változata: jajajaj. Csodálkozás, bámulat kifejezésére: Tett az ojan dóṷgot, hogy ~. Jajajaj, mi vóṷt ott!
jajajaj: → jajaj
jajkeserű ~ mn Alakváltozata: jajkeserves. Nagyon keserves.
jajkeserves: → jajkeserű
jajszó jajszóṷ fn Jajgatás, felkiáltás.
Egy jajszóṷ nélkül tűrte a fájdalmat.
jajvékol jajvíkol i Jajgatva sír.
jajveres ~ I. mn Ízléstelenül rikító.
II. fn Erős pofon, amelynek a helye is
meglátszik.
Jakab ~ tn Jakab (kereszt)nevűeket
bosszantó mondás: Jakab, törjön ki a
nyakad! L. még: Jakab-nap
jakabfekete ~ fn Oportói → szőlő.
Jakab-nap ~ fn Szószerkezettel: Jakab napja (július 25.). Mulatozás, dáridó. − Közmondás: Nem mindig van ~:
nem lehet mindig bőségben élni. Más
változatai: Nincsen mindig Jakab napja.
Nem minden nap ~/Jakab napja. A frazémaváltozatok idősebb Jakab apostol

(Jacobus Maior) nevéhez, életéhez, csodatételeihez kapcsolódnak. Jakab volt az
első, aki vértanúságot szenvedett, a legenda szerint hispániai térítésekor halt
vértanúhalált. Ottani sírjának helyét a
11. században csillag árulta el, a helyére
emelt templom − és a város, Santiago de
Compostella − híres búcsújáró hely lett.
Az évszázadok folyamán a katolikus
világban számos templomot építettek a
tiszteletére. Jakab több magyarországi
település templomának volt a védőszentje. A közmondásokat a katolikus vallási
hagyományból vette át a református cívis paraszti társadalom. Értelmezésükhöz igen fontosak: Jakab napjára tanácsos volt a szemek kipergésének megakadályozása végett már a zab aratásával
is végezni. A cívis gazdák is ~ táján
fejezték be a gabona aratását. A búza →
nyomtatását is általában ezen a napon
kezdték. A frazémák konkrétan talán az
ekkortájt tartott → aratóbálra, az akkori
vidámságra, mulatozásra is utalnak.
Jakab napja: → Jakab-nap
jákha ~ fn → Szem. Fenyegetésben:
Menj innen, mert kiverem a ~dat!
jakhec ~ fn (gúny) → Zsidó(fiú).
jáki guba ~: Vékonyabb, könnyebb
posztóból készült → guba.

jákóblajtorjája
jákóblajtorjája jákóṷblajtorjája fn
Hórihorgas, sovány ember. L. még: emberi test
jambó jambóṷ fn Összetétellel: jambóṷsipka. Hátrafelé lelógó, bojtos sapka,
jambósapka. L. még: sipka
jámbó jámbóṷ fn Nem túl veszélyes
állatbetegség. L. még: állatgyógyászat
jámbor ~ mn − Szólás: Jámbornak
mondta a gazdát: cseléd elszökött a gazda szolgálatából.
Jámbor: → ökör
jambósipka: → jambó
ján: → lány
Jancsi ~ tn → Névcsúfoló: Jancsi,
szart a macska, hajsd ki!
jancsibankó jancsibankóṷ fn (rég) 1.
Régi 2 koronás papírpénz. A 19. század
első felében, 1848 táján volt forgalomban. Az idősek is csak hallottak róla,
már nem tudták, hogy mennyi vóṷt az
ütőÝereje. Népi név, a János > jancsi
’értéktelen, kicsi’+ bankó összetétele. 2.
A 19. század második felében munkabér
helyett adott vásárlási utalvány. A ~val a
gyár kantinjában v. a gyár által kijelölt
más helyen lehetett vásárolni. A munkások kizsákmányolására adott lehetőséget. A század végén (1884-ben, ill.
1898-ban) törvényben tiltották meg a
használatát. − A ~t az Alföldön a kubikos emberek uzsorájának tartották. A
nagy kubikos munkák helyszínein a vállalkozók az általuk kibocsátott utalványnyal fizettek, ezeket csak az ő barakjaikban vásárolhatták le. 3. Szükségpénz.
4. Inflációs papírpénz. L. még: pénznemek−pénzegységek
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*janitor: Diáktisztség volt a 17–18.
században. ő nyitogatta a professzorok
előtt az osztálytermek ajtaját, és ő felelt
az istentiszteletek látogatási rendjéért. L.
még: Református Kollégium
Jankó Jankóṷ tn − Szólás: Jankóṷnak mongyák, János is ércsen belőÝle:
az elítélő véleményt a kisgyermeknek
mondják, de a felnőttre is vonatkoztatják.
János ~ tn − Szólás: János, ~, az Isten is ~: mondják tréfásan, ha a rokonságban (környezetünkben) több ~ nevű
van. Változata: Én is ~, kend is ~, az Isten is ~. Köznévként fordul elő a → máléjános, olcsójános összetételekben.
Jánosi ~ tn − Ritmusos, rímes kérdés: Mi a hiba ~ba?: hát mi a baj?
január januvár, ~ fn Régies latinos
neve januárius. A népi kalendárium szerint Boldogasszony hava. Az év első hónapja (31 nap). Jelesebb napjai: ~ 1:
újév. Ezen a napon a fiúgyerekek (és
férfiak) házról házra járva jókívánságokat mondtak. Fontosak (voltak) az ehhez
a naphoz kötődő jócselekedetek. Január
6: vízkereszt, a farsang kezdete, a karácsonyfa lebontásának napja; Január 22,
→ Vince napja: Ha szép napos az idő, jó
szőlőtermés várható. Január 25: → pálfordulás/pálforduló. A hónap virága: a
hóvirág. − Közmondás: Januvár, február, itt a nyár: csak az év első két hónapja múljék el, azután már itt a jó idő. L.
még: időjárás
januárius: → január
januvár: → január
jány: → lány

jákóblajtorjája
jár ∼ i 1. → Eke hasít, belemélyed.
Kemíny a főÝd, nem ~ja az eke. 2. Füst
~ja: hús füstölődik. 3. Járja a levegőÝ:
állandóan éri a levegő, szikkasztja, szárítja. Járja a szél: állandóan fújja a szél.
4. Folyadék át~, érlel vmit. Járhattya
még a pác egy félóṷráig. 5. 〈-ra, -re ragos vonzattal:〉 jut vmire. Mire ~tál a
múltkor? 6. Cséplőgép a → cséplést
végzi. Az én búzámat ~ja a gép: több
gazdáé közül a szóban forgó gazdáét
csépeli. 7. Jár a físzek/guba: gubakallással kapcsolatban: a gubákat forgatja a
víz a kádban. 8. Játékban: Ez nem ~ nem
érvényes, nem szabályos. 9. Mozgatható,
húzható, tolható. Könnyen ~ benne a
kulcs. 10. Fárad, bajlódik, foglalkozik
vmivel. Az ű dóṷgába ~. 11. Illeszkedik.
A sámfa az, ami a csizsmába meg a cipőÝbe ~. 12. Pénznem érvényben van.
13. Kifejezésekben: Elibe ~: iskolában
vki tanítja. A vígit ~ja: haldoklik. −
Frazémákban is gyakori. Figyelmeztetésben: A magad lábán ~j!: ne lépj a lábamra! Eszeden ~j!: térj észre! Szólás:
Csúfságra ~ vele: csúfot űz belőle. Ott
még a madár se ~: ember nem járta hely.
Sok kicsi sokra ~: sokra szaporodik.
Hálni ~ bele a lílek: beteges, gyenge.
Járja a bolongyát: bolondozik, bolondként viselkedik. Szípre ~ a füst, de bolond, aki ájja: mondják tréfásan, ha szabadtűznél vki felé megy a füst. Közmondás: Kicsi ember nagy bottal ~: kis embernek nagy farka van. A rossz hír szárnyon ~, a jóṷ meg csak alig kullog: a
rossz hír hamar terjed. − Adatolt igekötős alakjai: → általjár, bejár, eljár, fel-
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jár, hazajár, kijár, lejár, megjár, odajár,
rájár.
járás ~ fn 1. Mi ~ba vagy?: mi járatban vagy? 2. Állatoknak vhol való sereges megjelenése, kártevése: pl. a sáska
~a, egérjárás. 3. Útvonal, amerre a vadak, madarak, halak rendszeresen elvonulnak. 4. A szőlőtáblák között vezető
ösvény és az ösvények által határolt
terület. Jelzői használatban: egy ~ szőÝlőÝ. 5. A hortobágyi közös legelőterület
egymástól elkülönülő részei közül egy,
amely rendszerint egyetlen, ritkán két
állatcsoportnak, leginkább a gulyának és
a ménesnek van fenntartva, és amelyen
egy számadó által irányított pásztorcsoport őrzi a jószágokat. A pusztán 3−7
km-es átmérőjű, 2−3000 holdnyi szabálytalan területek alkotnak egy-egy ~t
(gulyajárás, marhajárás, ménesjárás,
birkajárás). A legismertebbek a Faluvéghalmi-járás, Máta megetti járás, Sáros-éri-járás. A ~ kiemelkedő részen
van a szállás, az állatok éjjeli pihenőhelye és delelőhelye, a pásztorok építményei (pásztorkunyhó, cserény, vasaló) és
a kút a vályúval. A ~on a szarvasmarhák
(gulya, csorda) számára rendszerint
nincs építmény, a többi állat részére természetes enyhelyek v. építmények (akol,
hodály, karám, szárnyék) állnak. A szarvasmarhák állását és a juhok esztrengáját rendszeresen továbbhelyezik, hogy a
legelőt ezzel is trágyázzák. A ~ területét
a pásztorok által meghatározott rend
szerint legeltetik. 6. Gubaszövésnél a
hosszanti fonál mértékegységeként. − A
szó egyéb összetételekben is előfordul
utótagként: ’legelő’ jelentésű a legelőjá-

jákóblajtorjája
rás, ’út’ jelentése (is) van a csordajárás,
csürhejárás és a fináncjárás, lejárás
’lejárat’ szóban; bodorkajárás ’ahol sok
bodorka van’, a holdhónap népi neve
holdjárás, a hasmenésé béljárás. Egyéni
szóteremtés lehet a ’kijárási tilalom’ jelentésű tilalomjárás. L. még: hortobágyi
helynevek és helynévtípusok, nyomás; a
fogalmak szócikkeit is!
járásos ~ mn A gubaposztó szélességére vonatkozó mértékegység. Ennek
alapján volt 26, 28, 30, 32 ~ guba. L.
még: hosszmértékek
járat1 ~ i 1. Dúsan zöldülő vetést tavasszal a juhokkal lelegeltet, → feljárat,
megjárat. 2. → Gubacsapó a gubát elkészítésének egyik szakaszában vízben
áztatja. 3. → Tímár a hordót motorral
hajtatja. L. még: lejárat
járat2 ~ fn Mi ~ba van?: mi a célja a
jövetelének?
járatos ~ mn Az ottani körülményeket jól ismerő. Nem vagyok oda ~.
járdalap ~ fn Járdának betonból öntött építőeleme.
járgány ~ fn Szószerkezettel: járgányos derálóṷ. 1. Állati erővel hajtott gépeknek, pl. szecskavágónak, darálónak a
fogaskerekű hajtószerkezete. 2. Ilyen
hajtószerkezettel ellátott gép, mezőgazdasági munkaeszköz. − A két világháború közötti időben sok állattartó tanyában
volt ~. Egyik fajtája 2 malomkő között
darált az állatoknak (hízósertésnek, ill.
tehénnek, baromfinak) tengerit, búzát,
árpát. Az elé fogott ló körbe-körbe járva
működtette. Ennek a típusnak a hivatalos
jellegű megnevezése: terménydaráló daráló volt. Másik fajtája a szecskavágó

246

jár

volt, ez a szálastakarmány összeaprítására szolgált.
járgányos daráló: → járgány
járlat: → marhalevél
járlatlevél: → marhalevél
jármol ~ i Tőváltozata: járomol. →
Szarvasmarhát → járomba fog. L. még:
ökörfogat
jármolt ~ mn Járomba fogott, igavonó 〈→ szarvasmarha〉. L. még: ökörfogat
jármos ~ mn Igavonó 〈→ szarvasmarha〉. L. még: ökörfogat
jármos ökör ~: Szekér elé fogott →
ökör. L. még: ökörfogat
járó járóṷ fn 1. Vhova bevezető,
keskeny, rövid út. 2. Építkezéseknél
használt keresztlécekkel ellátott deszkafeljáró. 3. Elintézendő ügy. 4. Az óṷra
járóṷja: falióra ingája. − Összetételi utótagként gyakori: bejáró, eljáró, erdőjáró, hazajáró, kijáró, oldaltjáró, piacrajáró, útonjáró. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
járófolt járóṷfóṷt fn → Cipőflekk.
járóföld járóṷfőÝd fn Bizonyos idő
alatt megtehető út. L. még: hosszmérték
járójószág járóṷjóṷszág fn Másik
neve: lábasjóṷszág. Igavonó állat: ökör,
ló.
járóka járóṷka fn 1. → Gyerekbútor,
a kisgyermek járni tanulásának eszköze,
ezt is mondják → állókának, a cívis
családoknál meghonosodott ~ ugyanis
hasonló az állókához. Egyetlen különbség közöttük, hogy ennek 4 db kisebb
méretű kereke volt. A kisgyerek benne
állt, két oldalról fogta az oldalát, és tolta
maga előtt, ő pedig tipegett utána. 2.

jákóblajtorjája
Elintéznivaló, amely inkább csak ürügy
az otthonról való eltávozásra. Mindig
van valami járóṷkád.
járom ∼ fn 1. Típus szerinti elnevezése: nyakjárom (szemben a más népeknél használt fejjárommal). Az igavonó
szarvasmarha nyakára tehető fából készült eszköz, amelyhez a → szekérrúd
kapcsolódik. A cívisek a páros jármot
használták, amelybe két igavonó állatot
fogtak be. Ez egy több darabból álló
háromosztású keret, amelynek a legfontosabb részei: a → nyakfa/vállfa, alfa/állfa, az őket összekötő 2 db lapos
bélfa, 2 db járomszeg, és a jármot a rúd
elejéhez csatoló rúdszeg. A cívis gazdák
a vontatott tehertől és az útviszonyoktól
függően egyszerre 2, ill. 4, sőt 6, 8 igásállatot is befogtak. Ilyen esetben a szekérrudat → tázslával hosszabbították
meg. Az igényesebbek a jármot, különösen annak felső részét cifráztatták. 2. Az
→ egérfogó zúzócsapda alsó deszkalapja
azzal a tartószerkezettel, amelyhez a
lecsapódó desz- kalapot kitámasztó pecket hozzákötik. L. még: jármol, ökörfogat, római járom
járomol: → jármol
járomszeg ∼ fn A → járom felső
(nyakfa) és alsó (alfa) keresztfájának két
végén átdugott vaspálca, amelynek segítségével a jószág nyakát a járomba
zárják.
járt út ~: Mezőn, parkon stb. keresztül kitaposott ösvény, gyalogút. Közmondás: Jobb a ~on járni, mint a járatlanon: a megszokott jobb, mint a szokatlan.
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jártában-keltében jártába-kőÝttibe
hsz Utazásai, vándorlásai során.
jártában-kőttében: → jártában-keltében
jártat ~ i 1. Tehenet, lovat stb. megjárat. 2. Jártattya az eszit: erősen gondolkodik vmin.
jártatás ~ fn 1. Állat, főként vemhes
ló megjáratása. 2. A gulya gyülekezése a
Szent György-napi legelőre hajtás előtt.
járványbetegség járványbetegsíg fn
Járványt okozó betegség. Régebben
ilyen volt a himlő és a spanyolnátha. L.
még: népi betegségnevek
járványsánta: → büdössánta
járványsántaság: → büdössántaság
járványtemető járványtemetőÝ fn
(rég) A járványos betegségben elhunytak elkülönített temetkező helye. L. még:
koleratemető
jászol ~ fn Nagyállatok etetésére
szolgáló berendezés. Az istállóban (ólban) a jászlak az állatok számától és az
építmény méreteitől függően v. a bejárattal, esetleg az istálló vmelyik oldalával szemben a fal mellett, annak hosszában (félszerjászol), v. középen állnak, és
az állatokat két oldalról kötik hozzájuk
(arccaljászol/szembejászol). A legáltalánosabb a deszkákból készített, és lábakon álló ~, amelynek az oldalán lyukak
v. vaskarikák (jászolkarika) vannak az
állatok kikötéséhez. A ~ fontos része
még a jászolprém/jászolprémfa/jászolfa/
jászolrúd. A lóistállókban a ~ fölött falra
erősített szénatartó rács (etetőrács/lórács) is található. A nyári állásokon nyári jászol áll. − A legeltetéssel szemben a
~ról etetés a másik nagy állattartási mód.
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Erre utalnak a következő kifejezések is:
Jászlon van: szarvasmarha, juh nem a
legelőn, hanem a ~nál van. Jászlon tart
/Jászolrul ítet: szarvasmarhát istállóban
tart, nevel. − Szólásokban: Jászolba a té,
vagyis ha sok és jó tejet akarunk, akkor
jó takarmányt kell adni a tehénnek. Ha
vki várakozása ellenére a vendégségben
éhen marad, arra ezt mondhatják: Jóṷl
belakott, mint a kutya a lakadalomba,
ahon ~hoz kötöttík, oszt színát tettek elibe. A ~ jár a tehén után: a) így szólják
meg azt, aki nem jár a dolga után, hanem
arra vár, hogy magától intéződjenek el
az ügyei. b) akkor is mondják, ha a lány
jár a legény után. Közmondással: Nem a
~ megy az ökör után, hanem az ökör
megy a ~ után, vagyis járjon mindenki a
saját dolga után, ne várja, hogy az fáradjon az ügyében, akitől ő akar kapni vmit!
L. még: a fogalmak szócikkeit is!
jászolfa: → jászolprém
jászolkarika ~ fn A → jászolprémhez erősített vaskarika, amelyhez a jószágot hozzákötik.
jászolprém ~ fn Más nevei: jászolprémfa, jászolfa, jászolrúd. A → jászol
felső részén hosszában található vastag(abb) rúd, amelyhez hozzákötik a jószágot.
jászolprémfa: → jászolprém
jászolrúd: → jászolprém
jászvadóka jászvadóṷka fn Apró,
zöldes színű, húsvét táján sárga színűre
beérő finom téli → alma. Azt tartották
róla, hogy a pincében egymásra rakva
sem romlik meg, tavaszig sem ráncosodik. − Árnyékot adó fája a határban
gyakran a dűlőút mellé volt ültetve. A
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Wolf-telep tulajdonosa is azért ültetett
ilyen fákat, hogy munkásai tudjanak hol
delelni.
játék játík fn − Kártyázók között
használt tréfás ugratás: Aki szerencsés a
játíkba, szerencsétlen a szerelembe. Tréfás vigasztalás: Aki szerencsétlen a játíkba, szerencsés a szerelembe.
játszadozik jáccadozik i Pl. lány legényt bolondít.
játszhatnék jácchatnék fn Jácchatnékja van: játszani van kedve. A népi
megfigyelés szerint, ha a lónak ~ja van,
szél lesz. L. még: időjóslás
jatt ~ fn Borravaló.
játszó jáccóṷ fn Kisgyermek játékszere. Ne vedd el a gyerek jáccóṷját!
játszóruha jáccóṷruha fn Gyermekek számára készített, főleg szabadban
való játszadozáshoz készített, könnyű ruha.
javadalom ∼ fn Birtok, jövedelem.
javall ~ i Javasol, ajánl, tanácsol
vmit.
javasasszony ∼ fn – A/ Egyéb elnevezései: füvesasszony, tudóṷsasszony,
tu- dóṷs, kuruzslóṷ. Gyógyítással foglalkozó, rendszerint a babonákban is
járatos asszony; a régibb korok természetgyógyásza, tudósasszony, akinek
tuggya van. Tudásukat általában más
idősebb, tapasztalt gyógyítóktól nyerték,
sokszor családi hagyományként, tovább
gyarapítva szerzett tapasztalataikat. Tudománya általában anyáról a lányára
szállt, csak ritkán mondták el másnak,
idegennek. A régi cívisek, ha már nem
bíztak az orvosban, elmentek a ~hoz.
(Hajdan a cívisvárosban is kevés volt a
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képzett orvosok száma, így a ~ok végezték a betegek gyógyítását.) – B/ Bizonyos szakosodás volt közöttük: pl. a
kenőasszonyok többféle kenést ismertek:
száraz és nedves kenést v. zsiradékkal, v.
forralt fűvel simogatták, nyomták, gyúrták a fájós derekat, hátat. A legtöbb Debrecen környéki faluban is élt egy olyan
asszony v. férfi (javasember), aki arról
volt híres, hogy jól ismeri a füvek
gyógyhatását (füves). A 20. század első
évtizedeiben még aktívan folytatták tevékenységüket. Többnyire ingyen gyógyítottak, legfeljebb természetben fizetett ajándékot fogadtak el. Alakjukhoz
gazdag hiedelemanyag fűződik, amely
sok esetben nehezen választható el a
halottlátó, táltos, boszorkány hiedelemkörétől, gyakran a fogalmak is keveredtek. Az 1920-as és 30-as években Debrecenben a zsidó Géderné volt a leghíresebb ~. Ö az epilepsziát is meg tudta
gyógyítani. L. még: kelés, szülés; a fogalmak szócikkeit is!
javasember ~ fn Népi gyógyítással
foglalkozó, rendszerint a babonákban is
járatos férfi. L. még: javasasszony
javasol ~ i Házastársul ajánl, kommendál vkit.
javít jovít i Igekötős alakváltozata:
→ megjavít. Jószágot (meg)hizlal. L.
még: kijavít
javítási varrás ~: → Szőrmekikészítőknél: bőrhiba kijavítására szolgáló varrás.
jávor: → jávorfa
jávorfa ~ fn Mondják jávornak is.
Népmesében: jávorfácska. Juhar(fa). Én
is vóṷtam jávorfácska, ~´bul furujácska.
jávorfácska: → jávorfa
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javul jovul i Jovul az időÝ: tavaszodik. L. még: kijavul, megjavul
jebezeus: → jebuzeus
jebuzeus ~, jabuzeus, jebezeus fn
(gúny) → Zsidó férfi. − A ~ok kánaáni
nép volt, Jebuz városukat Dávid foglalta
el, és Palesztina fővárosává, Jeruzsálemmé alakította.
jég ~ fn Szószerkezetekben: Hízik a
~: folyón, tavon a ~ megvastagszik. Hízlajják a jeget: vízzel öntözik a jeget,
hogy vastagabb legyen. A szó összetételekben is előfordul: a sima ~ népi neve
tükörjég/tükrösjég, a hűtőzésre használt
~tábláé táblajég. − Frazémákban gyakori. Átok: A ~ verje el a termísedet!. Tréfás fenyegetés: Azt a ~en kopogóṷját
neki! Tréfás rigmus: Elesett a tyúk a ~en,
majd feláll a jövőÝ héten: pórul járt, felsült. Szóláshasonlatokban: Tipeg-topog,
mint ruca a ~en: ügyetlenül lépked.
Ojan hideg a lábod/kezed, mint a ~:
rendszerint testrészről mondják. Úgy nízel ki, mint Martinka, mikor a ~ elverte:
rosszul, ti. a Martinka nevű szőlőskert
~verés után. Szólások: A ~ hátán is megíl: élelmes, ügyes ember. Jégre csalták
/vittík: bajba keverték. Ha vki ügyetlenül
elesik, tréfásan így vigasztalják: A liba is
elcsúszik a ~en. Elmehecc Nyárittyenbe
/Kukutyinba jeget aszalni!: mehetsz,
ahova akarsz! Elment Nyárittyenbe
/Bugyberkibe jeget aszalni: kitérő válasz
a Hol van? Hova ment? kérdésre: semmi
közöd hozzá! Közmondás: A ~ is ott
szakad, ahun legvíknyabb: a baj, a nyomorúság is főként a szegényt éri. Népi
időjárási megfigyelés: Mátyás jeget tör,
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ha tanál, ha nem tanál, csinál. L. még:
szamár
jég alatti halászat: → téli halászat
jégcsap ~ fn − Szóláshasonlat: Hideg, mint a ~: főként nő: érzéketlen, hideg.
jegenyefa ~ fn A nyáraknak csúcsosan magasra növő fajtája. Közmondás: A
~´k nem/se nőÝnek az égig: a hatalmaskodó is ráfizet egyszer.
Jegenyefasor: → Pallag
jegenyenyár ~ fn Másik neve: jegenyenyárfa. Kanadai nyárfa, jó papírfának
tartották.
jegenyenyárfa: → jegenyenyár
jegenyetölgy jegenyetőÝgy fn Sudár
növésű tölgyfafaj.
jegenyezsír ~ fn (rég) Népi gyógyszernévként: Unguentum populi. L. még:
népi gyógyászat
jeges ~ fn Jegesember. Debrecenben
az 1950-es évek végéig, tkp. a hűtőszekrény megjelenéséig, ill. elterjedéséig az
élelmiszerek tárolásához szükséges jeget
a ~től szerezték be a háztartások. Rendszeres vásárlói voltak a mészárszékek és
a vágóhíd is. A ~ a Salétrom utcában
működő jéggyárból lovas kocsival (→
jegeskocsi) szállította a jégtáblákat. Jeges! Jeges! − kiabálta a megszokott utcákban hetente egy alkalommal meghatározott napon és időben.
jegeskocsi ~ fn Erős stráfkocsi ’társzekér’, amelyre nagy táblákban egyszerre 40 q összsúlyú jégtáblákat is rárakodhattak. A fogatot 2 erős (muraközi)
ló húzta. A rakományt leponyvázták,
hogy a jég lehetőleg ne olvadjon. A ~
fejlettebb változata zárt volt, ennek a
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belső része lemezzel volt borítva, ki vóṷt
lemezelve, benne helyezkedtek el a kb.
50 x 5 cm méretű jégtáblák.
jeges eső jeges esőÝ: Jéggel vegyes
→ eső. Enyhébb szitok: Verje(n) meg a
jeges esőÝ!
jegespatkó: → jégpatkó
jégpatkó jégpatkóṷ fn Alakváltozata:
jegespatkóṷ. Másik elnevezése: sarkospatkóṷ. Ló lábára való, csúszást gátló →
patkó.
jégszekrény ~ fn 1. Kb. 50 x 80 cm
méretű, kétpolcos szekrényféle jobb oldalán hosszú, lemezes tartállyal, idekerült a nagyobb darabokra tört jég. Alul
kis csapja volt, ha elolvadt a jég, itt engedték ki a vizet. A tartály mellé helyezték az ételt. Az 1950-es évekig volt
„szolgálatban”, majd fokozatosan felváltotta a hűtőszekrény. 2. → hűtő.
jégtörő Mátyás ~: Népi időjárási
megfigyelésben: JégtörőÝ Mátyás, ha
ta- nál jeget, akkor tör, ha nem tanál,
csinál: ha február 24-éig hideg az idő,
akkor enyhülni fog, ha enyhe az idő,
akkor még fagyok várhatók.
jégverés jégverís fn Jégeső, ill. ennek
pusztítása. L. még: időjárás, vihar
jégvíz ~ fn Hentes- és mészárosszakmában: a jég olvadásával keletkező
víz. L. még: hűtő
jegy ~ fn 1. Figyelmeztető jel. Karácsonyi énekből: Ez lesz nektek a ~ rúlla.
Ime, fekszik a jászolba. Ott megtanájátok
űtet, kitül menny és föld teremtett. 2. Jegyesség, ill. ezt jelképező tárgy. Jegyet
vált/váltottak: a) eljegyzéskor a jegyesek
kicserélik ~ajándékaikat. b) eljegyezték
egymást. Jegybe ad: jegyesének ~aján-
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dékot ad. Jegybe járnak: jegyesek. Jegybe van: jegyese vkinek. Jegyet cserél:
jegyespár gyűrűt cserél. 3. A guba hátának közepébe tett megkülönböztető jelzés. − Összetett szavak utótagjaként is
előfordul. A mindennapi életből való a
→ cukorjegy, kenyérjegy, zsírjegy, szappanjegy, az állattartás (juhászat) körében
használatos a bárányjegy, füljegy, névjegy.
jegyajándék jegyajándík fn Két
egymással házasságra lépni szándékozó
személy kölcsönös ajándéka, amely házassági szándékuk kifejezője. Az eljegyzés alkalmával szokták átadni. Helyi
szokás szerint a menyasszony több ajándékot kapott, mint a vőlegény. Nagy
Katalin cívis lány 1929 márciusában
tartott eljegyzésén pl. a következő ~okat
kapta a vőlegényétől (tkp. annak szüleitől): 2 db gyűrűt: (arany karikagyűrűt és
arany kísérőgyűrűt), ezüst(özött) retikült,
amelybe a múlt század első évtizedeiben
szokás volt egy tízpengős bankjegyet is
tenni, jelezve az óhajt, hogy sose legyen
üres. Ezenkívül még ún. eljegyzési
smukk(ok), így fülbevaló, nyaklánc, karkötő, brosstű és egy arany karóra volt a
~. (Ez utóbbi helyett a még régebbi
időkben a menyasszony egy nagyobb
aranyórát kapott lánccal. Az ilyen órát a
szoknya korcába téve egy kb. 50 cm
hosszú és nyakba tehető dupla aranyláncon viselték.) Emellett jegybunda, jegykabát, jegylajbi is tartoz(hat)ott a ~ok
közé. A vőlegény ugyanakkor a menyasszonytól (tkp. annak szüleitől):
arany(ozott) zsebórát lánccal, és 1 db →
jegygyűrűt, vmint a mátkájától jegykendőt, jegyinget kapott ajándékba. Ez
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utóbbit esetleg a menyasszony saját maga hímezte ki a vőlegénynek. A ~ok feltűnő elhelyezése, nyilvános viselése kifejezte a jegyesség állapotát, visszaküldésük annak felbontását. A ~ként kapott
arany ékszereket annyira az illető személyes tulajdonának tekintették, hogy halálakor vele temették el: Az övé vóṷt, hadd
vigye! − mondták. Nőnél, férfinál egyaránt ez volt a szokás. L. még: házasságkötés szokásköre, jegyskatulya, nászajándék; a fogalmak szócikkeit is!
jegybeli mátka ~: Az a személy,
akivel jegyben jár.
jegyben-gyűrűben jegybe-gyűrűbe
hsz Tétlenül, hiábavalóan, dologtalanul.
Szólás: Itt állok jegybe-gyűrűbe: teljesen
felkészülve, türelmetlenül (és hiába).
Jegybe-gyűrűbe tartya a karját: nem
dolgozik, henyél. Nem ülhetünk naphosszat jegybe-gyűrűbe: nem ülhetünk
tétlenül.
jegyben járás: → jegyesség
jegybunda ~ fn A menyasszony
számára → jegyajándékul adott bunda.
jegyes ~ mn Akin v. amin megkülönböztető jel van.
jegyes mellű jegyes mejjű: Olyan
〈ló〉, amelynek a szügyén folt van. L.
még: lótenyésztés
jegyespár ~ fn → Vőlegény és menyasszony mint pár.
jegyesség jegyessíg fn Más nevei:
jegyben járás, mátkaság. Két házasságra
lépni készülő személy kapcsolata, akik
egymással eljegyzést tartottak. A jegyesek neve a ~ idején mátka, jegybeli mátka, ill. külön-külön menyasszony, vőlegény. A ~ kifejezője a jegyajándékoknak
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v. azok egy részének nyilvános viselése
volt. A kézfogó után az eljegyzett menyasszony a ruhája felett violaszín kötényt
viselt, és most már ellenőrzés nélkül is
beszélhetett otthon a vőlegénnyel. A ~
alatt az illendő látogatási napok szerda,
szombat és vasárnap voltak, de valójában a legény már korlátlanul látogathatta
a lányt. A lánynak más legényekkel ezután nem illett szóba állnia. Egyes vidékek szokásával ellentétben a nemi élet
megkezdését a puritán cívisek nem tartották megengedhetőnek, ámbár a Fogtál-e már aranyhalat violaszín kötény
/kötőÝ alatt? − jól ismert pajzán frazéma tanúsága szerint az odavezető úton a
cívis jegyesek is megtették az első lépéseket. A ~ elején, a kézfogó utáni első
szombaton a vőlegény és a menyasszony
egy idősebb nőrokon kíséretében elmentek a parókiára feliratkozni (beiratkozik),
hogy a pap 3 egymást követő vasárnap
kihirdesse őket (kihirdet, kihirdetés).
Vasárnap délután a templomba, rokonlátogatóba a jegyesek már kísérő nélkül is
elmehettek. − A túl hosszú ~et a cívisek
nem szerették, annak ugyanis gyakran
szakítás lett a vége. A szakítás már komolyabb következményekkel járt, mert
a(z ok nélkül) szakító a jegyajándékot
köteles volt visszaadni, sőt a régibb
időkben az első megbeszélésen kikötött
bánatpénzt is ki kellett fizetnie. Később
ennek szigora enyhült, ha a jegyesek
Eltíptík a babaruhát, vagyis ha megsemmisült a ~, felbontották a ~et, akkor
mindketten visszaszolgáltatták a másik
félnek a kapott jegyajándékokat. L. még:
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jegy, lánykérés; a fogalmak szócikkeit
is!
jegyez: → megjegyez
jegygyűrű ~ fn A jegyes, ill. a házas
állapot jeleként viselt (arany) gyűrű. →
Jegyajándék, amelyet, a vőlegény, ill. a
menyasszony vett a választottjának.
jegying ∼ fn Kivarrott → ing, amelyet a jegyesség ideje alatt varr a menyasszony a vőlegénynek. L. még: jegyajándék
jegykabát ~ fn → Jegyajándékul a
vőlegénytől a menyasszonynak adott,
szőrmével díszített (bársony) → kabát.
jegykendő jegykendőÝ fn Nevének
változata: jegykeszkenőÝ. Díszes kendő,
amelyet eljegyzéskor a menyasszony ad
a vőlegénynek. L. még: jegyajándék
jegykeszkenő: → jegykendő
jegylajbi ∼ fn Ezüst gombos bársony
v. selyem mellény mint → jegyajándék.
jegypénz jegypíz fn 1. A → jegyajándékul vett retikülbe tett pénz. Kis
összeg volt, csak azért adták, hogy a későbbiekben se legyen sosem üres. Csak
akkor adta a vőlegény, ha retikült vett a
lánynak. 2. Arany- v. ezüstpénz, amit a
vőlegény az → eljegyzés alkalmával ad a
menyasszonynak. L. még: nászajándék
jegyrendszer ~ fn A korlátozott áruforgalomnak az a rendszere, hogy bizonyos közszükségleti cikkeket csak hatósági jegyre szolgálnak ki. Ilyen volt a
tanácsköztársaság alatt, ill. az első és
második világháború idején. Egy visszaemlékezés szerint (a második világháború idején és után) jött az inflázióṷs píz,
kík-zőÝd píz, így ösmertük. Adtak szappanjegyet, kenyírjegyet, zsírjegyet, ki
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vóṷt szabva, kinek mennyit, például
negyven deka kenyír járt egy napra. Azt
osztottuk be, nem vóṷt több. Sárga píz
vóṷt, kík píz is vóṷt, ezek kis papírpízek
vóṷtak. Nem tudom az írtíküket, az én
kezembe nem nagyon járt az a píz. Csak
hát jobb vóṷt, mert hiába inflázióṷ vóṷt,
de azokat a kis jegyeket kiadták. Bilétának híjták, felmutattuk, vittük a festíküzletbe, mert a Csapóṷ uccai nagy festíküzletbe kaptunk meg mindent, szappant, zsírt, lisztet. A ~t legutóbb 1951ben a Rákosi-rezsim vezette be (cukor-,
liszt-, húsjegyek). A hatalom az ellátási
nehézségek miatt falun a tehetős, gazdag
parasztokat tette felelőssé.
jegyruha ~ fn → Jegyajándékul a
vőlegénytől a menyasszonynak adott
díszes ruha. Tkp. a vőlegény szülei vették, de a vőlegény adta át.
jegyskatulya jegykatuja fn Az a doboz, amelyben a → jegyajándékokat
tartják.
jegyváltás: → eljegyzés
jegyző jeddzőÝ fn Pl. → tímároknál
az írásbeli munkák végzésére választott
tisztviselő.
Jehova: → Isten
jelentő jelentőÝ fn A → Református
Kollégium nyelvében: az a diák (tkp. a
szobafőnök), akinek feladata a felügyelő
tanárnak reggel a → lustra alkalmával a
konviktus, a cőtus rendjéről, a létszámról, betegek számáról stb. jelentést tenni.
jelentőség jelentőÝsíg fn Jelentés.
Mind a kettőÝnek ugyanaz a jelentőÝsíge.
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jeles napok ~: a) Egyházi ünnepnapok. b) A családban névnap, születésnap
stb.
jeles pad ~: A → Református Kollégiumban az a pad, amelyikben a legjobb
tanulók ülnek.
jeles szőrű deres jeles szőÝrű deres:
Ló színének megjelölésére. L. még: lótenyésztés
jelölő jelölőÝ fn → Rézműveseknél:
hegyes végű acélrudacska, amellyel a
mintát a lemezbe karcolják.
jelölőkerék jelölőÝkerék fn → Szűcsmesterségben: derelyemetszőhöz hasonló kéziszerszám; rádli.
jelölőkörző jelölőÝkörzőÝ fn → Szíjgyártóknál olyan körzőfajta, amellyel a
varrásoknak, fűzéseknek a bőr széleitől
való távolságát jelölik meg.
jelölt: → vőlegényjelölt
jelző jelzőÝ fn → Rézműveseknél hegyes végű acélrudacska, amellyel a mintát a lemezbe karcolják. L. még: juhjelző, varrásjelző
jelzőkörző jelzőÝkörzőÝ fn → Szíjgyártóknál a lyukasztás helyének jelölésére használt eszköz; szakítókörző.
jérce ~ fn Fiatal, még nem kotló növendék → tyúk v. hasonló szárnyas.
jércekártya ~ fn Osztáskor jutó rossz
→ kártya, amellyel nem lehet nyerni.
jércepulyka jércepujka fn → Pulyka
nőstény párja.
jércetojás ~ fn Fiatal → tyúknak az
első hónapokban tojt (kisebb méretű)
tojása.
jércike ~ fn Kis → jérce, serdülőÝ
jérce.
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jerke ~ fn Egyévesnél fiatalabb nőstény bárány v. kecske. L. még: juhtartás
jerkebárány ~ fn Nőstény bárány.
Másik nembeli párja a → kosbárány.
jerkenyáj ~ fn Mondják tokjóṷnyájnak is. Fiatal nőstény juhokból álló
→ nyáj.
jerkemuflon ~ fn Nőstény muflon.
jerketoklyó jerketokjóṷ Ritkább neve: nőÝstínytokjóṷ Fiatal, kb. egyéves
nőstény → juh. L. még: juhtartás
Jézus ~ tn – A/ Ismerjük és említjük
Krisztus, Jézus Krisztus, a hitéletben
még Isten fia, Isten báránya, Megváltó,
a Mi Urunk néven is. → Isten fia, aki a
bűnbe esett emberiség megváltására emberré lett, majd kereszthalált szenvedett.
Jézus életének legfőbb mozzanatai: születése (→ karácsony), kereszthalála (→
nagypéntek), feltámadása (→ húsvét) a
cívis társadalom ünnepi szokásait, hitvilágát is befolyásolták. A Biblia ismeretét
már az elemi iskolai vallásoktatás megalapozta, így ~ élete, cselekedetei, tanításai hamar részévé váltak a cívisek hitéletének, műveltségének. A ~hoz fűződő
bensőséges viszony bizonyítéka az is,
hogy a cívis családokban étkezés előtt
még a legutóbbi időkben is elmondták a
következő imádságot: Jövel/Jöjj el, ~,
légy vendégünk! Áldd meg, amit adtál
nékünk! Ámen – B/ Jézus a cívis frazémakincsnek is gyakori szereplője, neve
sokszor a Krisztus névvel váltakozva
szerepel. Enyhébb szitkozódásban: A ~át
/Krisztusát neki! A Krisztus pofozzon fel!
Szitkokban: A Krisztus görbíccsen meg!:
válj nyomorékká! Krisztus tegyen a
villahajtóṷjába!: görbülj meg, válj nyo-
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morékká! Indulatos belenyugvás: Bánynya a ~!: mit bánom én! Étkezéskor
mondott tréfás óhaj: Husát, husát, a ~át!
Szóláshasonlatok: Kicsipte magát, mint
szaros Pista ~ nevenapján: rendetlen
külsejű v. szokatlanul ünnepien felöltözött emberre mondják gúnyosan. Megrázta, mint Krisztus/~ a vargát: erősen
megrázta. Többet szenvedett, mint Krisztus a keresztfán − mondják arra, aki
mérhetetlenül sokat szenvedett. Nagy a
különbsíg, mint Krisztus és a kalaposinas közt: két dolog között óriási a különbség. Szólásokban: Krisztus és a kalaposinas: két dolog közötti nagy különbség tömör kifejezése. A részeges
ember Elinná/Beinná a Krisztus palástyát is. Elinná/Leinná a Krisztus palástyárúl/cipőÝjirűl/papucsárul a csatot.
Aki berúgott, az Bevett a Krisztus víribűl. Még akkor ~ a főÝdön járt: nagyon
régen volt az. Közmondásokban: A
Krisztus/~ koporsóṷját se őÝríztík ingyen: az elvégzett munkáért fizetni kell.
Akinek Krisztus/~ a baráttya, az nem
kárhozik el: könnyű annak boldogulni,
akinek befolyásos támogatói vannak. –
C/ A ~hoz kötődő vallásos érzület mélységét a cívis nyelv szókincsének néhány
más eleme is bizonyítja: így a →
krisztusfőolaj, krisztusvérefű, ill. a jézusszíve/jézusszív népi növénynevek és a
szarvasmarha szarvállásának jelölésére
használt → jézusfogta szarvú „pásztorterminológia”. Ez van jelen a cívisektől
(is) ismert népi hiedelemben is, amely
szerint a nád levele azért cakkos és
hegyeskés, mert amikor ~ a szamáron
ment, a szamár beleharapott a nád leve-
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lébe, de nem tudta teljesen leharapni. −
Régi korok műveltebb, érdeklődőbb cívis polgára számára bizonyára nem voltak ismeretlenek azok a természetmagyarázó, eredetmagyarázó mondák sem,
amelyek az ismeretlenül földön járó
Krisztus és Péter apostol alakjához fűződnek. Ezeknek egy része középkori
prédikációk legendáinak, példázatainak
elnépiesedett maradványa, más részük
magyar fejlemény.
jézusfogta szarvú jézusfogta szarvú:
→ Szarvasmarha szarvállásának jelölésére.
Jézus Krisztus: → Jézus
jézusszív: → jézusszíve
jézusszíve ~ fn Nevének változata:
jézusszív. Szívvirág. Dicentra spectabilis. Szív alakú virágjai 3−5 cm hosszúak.
Kedvelt kerti virág, dísznövény. L. még:
virágoskert
jezsovita: → jezsuita
jezsuita jezsovita mn/fn − Szólás:
Nagy jezsovita az!: szenteskedő, álnok.
jó jóṷ I. mn 1. Jóṷ keze van: ügyes,
gyors. Jóṷ néven/szívembűl: szívesen, ~
szívvel. 2. Köszönésben, ~kívánságban,
ill. udvariassági kifejezésekben általában
a jelzett szóval egybeolvadt, torzult, rövidebb formában: Jóṷccakát!: pongyola
használatban: így történt. Jóṷegíssíget!
Jóṷ szerencsével járjanak!: búcsúzáskor
mondják a távozóknak. 3. Időtartam,
távolság, mérték stb. fokozására: Jóṷ
rígenébe: nagyon régen. Jóṷ előÝre: idő
előtt, idejekorán. Jóṷ csihe: közepesen
megrakott szekérnyi mennyiség vmiből,
pl. szénából, szalmából. Jóṷ szál: sudár
termetű 〈ló〉. 4. Napszakokkal kapcsolat-
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ban fokozásra: Jóṷ estére: nagyon későre, sötét estére. Jóṷ reggel: korán reggel.
Jóṷ dílután: késő délután. 5. Lekicsinylő
v. szánakozó megszólításban, említésben: szegény, boldogtalan. 6. Idegen,
ismeretlen (, de láthatóan alacsonyabb
társadalmi állású) személyek megszólításában: Hova valóṷ maga, jóṷ ember?
II. fn Kifejezésekben: Jóṷra jönnek:
megegyeznek, kibékülnek. Jóṷra jön ki:
jól végződik. Frazé- mákban is gyakori.
Udvariassági formulákban: Mi jóṷba
jársz?: miért jöttél? Mi jóṷt hoztál?: mit
hoztál? Jóṷ kézbe van!: udvarias szólás,
amikor az italt kínálgatják: igyék előbb,
én majd azután! Szóláshasonlat: Ojan
jóṷ, mint egy falat kenyír: szelíd, jámbor. Szólások: Ojan jóṷ, hogyha jobb
vóṷna, el kéne rontani: most a legjobb.
Jóṷba foglajja magát: megjavul, jól
viselkedik. Jóṷ vóṷnál Barca Daninak:
kegyetlenkedő emberre mondják. Íltem a
jóṷval világíletembe: sokat szórakozott,
mulatott életében. Semmi jóṷnak nem
vagyok az elrontóṷ- ja: szívesen megyek
én is szórakozni, mulatni. Jóṷ bor, jóṷ
egíssíg, szíp asszony, felesíg: ezek szükségesek a férfiember számára. Jóṷ
óṷrába legyen mondva: szerencsés órában legyen mondva, ne okozzon bajt a
dicsekvés. Jóṷ gyerek/ember az, mikor
alszik: (gúny) ti. ébren rossz. Jóṷ vagy
te, csak az ördög vóṷt rossz, hogy el nem
vitt: (gúny) rossz vagy. Jóṷ, mer nem
károm- kodik: felelet pl. arra a kérdésre,
hogy ~-e még ez a szerszám: nem vmi ~.
Közmondás: A jóṷ pap hóṷttig tanul,
mégis tanulatlan hal meg: tanulni sohasem késő. A jóṷt nem kell dícsírni,

jákóblajtorjája
megdícsí- ri az magát: a ~ nem szorul
dicséretre. Ne bánsd a jóṷt, még jobb
lessz, üsd a rosszat, rosszabb lessz!: a ~
gyermeket nem kell fenyíteni, a rossznak
meg nem használ a verés. Aki másnak
jóṷt tesz, magának keres: ~cselekedeteinkkel barátokat szerzünk. Ha jóṷt
nem tehecc, ne tegyél rosszat!: ha nem
tudunk segíteni vkin, legalább kárt ne
okozzunk neki. Jóṷbul is megárt a sok:
semmit se vigyünk túlzásba! Jóṷírt jóṷt
ne várj!: ~cselekedeteinkért ne várjunk
viszonzást. Minden jóṷ, ha a víge jóṷ:
célunkat elérve már nem gondolunk a
korábbi nehézségekre. Mindenütt jóṷ, de
legjobb otthun: az otthon biztonságát
nem pótolja semmi. Ne csak tudd a jóṷt,
de tedd is!: a ~t cselekedni is kell. Mindent jóṷra hoz a köszörűkű: minden hibát, tévedést helyre lehet hozni. Sok jóṷ
ember kis hejen elfér: a ~ emberek könynyen megvannak egymás közelében.
jóakarat jóṷakarat fn − Tréfás, gúnyos szólások: Igírgette fertelmes jóṷakarattyát: veréssel fenyegette. Kimutatta fertelmes jóṷakarattyát: kimutatta
rosszindulatát.
jóakaró jóṷakaróṷ fn − Tréfás fohászkodás. A jóṷakaróṷimtul mencs meg
Uram Isten, az ellensígeimmel elbánok
magam is: az ügyetlen ~ többet árthat az
ellenségnél is.
jó állású jóṷ állású: Szép formájú, jó
alakú.
jó állású bőr jóṷ állású bűr: → Szijgyártóknál: tömör, vastag, jó szakítószilárdságú bőr. o
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jobb ~ I. mn Jobb kéz. II. hsz Jobb
szeretném: jobban szeretném. Szólás:
Megverte a ~ keze: részeg.
jobbadán ~ hsz 1. Többnyire, nagyrészt. 2. Jobban. Aki beteg, oszt kezd
felípülni, az ~ van.
Jobbágy-dűlő: → Nagymacs
jobban ~ hsz Inkább, többnyire. Űk ~
csak estefele vannak otthon.
jobbik ~ mn 1. Jobb oldali. A ~ arca
megsérült. 2. Gyermekek közül a (leg)
pajkosabb → megszólításaként.
jobbkézre ~ hsz Jobb kéz felől, jobbról. A balkezesek ~, a jobbkezesek balra
kapálnak.
jobbkézt ~ hsz Jobboldalt. Jobbkézt
van a bóṷt.
jobboldalas cakk: → cakk
jobbos ~ mn Jobboldalt befogott
〈állat〉.
jobbra-balra ~ hsz Összevissza, zavarosan. Hazudik ~.
jobbra hajló sörényű jobbra hajlóṷ
sörínyű: Ló sörényének egyik állása. L.
még: lótenyésztés
jobbról-balról jobbrul-balrul hsz
Tetőtől talpig, alaposan.
jobb szemérre csókás jobb szemire
csóṷkás: Olyan 〈ló〉, amelyiknek a jobb
szeme tarka színű. L. még: lótenyésztés
jó csihe jóṷ csihe: Közepesen megrakott szekérnyi mennyiség. L. még: csihe
jó délután jóṷ dílután: Késő délután.
jódolgos jóṷdóṷgos mn Szorgalmas,
dolgos.
jódolog fn − Szólás: Van jóṷdóṷgod?: van józan eszed?
jó előre jóṷ előÝre: Idő előtt.
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jóember jóṷember fn Jóakaratú, segítőkész személy, barát. Nincs neked
jóṷembered, aki ki tudna segíteni?
jóerkölcsű jóṷerkölcsű mn Engedelmes, jó igavonó 〈állat〉. Lúra meg
ökörre is mondtuk, ami szívesen húzta az
igát, hogy jóṷerkölcsű.
jó estére jóṷ estére: Nagyon későre.
jóétkes jóṷítkes mn Jó étvágyú, nem
válogatós.
jófajta: → jóféle
jófájú jóṷfájú mn Erős, csontos, izmos 〈ember〉. L. még: emberi test
jóféle jóṷféle mn (gúny) Másik neve:
jóṷfajta. Semmirekellő, rossz erkölcsű
〈személy, főleg nő〉. Valami jóṷfélével
lakik. − Szólás: Kicsi kell abbul, mint a
jóṷféle paprikábul: (tréf) kevés is elég
belőle.
jófélefű jóṷfélefű: Gyógyító hatású
→ fű. L. még: gyógynövények
jófélesáfrány: → jósáfrány
jófeleségtartó jóṷfelesígtartóṷ mn
Olyan 〈→ férj〉, aki szereti, és a munkában kíméli a feleségét.
jófirma jóṷfirma fn 1. Csibész, mihaszna, jómadár. 2. Rossz erkölcsű nő,
→ kurva.
jófogalmú jóṷfogalmú mn Okos, jó
felfogású 〈gyerek〉.
jog ~ fn 1. Iparengedély. Megkapta a
~ot, hogy fojtassa az ipart. 2. Italmérési
engedély. 3. Ingyenes legelőhasználat. A
pásztorok kaptak ~ot 5−6 db → számosállat legeltetésére.
jogászbál ~ fn A két világháború között nagy eseménye volt a debreceni
értelmiség életének az évenként megren-
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dezett ~. A bálról a helyi lapok a címoldalon közöltek fényképes beszámolót.
jogászpipa ~ fn Gyárilag készített
cseréppipa. L. még: debreceni pipa
jógazda jóṷgazda fn Jómódú, gazdag
paraszt, nagygazda, basaparaszt. Debrecenben gúnyversek örökítettek meg
egyes nagygazdákat: Jóṷgazda a Magyar Balog./Ott a szóṷga nem jár gyalog./Kikűdi a tísztát, kását,/Otthun hagygya a szalonnát./Bassza meg az ídesannyát! − A nagygazda Jóṷna János,/
Százával ott a napszámos./Kenyeret is
süt az nékik,/Öccör-haccor befűt néki,/
Mégis sületlen veszi ki. − Jóṷgazda a
Kiráj Miháj, aki a tyúkszaros kocsin kijár. L. még: gazda
joghurt ~ fn Baktériumokkal savanyított, aludttejszerű tejtermék.
jogszokások: → cívis jogszokások
jóigyekezetű jóṷigyekezetű mn Szorgalmas.
Jó Isten: → Isten
jójárású jóṷjárású mn Szép járású.
jojó jojóṷ fn Fonalon v. zsinóron
függő, le-föl gördíthető 2 kerek és lapos
fadarab/orsó mint játékszer. Az orsók
közepén zsinór, a végén az ujjnak a helye. Általában alulról fölfelé irányuló
mozgást végeztek vele, de az ügyesek
vízszintesen is tudták mozgatni. Suhancok kedvelt játékszere volt a múlt század
30-as éveiben és később.
jojózik jojóṷzik i → Jojóval játszik.
Jókai utca: → utcák−utcanevek
jókedv jóṷkedv fn − Szólás: Amit
adott jóṷkedvibe, vegye vissza haragjába!: nem törődöm a haragjával, hiszen
semmit sem kaptam tőle. Amit adott
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jóṷkedvibe, visszavette haragjába: kiszámíthatatlan viselkedésű. Közmondás:
Jóṷkedvnek rívás a víge: gyerekeknek
mondják, ha nem bírnak magukkal: a) ki
fogtok kapni. b) a túlságos jókedv vmi
közeli szomorúságnak a jele. L. még:
Isten
jó kéz jóṷ kéz: (gyny) Jobb → kéz. L.
még: gyermeknyelv
jókor jóṷkor hsz Korán reggel.
jókötésű jóṷkötísű mn Erős, izmos
〈férfi〉. L. még: emberi test
jó kút jóṷ kút: Jó ivóvizet adó → kút.
jól jóṷl hsz Helyes irányban. Jóṷl
megyek a Hortobágy fele? − Szólás:
Jóṷl imádkozott az Istenhez: szerencsés.
Gúnyos helyeslés: Jóṷl van az, ha jobban nincs. Közmondás: Aki jóṷl köt, az
jóṷl (is) óṷd: ~ kezdett dolog jó véget
ér.
jólépésben jóṷlípísbe hsz Szaporán.
A → lófogat haladási sebességével kapcsolatban mondták.
jóllakás jóṷllakás fn − Közmondás:
Minden jóṷllakásnak meg kell adni az
árát: semmit sem adnak ingyen. Változata: Minden jóṷllakásnak van bűttye
[böjtje].
jóllakik jóṷllakik i − Szólás: Kutya
baja, ha jóṷllakik: nem igazi beteg. Tréfás válasz a Jóllaktál? kérdésre: Nem
jóṷllaktam, csak ettem. Közmondás:
Jobb jóṷllakva hallgatni, mint éhen lármázni: senkinek sem kellemes az ok nélküli békétlenkedés. L. még: cigány,
nemzetiségcsúfoló
jóltart jóṷltart i Jóṷltart szóṷval valakit: időtöltésül hosszasan beszél neki.
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jóltelelt jóṷltelelt mn Télen át rendesen etetett, jó erőben levő 〈jószág〉.
jómadzag jóṷmaddzag fn Jómadár,
rossz gyerek.
jómassza jóṷmassza fn Csibész, mihaszna, jómadár.
jómenetelű jóṷmenetelű mn Pl. üzlet
jól jövedelmező.
jónadály: → nadály
jonagold ~ fn Pirosas színű, csíkozott, világossárga húsú, kiváló ízű, puha
→ alma. Szeptember végén, október
elején érik meg. Vastag ágakat hajtó
erős, sudaras fája korán termőre fordul.
L. még: gyümölcstermesztés
jonatán ~ fn Zamatos, piros téli →
alma, ill. fája. A legkiválóbb almafajta.
L. még: gyümölcstermesztés
Jóna-hodály: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
Jóna-kaszáló: → Haláp
Jóna-kunyhó: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
jóramenendő jóṷramenendőÝ mn
Nagy reményekre jogosító, tehetséges,
ígéretes 〈gyermek〉.
jóravaló jóṷravalóṷ mn Rendes,
tisztességes, jószívű 〈ember〉.
jordán ~ fn → Zsidó.
jó régenében jóṷ rígeníbe: Nagyon
régen.
jó reggel jóṷ reggel: Korán → reggel.
jorksir jorsi, jorsír, jorsit, jorsmit
mn/fn Sárgásfehér szőrű, kese → disznó,
yorkshire.
jorsi, jorsír, jorsit jorsmit: → jorksir
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jósáfrány jóṷsáfrány fn Alakváltozata: jóṷfélesáfrány. Fűszernek használt
nagyon drága → sáfrányfajta. Magukra
adó cívis háziasszonyok konyhájából
sosem fogyott ki.
jósasszony jóṷsasszony fn Jósnő.
Tudott jóṷsolni, jobban elámítani a másik embert. L. még: cívis hiedelemvilág
Jóska Jóṷska tn A József nevű gyermekeket csúfoló rigmus, → névcsúfoló:
Jóṷska, Jóṷska, tojóṷska, tojjál meg az
íccaka!
jóslás: A jövőben bekövetkező események előrejelzése különböző jelek
alapján. L. még: cívis hiedelemvilág
jóslókártya jóṷslóṷkártya fn Jóslással (is) foglalkozó cigányasszonyok
használták. L. még: kártya
jószág jóṷszág fn 1. A szakirodalom
szerint a ~ a gazdasági javak összessége,
amelyek egy természetes személyt megilletnek. A népnyelv a Nagyalföldön −
így Debrecenben és környékén − az egy
gazdasághoz tartozó állatállományt,
pontosabban a lábasjószágot, másik
nevén járójószágot, elsősorban a lovat és
szarvasmarhát, a 18. századtól a sertést,
még később a juhot is ~nak tekintette/tekinti. Ez az alapja a gazdálkodásnak
mint igaerő, vonóerő, élelem, gyorsan
értékesíthető árucikk, amely a maga lábán megy el a piacra. A ~ mennyiségének 1848-ig, a feudális jogrend fennmaradásáig azért is döntő jelentősége volt,
mert a ~ felett vitathatatlan volt a jobbágy tulajdonjoga, szabad rendelkezése.
A ~ mint jelentős érték piacra, vásárra
vihető, könnyen értékesíthető. 2. Használati tárgy, vagyontárgy. Rígi jóṷ- szág
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mán a bicskája. A kallóṷba a gazda
jóṷszágát sokszor hibásan festik meg. 3.
Embernek, állatnak a kicsinye. Mijen
aranyos jóṷszág! 4. (Arany/Ezüst/Papír)pénz. Sok jóṷszága vóṷt az ágy alatt
a kosárba. − Más összetételekben is
előfordul: a szarvasmarha népi neve:
nagyjószág, a legelőhasználathoz kapcsolódik a számosjószág, más néven:
számosállat, az elveszett, elkóborolt
szarvasmarha a bitangjószág, a baromfi,
ill. a baromfiállomány összessége az
aprójószág. − Közmondás: Igaz jóṷszág
nem vész el: a jogos tulajdon meg szokott kerülni. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
jószágbélyegző jóṷszágbíjegzőÝ fn
Olyan eszköz, amelynek megtüzesített
részével szarvasmarhára v. lóra megkülönböztető jelet tesznek; → bilyogozó.
jószágbeszorulás: → beszorulás
jószágkiverés: → kiverés
jó szál jóṷ szál: Ló termetére, alkatára vonatkozó minősítés: sudár termetű.
L. még: lótenyésztés
jószerint jóṷszerint hsz Alakváltozata: jóṷszerrel. Jóformán. Még a nevedet
se tudom jóṷszerrel.
jószerrel: → jószerint
jótelelő jóṷtelelőÝ mn Olyan 〈jószág〉, amely a szilaj tartást, a szabad ég
alatti tartózkodást télen is jól bírja. Ilyen
a → magyar szürke marha. A többit le
kell kötni, istállóṷba teleltetni. L. még:
külterjes állattartás
jótestvér jóṷtesvír fn Testvér.
jótét: → jótett
jótétemény: → jótett
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jótett jóṷtett fn Régies alakváltozatai: jóṷtét, jóṷtétemíny. Szóláshasonlat:
Úgy várták, mint a jóṷtett/jóṷtét lelket:
nagyon várták. Közmondás: Jóṷtett/
lJóṷtét hejibe jóṷt ne várj! Jóṷtettír jóṷt
ne várj!: a ~et nem szokták meghálálni.
Jóṷtettír/Jóṷtétemínyedír jóṷt várj!: ha
segítsz másokon, rajtad is segítenek.
jó víz jóṷ víz: Ivóvíz.
jovít: → javít
jovul: → javul
józan természetű jóṷzan termíszetű:
Nem iszákos.
Józsa Jóṷzsa tn – A/ Debrecen központjától kb. 10 km-re észak-északnyugati irányban fekvő település. A mai ~
két részből áll: a 35. számú országút magasabban fekvő oldala mentén (Debrecen felől érkezve balra) van Felsőjózsa,
az alacsonyabb oldalon (Debrecen felől
érkezve jobbra) Alsójózsa. Kertvárosi
jellegű település, lakóinak száma napjainkban 12 ezer fölött van. – B/ Neve
először 1234/1550-ben fordul elő a Váradi Regestrumban. Ekkor egyik birtokosának, ~nak a prédiumaként említik
(de predio Iouse). Abban az időben a
tulajdonosa Szemere fia Szemer volt, aki
végrendeletében egyik szolgáját, Dérát a
Tócó-ér túlsó (nyugati) partján álló
Szent Györgyegyháznak adta, és lakhelyet, kellő mennyiségű élelmet, italt
biztosított számára, hogy „legyen miből
megemlékeznie” volt gazdájáról minden
év szeptember 29-én, Szent Mihály napján. A ~ településnév az 1700-as évekig
nem is fordul elő többet az okmányokban, ám Szentgyörgy falu, majd mezőváros, amelybe Józsa−Mihálylaka prédium
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beolvadt, tovább élt, fejlődött, elpusztult,
később újjászületett, de gyakran más
volt az elnevezése. Már a 14. században
lakott terület volt. A középkori Szentgyörgyfalva pusztulása után az 1700-as
években ezen a területen alakult ki Alsójózsa és Felsőjózsa. A két település
1829-ban ~ néven egyesült, majd az akkor 7 ezres lakosú nagyközséget 1982.
január 1-jén Debrecen−Józsa néven
Debrecenhez csatolták. A településen régen meghatározó volt a szőlőtermesztés,
emiatt vált a szőlő ~ címerévé. Az ezredforduló óta intenzív fejlődés jellemzi:
ennek bizonyítéka a lélekszám állandó
gyarapodása és település központjának
városiasodása is. – C/ Személynévi eredetű helynév, a József becéző alakja. (A
település történetét, helyneveit Lévai
Béla dolgozta fel több munkájában.)
*Józsa−Mihálylaka: → Józsa
Józsasi út: → Pallag
József Attila-telep tn − A város déli
részén fekszik. A 2. világháború előtt
Wolaffkatelepnek hívták. Wolaffka (Wolafka) Nándor magas egyházi hivatalokat
betöltő katolikus teológus, 1892-től debreceni plébános volt.
József-nap Jóṷzsef-nap fn A tavaszi
napéjegyenlőség idejére eső 3 jeles névnap (Sándor: március 18, József: március 19., Benedek: március 21.) közül
ennek van a legnagyobb időjósló szerepe. A cívis gazdák körében (is) él(t) az e
naphoz kapcsolódó megfigyelés: Jóṷzsef-nap után kalapáccsal se lehetne a
füvet visszaverni. L. még: időjóslás
jön ~, gyön, gyün i 1. Térben húzódó
v. elterülő dolog elér, kiterjed, elnyúlik
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vmeddig ebben az irányban, ahol beszélek, halad. A Vak düllőÝ fele ~ víggel a
főÝggye. 2. Keletkezik. Ijen zőÝd-sárga
penísz ~ a tetejire a lekvárnak. 3. A beszélő v. ennek közelében levő személy
felé támadó szándékkal közeledik. A
kutya nekem jött nagy mírgesen. − Szólás: Könnyen jött, könnyen ment: könynyen szerzett, de gyorsan eltékozolt vagyonra, pénzre mondják. Tréfás lakodalmi meghívás: Ha jöttök, lesztek, ha
hoztok, esztek. Kést, kanalat hozzatok,
hogy éhen ne maraggyatok! − Az ige
adatolt igekötős alakjai: → bejön, belejön, előjön, feljön, kijön, lejön, létrejön,
összejön, rájön.
jön-megy ~, gyün-megy i − Szóláshasonlat: Jön-megy, mint Orbánba/zsidóṷba a fájdalom: nyugtalanul mászkál.
Másik változata: Jön-megy, mint Orbán
lelke a pokolba.
jöttment ~, gyüttment mn/fn Debrecenbe betelepült, nem őslakos, nem tősgyökeres (cívis) személy. A fogalmat a
cívis társadalom zártságával kapcsolatban szokták emlegetni. Még az 1900-as
években is így emlegették azt, akinek
nem a Basahalmán belül vágták el a
kőÝdökit. Hasonló tartalmú szólásban:
Ennek meg hon vágták el a kőÝdökzsinóṷrját? L. még: Basahalom
jövendőbeli férjnekvaló: → vőlegény
jövendől jövendőÝl i Jövendöl.
jövendőlés jövendőÝlís fn Jövendölés.
jövés jövís fn 1. Fa törzséből, tövéből
kinövő vadhajtás, fattyúhajtás (pl. →
fűzfajövés). ŐÝszibarackot ijen jövísbe,
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őÝszibarackjövísbe kell óṷtani. 2. A
rügyből kipattanó hajtás. A jövís mán nagyobb, mint a rügy. L. még: fogjövés
jövevény jövevíny fn Idegenből beköltözött, de a helybeliektől még be nem
fogadott ember. L. még: jöttment
jövő jövőÝ fn − Közmondás: Ha az
ember a jövőÝt tudná, az nem lenne jóṷ:
az a szerencsénk, hogy nem tudjuk, mit
hoz a ~. Más változatban: Nem jóṷ a
jövőÝt tudni.
jövőmenő jövőÝmenőÝ fn Csavargó,
jöttment. Pl. ~k voltak régen a sátoros →
cigányok is.
judabőgő judabőÝgőÝ fn Csengetytyű.
judaform ~ fn Másik népetimológiás
neve: judapor. Jodoform.
judapor: → judaform
júdás ~ fn − Szólások: Árulóṷ ~:
vkit, vmit hálátlanul eláruló ember.
Árulkodóṷ ~, kipukkant a tojás: gyerekek csúfolják így árulkodó társukat.
juh: → juhtartás
juha ~ fn → Szekéren a → rúdszárny
két végét összekötő fa.
Juhállás: → Haláp
juhar: → jávorfa
juharfa: → jávorfa
juhász ~ fn – A/ Juhnyájat őrző és
gondozó pásztor. Ritkán juhászembernek is említik. Aki a juhászatot folytatja,
az juhászkodik. Foglalkozása miatt több
egymással szoros kapcsolatban álló tapasztalati tudás, ismeret birtokában van.
Így tud legeltetni, fejni, elletni, gyapjút
nyírni, ért a juhbetegségek (körömfájás,
sántaság stb.) gyógyításához (juhásztitok); tud túrót, gomolyát, sajtot, zsendi-
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cét készíteni; főzőtudománya sem utolsó, kiváló birkapörköltet, juhhúsos kását
stb. főz; a legtöbb ~ ügyes kezű faragó
(pásztorbot). – B/ A nyájjuhász v. anyajuhász, anyafalkás több gazda tulajdonát
képező közös (anya, kos, ürü) nyájnak a
pásztora. Hasonló „státusa” van a szerződött juhásznak, kommenciós juhásznak, kommenciós nyájjuhásznak is. A
magatarti juhász kevés földű v. föld
nélküli juhos gazda, falkáját bérelt legelőn tartja. Munkájának jellege szerint
van anyajuhász ’anyajuhokat őrző juhász’, cangajuhász v. fejősjuhász, a
meddőnyáj őrzője a meddőjuhász, a kosnyájé a kospásztor, az ellésnél segédkezik az elletősjuhász, munkájának dicsérete a szerető juhász megjelölés. A számadó juhász a rábízott juhokért anyagilag
is felelős, miként a számadó bojtár is. A
~ munkája során többféle „eszközt”
használ. Terelőeszköze a juhászkampó
(árvatölgyfa bot, pásztorbot, rézkampó)
és a karikás ostor/karikás; segítője a
juhászbojtár, juhászgyerek, a meddősbojtár, koskisbojtár, kiscsicskás; állata a
hajtókutya, juhászkutya, pásztorkutya
(mudi, puli, pumi, sinkakutya; komondor, kuvasz) és a szamár/csacsi/Isten
lova; egyéb munkaeszköze a juhfejő
sajtár, juhbélyegző, juhpergő/pergő, kolomp; szálláshelye a juhásztanya/juhászporta, ill. a juhászpihenő. Munka közben
pihenésképpen elüldögélhet az árokparton (juhászpadka). Jellegzetes öltözete a
juhászbunda, a szűr, juhászkalap, pásztorkalap. – C/ Frazémákban is szerepel.
Szóláshasonlat: Úgy beszíl vele, mint ~ a
bojtárjával: gorombán beszél vkivel.
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Válogat, mint ~ a pergőÝbe: élvezettel
válogat, mert van miből. Közmondás:
Juhász meg zsidóṷ nélkűl nincs vásár: ti.
mindkettő állandó és fontos résztvevője
a vásárnak. A ~ átlagon felüli erejére
utal a juhászkapocs népnyelvi metafora.
−.A ~ok egyik kedvenc éneke: Szombat
este üzentem a babámnak, hogy vasárnapra mossa ki a gatyámat. A szárát
meg ráncojja ki faszául, mert megyeszerte ismernek a gatyámrul. L. még: hortobágyi pásztorviselet; a fogalmak szócikkeit is!
juhászat ~ fn Juhászmesterség. L.
még: juhtartás
juhászbojtár ~ fn A → juhász (fiatal) segítője.
juhászbunda ~ fn Szőrös birkabőrből készült ujjatlan → bunda. Díszítés
nélküli változata a → sima juhászbunda.
A → juhászok felsőruházatához tartozott, ők nyáron sem váltak meg tőle. Ha
hétágra sütött a nap a Hortobágyon, a
juhászon akkor is rajta vóṷt a bunda −
emlékeztek vissza a pusztai életet jól
ismerő idős cívisek. A bundát ilyenkor
szőrével befelé fordították, így nem engedte át a meleget. A bunda viselésének
más gyakorlati oka is volt, a bőrével
kifelé fordított bunda védett az esőtől,
melegtől, illetve étkezéskor asztalként,
pihenéskor fekvőhelyként is szolgált.
Szóláshasonlat: Alszik, mint a ~: mélyen
alszik. Zsíros, mint a ~: ruhadarab egészen át van zsírosodva. L. még: hortobágyi pásztorviselet
juhászdél juhászdíl fn Nyári időben a
→ juhnyáj nappali pihenése. A melegtől
és széljárástól függően a juhnyáj délelőtt
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10 órától délután 2−3 óráig a hodály v. a
fák árnyékában fejjel összebújik. A juhász a pihenő alatt végzi el a kunyhó
körüli munkát, és alszik, hogy a hajnali
legeltetést kipihenje. Kora tavasszal,
ősszel és hűvösebb nyári napokon a ~
csak addig tart, amíg a nyáj kérődzik.
juhászember: → juhász
juhászgyerek ~ fn Nagyon fiatal →
juhász. Én mán tizeneggy éves koromba
~ vóṷtam.
juhászhurka ~ fn A juh vastagbelébe
töltött → hurka. Tölteléke a megsózott
és megpaprikázott kenyérhéj. A birkahússal együtt, aközé téve főzik meg. Jó
eledelnek tartották/tartják.
juhászkalap ~ fn → Juhászok széles
karimájú, felfelé pödrött szélű → kalapja.
juhászkampó juhászkampóṷ fn Más
nevei: kampóṷsbot, kampóṷ. A juhászok
félig tréfásan kenyírkeresőÝnek is nevezik. A juhászok jellegzetes, hosszú
pásztorbotja, amelynek az egyik végén
természetes (v. faragott) fakampó (fahorgú juhászkampó) v. ráhelyezett fémkampó (vashorgú juhászkampó, rézkampó) van. Egyesek a kampónak való ágat
ősszel keresték és vágták ki, majd megpörkölték a héját, hogy alatta a fa szép
piros legyen. Mások tavasszal a gyökér
részén kinagyolták a kampófejet, aztán
főzték, hogy a széltől, a használattól ne
repedjen meg. A ~ szárát befaggyúzták,
majd újságpapírba tekerték, és a papírt
meggyújtották, hogy a faggyú beleégjen
a fába, és a kampószár szép piros legyen.
A ~ egyik fajtája az árvatölgyfabot, ezt
az árvatölgy erre alkalmas ágából farag-

263

jár

ták ki, majd trágyalében hosszú ideig
érlelték. Funkciója szerinti megnevezés
az őrző kampó, gyapjúfogó juhászkampó, ünnepi kampó. Ez utóbbinak nemcsak a kampóját, hanem a szárát is díszíthették, főként domború faragással,
karcolással. Dísze szerint volt makkos
kampó, rózsás kampó, kosfejes kampó
stb. Szereltek a ~ra csörgő karikákat is.
A kampó fém részét a juhász a kampókészítő mesterektől vásárolta a hídivásáron. Az 1920-as évektől környékünkön híres kampókészítő műhely volt
Balmazújvárosban, távolabb Edelényben, ill. Csengerben. Legjellegzetesebb
termékük a kígyófejes kampó. A ~ többféleképpen használható. Ha a juhász
elfárad, rátámaszkodhat v. akár ráülhet,
de használhatja verekedésnél is. Alkalmas terelőeszköz is, de legfontosabb
funkciója a juh kifogása, kiemelése a
nyájból, ilyenkor az állat hátsó lábára
akasztják a kampót. A gyapjas merinó
juhokkal került hazánkba, a hosszú szőrű
rackát őrző pásztorok nem ismerték, az
állatot a szőrüknél fogva ragadták meg.
A racka terelőeszköze a bot és a karikás
volt. A számadó juhász kampója vékonyabb, a bojtáré vastagabb. Botvégre
kerül a sor, botra kap − mondják, ha a
juhászok kampós bottal összeverekednek. A ~hoz köthető a pásztornyelv botra ugat kifejezése is. Ez a pásztorkutyának azt a betanítási módját jelenti, amikor a pásztor a felemelt bottal meghatározza a terelés irányát. Amíg a kutya ezt
nem érti, csak a kinyújtott botot ugatja.
A ~ szerepet kap a hortobágyi táncművészetben is (botos, botolótánc/botössze-
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vágás/botvágás, juhásztánc). L. még: a
fogalmak szócikkeit is!
juhászkapocs ~ fn Tenyérrel fenékre, combra v. lábikrára mért ütés, amely
után még a húsba is jól belecsípnek, ill.
belemarkolnak.
juhászkodik ~ i 1. Juhászmesterséget
űz. 2. Mérges, haragos ember lecsillapodik, elmegy a mérge.
juhászkunyhó juhászkunyhóṷ fn A
juhászt az időjárás ellen védő kunyhó.
Fekvőhelyén, ülőalkalmatosságán kívül
itt kaptak/kapnak helyet a pásztor különböző használati tárgyai, így a nagy fakanál, sajtár, túrósdézsa/túrós- kád, ordakeverő lapát, túrórovás, mérőbot, sóbot,
fahorgú juhászkampó, vashorgú juhászkampó, gyapjúfogó juhászkampó, kolonc, tűtartó, pásztorkészség. L. még: juhászpihenő, juhásztanya; a fogalmak
szócikkeit is!
juhászkutya ~ fn Pásztorkutya. A
legjobb terelőkutya a sinkakutya, a pumi,
a puli (és a mudi). Ha a juhászok beszélgettek, a két nyáj összekeveredett, a jó ~
szét tudta választani őket. Batanításuk
módjára utal a botra ugat kifejezés (juhászkampó). −Tréfás szólás: (Két-három
hétig) ~ lennék írte: ha a szóban forgó
nő az enyém lehetne, bármilyen áldozatot vállalnék érte. L. még: a fogalmak
szócikkeit is!
juhászpadka ~ fn Másik neve: szikpadka. Szikes területen levő vízlevezető
árok, ér kissé kiemelkedő partja, amelyen a → juhász legeltetés közben üldögélni szokott. A kb. 10−30 cm magas,
fehér porral belepett kiemelkedés a Hortobágy egyik sajátos térszínformája.
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juhászpihenő juhászpihenőÝ fn Juhászok tartózkodási helyéül szolgáló
egyszerű építmény, → kunyhó v. vályogház. A bagotai csőÝszház rígi kis juhászpihenőÝ.
juhászporta: → juhásztanya
juhásztánc ~ fn → Juhászkampóval
járt → pásztortánc.
juhásztanya ~ fn Ritkább neve: juhászporta. A → juhász lakhelye és a
foglalkozáshoz kapcsolódó más épületek.
Juhász-telek: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
juhásztitok ~ fn A → juhászok mindennapi életvitelében olyan ismeret,
tapasztalat, amelyet a juhász megőriz
magának, ill. csak a hozzá közelállóknak
ad át. Pl. bizonyos ételek elkészítésénél,
ízesítésénél, ill. a → tejoltó elkészítésénél, juhok betegségének gyógyításánál is
volt ~.
juházik ~ i Felindult ember, dühös
állat csillapodik, engesztelődik.
juháztat ~ i Szelídít.
juhbél jubél fn → Gubacsapóknál:
az → ifafa/ilfa húrjához, idegéhez használt anyag, amelyet a debreceniek a fonókerék bőgőhúrjához is használtak.
juhbélyegző jubíjegzőÝ fn A juhok
megjelölésére való megtüzesített →
bélyegzővas. A rackák szarvára nyomták.
(a) juh betegségei és gyógyításuk: A
juhtartó gazdák elvárták a pásztortól,
hogy értsen az állatgyógyításhoz. A
megelőzést szolgálta jó néhány rendszeresen végzett művelet, pata- és körömápolás, fürösztés, rühesség vizsgálata a
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merinónál stb. Gyógyítással főként a fejősjuhászok foglalkoztak. Tudományuk
általában a családban maradt, apáról
fiúra szállt, nagy része mások számára
féltve őrzött juhásztitok ma is. Tavasszal
a kihajtás előtt a juhnyájat egy fürösztőszerrel teli nagy medencébe (fürösztőmedence) hajtják, fürösztik ’fertőtlenítik’, hogy védetté tegyék a különböző
betegségek (rüh, métely, férgek stb) ellen. A száj- és körömfájásban szenvedő
juh büdössánta/járványsánta, betegsége
a büdössántaság/büdöskörömfájás/járványsántaság. Emiatt az állat lesántul,
körmei között gennyes kelés keletkezik.
Fertőző betegség, gyógyítása hosszadalmas folyamat. A pásztor a juhot először megkörmözi, vagyis a lábán a körmöket a körmözőbicskával megfaragja,
közeit kitisztítja, majd a sántázószer nevű kenőccsel v. kékkővel ’rézgálic’ többször bekeni. Ennek összetevői: kékkő és
timsó megégetve, mozsárban összetörve,
ehhez hozzákevernek egy kevés gunerát,
vagyis vulnera nevű sebhintőport is.
Ezen kívül még egyebet is tesznek hozzá. Ez utóbbi „kiléte” azonban féltve
őrzött juhásztitok. A gyógyítás egész folyamata a sántázás, amelynek során a
juhász a sánta lábú juhot megsántázza,
meggyógyítja. A juh lábának más, de
nem járványos betegségei még: a pállott
sántaság. Pállott sánta az olyan juh,
amelynek körmei a körömágytól elválnak, a körmök köze kisebesedik, kipállik. Ezt is hasonlóképpen gyógyítják.
Attól függően, hogy mi okozta, a pásztorok megkülönböztetnek tarlósántaságot
és csíksántaságot is. Az előbbinél a torzs
ejt a birka körme között sebet, az utób-
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binál a cigánybúza toklásza v. tövis kerül a körmök közé. A kezeletlen, hosszúra hagyott körmű birkának a körme viszszatörik, elfertőződik, ez a körömhegyes
sántaság. Rendszeres körmöléssel kerülhető el. Ha hosszabb ideig kemény
úton hajtják az állatot, a köröm alatti
rész gyulladásba jöhet, kelés keletkezhet
(nyomásos sántaság). Bicskával kivágják, és fertőtlenítik. Az ügyes juhász
meg tudta gyógyítani a kergeséget ’kergekór’ is. A himlőoltás is a pásztor munkája, 3−4 kis üvegcsébe himlős váladékot vesz a himlős juhból, és azt egy vályús tű segítségével a juh farka tövébe
oltja. Ha a juh a vizes legelőn, nedves
lapályon mételyt evett, vagyis mételyfüvet legelt, akkor a májában elszaporodott
a métely. A sok ílőÝsdi a máját felőri
’felőröli’ (májmételykór, métely), és belepusztul az állat. Üröm, bürök, korom
és konyhasó keverékével védekeznek
ellene. Veszélyes élősködője a juhnak a
tüdőszőrféreg, amely a tüdejébe kerülve
betegséget, elhullást okoz, féreghajtóval
kezelték. Másik élősködője a kevésbé
veszélyes birkakullancs. Galandféreg ellen kékkövet tettek a birka szájába, és
egy ideig nem ihatott. A juhok súlyos, az
állat pusztulását okozó betegsége a futótályog. A lépfene gyógyíthatatlan betegség, az állat húsát is tilos elfogyasztani.
A merinófajták gyakori bőrbetegsége a
rüh. Ha a birkát ázottan hajtják be a
fülledt, nedves hodályba, könnyen elszaporodnak rajta a rühatkák. Gyógyítására a pásztor az állatot a saját kenőcsével, a rühzsírral bekeni, a rühtől megtisztítja, megrüheli. A kénes kenőcsben a
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petróleumtól a terpentinen, higanyon át a
hunyor főzetéig többféle alkotórész előfordul. A rühzsírt a juhász a maga készítette (gyakran kicifrázott) rűhzsírtartóban tartja. (Rüh elleni szer a halmaszlagpor és a halmaszlagzsír is.) Elhúzta a
köszvény – mondják, ha a rackaféle szarva előbb egyenesen nő, majd elgörbül.
Nemcsak a szarvasmarháknak, hanem a
juhoknak is veszélyes betegsége a sercegő üszög. Az anyaállatnak tőgygyulladása lehet, ha a kevés tej miatt a báránya
hiába gyötri. Ilyenkor az ecetes víz, sárgaföldes pakolás segít. Szembajt, sőt
vakságot okozhat, ha a cigánybúza toklászát időben nem távolítják el a szem
körüli szőrből. A gyulladást vérehulló
fecskefű főzetével kezelik. A helytelen
takarmányozás is okozhat a juhoknál betegséget. Ha pl. töreket v. más nem megfelelő takarmányt etetnek vele, bélgyulladása lehet. Ha az állat bezabál a lóherés, lucernás fűből, szódabikarbónával és
ecetes-cukros vízzel segítenek rajta. Felfúvódáskor a birka öklendezik, vergődik.
Ilyenkor dohánylevéllel hánytatják, fapecekkel nyitják meg a böfögés útját, a
horpaszát kézzel nyomkodják, amíg nem
böfög. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
juhbőr jubűr fn 1. A juh lenyúzott,
kikészített bőre. 2. → Tímároknál a juh
kikészítetlen v. kikészített bőre mint
(nyers)anyag. 3. → Szőrmekikészítőknél:
a juh gyapja.
juhcsecsszőlő: → juhcsecsű-szőlő
juhcsecsű: → juhcsecsű-szőlő
juhcsecsű-szőlő jucsecsű-szőÝlőÝ fn
Más nevei: jucsecsszőÝlőÝ, jucsecsű.
Nagy, hosszúkás szemű → szőlőfajta.
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juhfarkszőlő jufarkszőÝlőÝ fn Alakváltozata: jufarkú-szőÝlőÝ. Egyenes,
hosszú szemű, vékony fürtű, kissé savanyú, fehér borszőlő. L. még: szőlő
juhfarkú-szőlő: → juhfarkszőlő
juhfejő sajtár jufejőÝ sajtár: Juh fejésekor használt edény, → sajtár. L.
még: juhtartás
juhföld jufőÝd fn Juhlegelő.
Juh-föld Ju-főÝd fn Hortobágyi juhlegelő. BelőÝl vóṷt a Mátán, a Kilencjukú-hídon belőÝl vóṷt a Ju-főÝd meg a
Disznóṷ-főÝd. L. még: hortobágyi helynevek és helynévtípusok
juhganéj jugané fn Juhtrágya. Viszonylag értékes trágyaféle. Legeltetéskor kerül a földbe.
juhhodály juhodáj fn Juhok számára
készített → akol.
juhhúsos kása juhúsos kása: Nevének változata: juhoskása. Juhhússal készített kásaféle étel. Készítése: A gazdasszony (v. a pásztor) a jó vegyes juhhúst apróra vágja, a vegyes oldalas részéhez egy kis húsos lapockát is vág.
Belevágja a juh tüdejét, szívét, lépét, veséjét, nyelvét, máját is. Az egészet jó
ideig főzi. Amikor a hús puhulni kezd, a
bográcsban disznózsírt olvaszt, a szűrővel a húst ebbe a forró zsírba átszedi,
főzi, majd süti. Közben a kövér juhhúsos
lébe bőven tesz köleskását, felkarikázott
petrezselyemgyökeret és egy kevés sót.
Ha a kása fokadozik, és elfőtte a levét,
tört borsot hint bele, és fakanállal megkavargatja, nehogy megkozmásodjon.
Esetleg egy-egy kanál disznózsírt is tesz
még bele. Készre főzi. A tálba kitett étel
tetejét forró disznózsírral megpacsma-
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golja, beszórja pirosra sült juhhúsdarabkákkal, és borssal meghinti. A → cívis
konyha és a hortobágyi pásztortársadalom egyik kedvelt étele.
juhízék juízik fn Juhok után maradt
takarmányhulladék.
juhjelző festék jujelzőÝ festík: A juhok megkülönböztetésére szolgáló, a
gyapjúból kimosható festék. Csak ezzel
volt szabad megjelölni a juhot.
juhkihajtás: → juhkiverés
juhkiverés jukiverís fn Más nevei:
jukihajtás, kicsapás. A juhok tavaszi kihajtása a legelőre.
juhnyáj junyáj fn Juhokból álló nyáj,
juhok összetartozó csoportja. (Rokon
fogalma a falka.) A Hortobágyon a következő nyájak legeltek/legelnek: magyar juhnyáj, birkanyáj, anyajuhnyáj,
magyar kosnyáj, fejős juhok nyája, jerkenyáj/toklyónyáj, ürünyáj. Általában
400−500 db, fejős juhoknál ennél kevesebb tartozott egy nyájhoz. A vándor juhászoknál a ~at a szamár vezette, a juhász eleségét, gúnyáját is vitte. Manapság szamár helyett kis harangot viselő,
szép alakú, megnyírt vezérürüt állítanak
a nyáj élére. L. még: juhtartás; a fogalmak szócikkeit is!
juhnyíró olló junyíróṷ ollóṷ: A juh
gyapjának lenyírására való olló. L. még:
juhtartás
Juhos-hát: → hortobágyi helynevek
és helynévtípusok
Juhos-háti-erdő: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
Juhos-háti-járás: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
juhoskása: → juhhúsos kása
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Juhos Kovács Ferenc: → cívis ragadványnevek
Juhosné telekje: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
Juhos-telek: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
juhpergő jupergőÝ fn Juh nyakába
való kis → kolomp.
juhpor jupor fn Megszáradt, porrá
vált juhtrágya. A juhászok a → hodályban a letaposott, összeérett juhtrágyát
ásóval felszedték, kockára vágták, és a
lapokat kirakták a napra száradni, majd
kúpokba rakták, és tüzelőként hasznosították, más részét hasonló célból a hortobágyi puszta környező falvaiban adták
el. Ugyanezt tették a juhok szabad állásain hetenként több alkalommal összesepert, száraz juhtrágyával is. Mivel trágyázásra kevés hasznosult belőle, tűzrevalóként történő felhasználásával, árusításával nagy kárt tettek a legelőnek.
juhporos juporos fn Juhhodály, ill. a
juhhodálynak az a része, ahol a juh hálni
szokott, és ahol sok trágyát, → juhport
rak le.
juhszél juszíl fn 1. A város széle.
Ezen kívül, de jóṷ messze pusztaság
vette körül a várost, úgy hívták, hogy
juszíl. 2. Tulajdonnév is. Eredetileg az
egykori → város árka/vársánc helyén
épült utcákat (Erzsébet, Honvéd, Teleki,
Eötvös utca) számították ide, de Balogh
István a mai Dobozi utca bérházainál
levő szakaszra (is) vonatkoztatta. L.
még: Debrecen gazdasága és társadalma
Juhszél: → juhszél
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juhszemű juszemű mn Nagy, kidülledt szemű.
juhtartás: – A/ A juh a magyarság
kedvelt haszonállata. A debreceni (hortobágyi) ~ a 16. században még elenyésző a szarvasmarha mellett. A helyzet a
17. század végére változott, összefüggésben a város virágzó kézműiparával
(szűrkészítők, gubacsapók, szűcsök,
posztócsinálók). A hazai ~ban jelentős
változás következett be a merinóféléknek (németjuh) 18. századi meghonosodásával, és a 19. század első felében a
gyapjúkonjunktúrához kapcsolható térhódításával. Korábban a rackafélék (racka/magyar juh/hosszúszőrű magyar) és
az ún. parlagi fajták voltak elterjedve.
Az 1830-as években terjedt el a cigája/cigájajuh. Ez a merinóinál durvább,
de a racka szőrénél sokkal finomabb
gyapjas juh Debrecen környékén is ismertté vált. El volt terjedve a purzsa és
az oláhjuh is. Nyakáig szőrtelen, jól tejelő keresztezett juhfajta a plezit (puci
pofájú). Külföldi keresztezett fajta a szapora lefic, a fricc és a suffolk is. A rackák rideg tartásával szemben a merinóval együtt járt a hodályok építése. A kényesebb merinó gondozásával különböző eljárások váltak szükségessé (juh betegségei és gyógyításuk). A racka →
merinó váltás időszakában a juh szót
elsősorban a régi magyar juhra, míg a
birka szót a merinófélék jelölésére használták a népnyelvben. – B/ A juhok ivar
és kor szerinti megnevezésére a hortobágyi pásztorok és a cívis juhtartó gazdák körében a következő elnevezések
éltek/élnek. A hím állat neve kos, a kifejlett nőivarúé az anyajuh/anyabürge, a
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fejősjuh v. fejősbirka/cangabirka, ill a
meddő állat neve canga, a herélt állaté
ürü, a későn herélté cap. A juh egyévesig bárány/birkabárány, becézett nevén
bari. Hímje a kosbárány, nőivarú párja a
jerke/jerkebárány. A két v. több testvérbárány a kettősbárány, ill. az ikres/ikres
bárány/ikerbárány. A gazdától a juhásznak adott bárány neve prémiumbárány,
az egyetlen foggal élőé bárányfogas kisbárány. Az egy év feletti növendék a
toklyó, a hím a kostoklyó, a nőivarú a
jerketoklyó/nősténytoklyó, a kiherélt állat
az ürütoklyó. Korszakunkban azonban az
elkülönítés már nem ilyen következetes,
gyakran keveredés figyelhető meg. A juhok kisebb-nagyobb csoportjára is több
elnevezés van: falka, juhnyáj, nyáj: így
bárányfalka, anyafalka (bizonyos szempontú válogatásuk a falkásítás), toklyófalka, ürüfalka, merinói falka, meddőnyáj/meddőállomány, kosnyáj. – C/ Ha
eljön az ideje, a nőstényjuhot pároztatják, vagyis űződik, felüzekedik, felűződik, beív, kost tesznek rá, ráengedik a
kost. Az űzetés időpontja Debrecen környékén a 20. század első évtizedeiben
Szent Mihály-nap (szeptember 29.) után
volt. Ekkor engedték a kosokat (koseresztés) az anyajuhok és a jerketoklyók
közé. Az ellés így február végére, március elejére esett. (A 19. században a
juhászat jeles napja Dömötör-nap, vagyis október 26. Ez után engedték a kosokat a nyájra.) A vemhesség időtartama 5
hónap. A juhok ellési és szoptatási ideje
a bárányozás. – D/ A juh szarvállására
utal a hosszú szarvú hegyes, hátraálló
hegyes, hátrabajuszhegyes, kajla szarvú,
pörge hegyes kifejezés, színére a csere-
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szőrű, sötétsárga és a vasveres melléknév. (A juh hangadása: mee, igéje: béget.) A juhok gondozója a juhász és a
bojtár (cangahajtó/esztrengahajtó), a
juhtartó gazdák vezetője, megbízottja az
esztenagazda. A ~ építményei a Hortobágyon az akol/birkaakol/juhakol, fejőakol, karám, akolkarám, hodály, birkahodály, esztena, esztrenga, kalicka, bárányketrec/kec, vállaltatós kec, rekesztő.
Debrecenben a juhok teleltető szállásai a
várost északon és keleten határoló erdőkben, az Erdőspusztákon voltak. – E/
A népnyelvi szókincs utal a ~hoz kötődő
cselekvésekre, történésekre is: A birkanyájat a József-nap (március 19.) környéki juhkiverés/juhkihajtás/ki- csapás
előtt a fürösztőmedencében fertőtlenítik,
fürösztik. Kint a juhföldön, birkajáráson
a juhnyáj/nyáj a falkavezető vezérürü
„irányításával” legel, a déli órákban delel, delelés után megterül, azaz elszéled
a mezőn. A juhnyáj pihenőhelye a birkaállás. A legelő állatok tartózkodási
helyéről az állat nyakába tett kolomp, ill.
a juhpergő/pergő tájékoztatja a juhászt.
Megkülönböztetésükre a rackáknál az
állatok V-alakú, egyenes állású, pödrött
szarvára juhbélyegzőt nyomtak (tulajdonjegy), más esetben a gyapjúból kimosható juhjelző festéket, szőrjegyet
használtak. Ha elérkezik az ideje, a juhász a birka gyapját juhnyíró ollóval
nyírja (gyapjúnyírás), ha sok a birka, akkor ezt a munkát a felfogadott nyíró
/birkanyíró/juhnyíró segíti. Nyírás előtt
az állatokat megfürdetik, ennek helye a
birkausztató/birkausztató akol. A fejés
megkönnyítéséhez a juhász az anyajuh
farkát lecsonkolja, farkalja, megkurtí-
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rozza. A fejés (birkafejés) naponta háromszor, hajnalban, délben és este történik a fejőkarámban v. fejőakolban. A
kifejt tej a fogóval ellátott, fából készült
edénybe, a cserpákba v. bögrébe, innen
pedig a félig zárt fejővedérbe v. egyenesen a juhfejő sajtárba kerül. A fejés
munkájára a nyári időszakban fejősjuhászt, fejőjuhászt is felfogadhattak. A
juhász a már nem tejelő juhokat meddőre veri. – F/ A juh hasznosítása a cívis
társadalomban is alapvetően háromirányú volt. Legfontosabb terméke, a juhról
lenyírt gyapjú az egykor híres debreceni
gubásmesterségnek, gyapjúművességnek
is az alapanyaga volt. Húsa (húsbirka)
értékes emberi táplálék (birkacímer, juhhúsos kása/juhoskása). Zsírban és vitaminokban gazdag tejéből kitűnő ízű sajt
(gomolya), túró (juhtúró), vaj és joghurt
(zsendice) készül, emellett számtalan
ételfélének a tartozéka (cívis konyha). A
juh igénytelen állat, elfogyasztja a hulladéktakarmányokat is, ürüléke (juhganéj,
juhpor, birkaszar, birkamogyoró) pedig
kiváló trágya. A még nem túl idős kosnak a herezacskójából a hortobágyi juhászok dohányzacskót (kostökzacskó) készítettek. – G/ A juh, birka, bárány, kos
sok frazémának a tárgya. Főleg gyerekek
körében használatos „veszekedő” típusú
mondókában: Veszett bárány, veszett
kos, mingyár neked szalad most: dühös,
veszekedni készülő emberről, főként fiúról mondják gúnyosan. Szitokban: Baszd
meg a juhot, ahova szőÝr nem jutott!
Szóláshasonlatokban: Ojan, mint a kerge
birka: nyugtalan, izgága. Aki ostobán,
bambán bámul, az Úgy níz, mint a ju. Ne

jákóblajtorjája
ürögj-forogj itt, mint a kerge ju!: ne lábatlankodj itt! Okos, mint a tavaji/tordai kos: nagyon buta, ostoba. Közmondásokban: Rossz birka az, amék nem bírja a gyapját. Rossz ju az, amék nem bírja
a maga gyapját. Rossz ju az, amék a maga gyapját elveszti. A fene megette azt a
juhot, amék elgóṷrja a gyapját: mindegyik változatot olyan emberre mondják,
aki egy kis meleg miatt rögtön leveti a
kabátját v. a felső ruháját. A fejéssel
foglalatoskodó juhászt ezzel bosszantják: Ujuju, a cserpákba szart a ju.− A ~
fontosságát közvetve a népnyelvi szókincs más elemei is bizonyítják: pl. bárányfejűfű, bárányüröm, juhcsecsűszőlő,
juhfarkszőlő növénynevek, ill. a juhszemű, kis juhtérdpipa, nagy juhtérdpipa. L.
még: sózás; a fogalmak szócikkeit is!
juhtartó gazda jutartóṷ gazda: Juhtartással foglalkozó gazda.
juhtej jutej fn A juh sárga színű, sűrű
→ teje. Beóṷttya a jutejet: a ~be oltóanyagot tesz. L. még: gomolya
juhtejfeldolgozás: A juhtartásnak a
gyapjú mellett a másik legfontosabb haszonvétele. A naponta 1−3 alkalommal
fejt juhtejet üstben lassú tűzön tőgymelegre melegítik, állati gyomorból készített száraz, kanalas v. savós oltóval megoltják, a kicsapódott kazeint ’fehérje’
(túró) sűrű vásznon gomolyacsináló ruhába téve a gomolyanyomó asztalon kinyomják, a benne maradó savót kicsepegtetik, a juhsajtot v. gomolyát sajtszéken kerek formába helyezve csavaros v.
rárakott kövekkel terhelt présen kipréselik, és utána szabad levegőn v. gyenge
tűzön füstöléssel kiszárítják. Az össze-
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tört v. megreszelt sajtot sóval és fűszernövények magjával (fenyőmag, kömény
stb.) összegyúrva fakéregből v. dongából
készült faedénybe, v. bőrből, hólyagból
való tömlőbe rakva légmentesen lezárják, tartósítják. Az üstben visszamaradt
és a sajtruhából kinyomkodott savót –
néha tej hozzáadásával – felmelegítik,
hogy a benne maradt fehérje kicsapódjék. A sovány, savóval kevert zsendicét
frissen fogyasztják, v. túróját leszűrik, és
belőle ökölnyi nagyságúra csomózott
édes sajtot készítenek. A második hevítés savóját általában az állatokkal etetik
meg. L. még: gomolya; a fogalmak szócikkeit is!
juhtérdpipa jutérgypipa fn Az egyik
neves debreceni pipa. Mérete szerint
volt: kis juhtérdpipa és nagy juhtérdpipa. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
juhtor jutor fn Juhászok és meghívott vendégeik számára rendezett mulatság. Nagy eseményekhez (gyapjúmázsálás, bilyogozás, szétverés stb.) kapcsolódóan tartották.
juhtúró jutúróṷ fn A régi(bb) időkben így készítették: A jó érett → gomolyát meghámozták, a belsejét megreszelték. Besózták, és egy kevés tehéntejföllel
összegyúrták → cipónak. A cipót tányérba tették, és befedték. Néhány nap
múlva finom, gyenge túró lett belőle. Ha
keveset készítettek, tányérból fogyasztották, ha sokat, akkor egy kis hordóba
tették, tetejére kevés köménymagot szórtak, így bár erős, csípős lett, de hónapokig elállt. Adatközlőim a következő készítési módot ismerték: Ha a gomolya
megérett, a külseje sárga kérget kapott,
azt tésztareszelővel lereszelték, v. meg-
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hámozták, összegyúrták egy kis sóval, ez
volt a ~. Ha nagyban csinálták, tiszta
vízben megáztatták, letörölték, lereszelték, a sárga bőrét is belereszelték. − A
feljegyzések szerint egykor a jómódú
polgároknál hordó-, ill. dézsaszámra állt
a ~. Ezt fogyasztotta a gazda és a cseléd
is. Sok gazda ezzel fizetett. A → cívis
konyha a főtt tészta, galuska ízesítésére
(is) használta/használja. A régi időkben
a ~t minden cívis gazdasszony és juhászné tudott csinálni, de a → juhtúrócsináló asszonyok piaci árusításra is készítettek ~t. L. még: túró
juhtúrócsináló asszony jutúróṷcsinálóṷ asszony: → Juhtúró készítésével és árusításával foglalkozó (szegény)
nő.
juhtúrós jutúróṷs mn Juhtúróval készült 〈ételféle〉. Legismertebb a → juhtúrós kása és a → juhtúrós galuska.
juhtúrós galuska jutúróṷs galuska:
Juhtúróval készült → pásztorétel.
juhtúrós kása jutúróṷs kása: Juhtúróval készült → pásztorétel.
juhzsír juzsír fn A juh gyapján lévő
faggyú.
juhzsivány ~ fn Juhtolvaj.
Julcsa: → ló
Juli: → ló
Júliatelep ~ tn A város északkeleti
részén fekvő lakott kertség.
juliskapaszuly juliskapaszuj fn Futóbabfajta. Futóṷpaszuj, zőÝdpaszujnak
főÝztük.
július julius fn A népi kalendáriumban Szent Jakab hava. Az év hetedik hónapja (31 nap). Nevezetes napja: július
25: → Jakab-nap.
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június junius fn A népi kalendáriumban Szent Iván hava, nyárelő hava. Az
év hatodik hónapja (30 nap). E hónap
21. napján (napja körül) van a nyári napforduló; június 24-én Szent Iván éj; június 29. Péter-Pál napja: az → aratás
kezdete.
juss ~ fn 1. Vkit megillető örökség,
örökrész. Kivette a ~át: előre kivette az
örökrészét. 2. Vkit megillető örökösödési jog. 3. Hagyaték. − Szólás: Megkapta
az apja ~át: gyereket jól elverte az apja.
Rokont illet a ~: az örökség a rokonságra
száll.
jussol ~ i Osztozáskor örökségként
kap vmit, örököl. Ű nem ~t, csak a tesvírei.
juta ~ fn Corchorus. Hársféle növény, ill. rostja.
jutafonal ~ fn → Juta rostjaiból készített → fonal. L. még: paszományosmesterség

K

Kaba ~ tn Település Debrecen közelében. Szóláshasonlat: Rendbe van, mint
~, amikor harmaccor leígett: (tréf) tönkrement.
kába ~ mn 1. Kerge 〈juh〉. A ~ ju forgott körbe-körbe. 2. Részeg. L. még: részegség
kabai ~ mn Tréfás felhívás ivásra,
koccintásra: Mit mondott a ~ asszony? A
felelet ugyanis: Igyunk eggyet, komámasszony. Lusta emberre mondják gúnyosan: Könyököl, mint a ~ kutya a gerággyán. L. még: garád
kabak: → kobak
kabasólyom kabasóṷjom fn A → sólyomfélékhez tartozik. Ligetes (ártéri) erdőkben, facsoportokban él. Gyors röptű,
30−36 cm hosszú ragadozó madár. Énekesmadarakra, rovarokra stb. vadászik.
A fák tetején levő varjúfészkekben költ.
Hazánkban áprilistól szeptemberig tartózkodik. L. még: Hortobágy állatvilága
kabát ~ fn 1. A ruha fölött viselt, általában csípőn alul érő, esetleg derékban
szabott, hátul hasított v. toldott, szögletes szárnyú, elöl gyakran kétsorgombos
férfiujjas. (Ujjatlan változatának neve:
rokk.) A szürke, barna v. fekete szövet~,
ritkán posztó~ bélése báránybőr, bársony
is lehetett, kihajtható gallérja olykor
prémes. Ritkán zsinórozták is. A válto-

zatos elnevezésű és formájú ~ok kb. a
19. és 20. század fordulója táján váltották fel a dolmányt és az azt követő
mándlit a férfiak téli és ünnepi öltözködésében. A későbbiekben nagy szerepe
volt terjesztésükben azoknak a szegényparasztoknak, akik az országot járva
kényszerűségből levetették otthoni viseletüket. 2. Erdély kivételével többnyire a
női ujjas néhány testhezálló változatát is
~ névvel jelölik. Ezek jó módot, ill. polgárosodást jelöltek. 3. Összetételben:
ágykabát, félkabát, jegykabát. L. még:
cívis férfiviselet, cívis női viselet, porfogó; a fogalmak szócikkeit is!
kabátka ~ fn Rövid, könnyű női →
kabát. L. még: cívis női viselet
kábelgimpen ~ fn → Paszományosoknál selyemmel körbetekercselt elektromos huzal.
kábelszövés kábelszövís fn → Paszományosoknál elektromos huzalok,
telefonkábelek selyemmel történő gépi
bevonása, körbetekercselése.
kábítóláda kábítóṷláda fn → Méhészetben: nyitott tetejű láda, amelynek
tetején akkora nyílás van, hogy egy méhkas ráférjen. Közepébe helyezik a kábító
anyagot, így a méhek a kasból ebbe hullanak bele.

kabóca
kabóca gabóṷca fn 1. Nagy, zöld →
sáska. Hosszú lábának népnyelvi neve:
→ ugró(ja). 2. → szöcske. 3. Hosszú
lábú, zöld színű tücsök. − A ~´nak nagy
ugróṷja van.
kacabáj ~ fn Nevének alakváltozata:
kacabajka. Hímzett, ujjatlan, rövid női
→ bekecs. L. még: cívis női viselet
kacabajka ~ fn 1. → kacabáj. 2. Különböző meleg anyagokból készített,
rövid, testhez simuló női kabátka. 3.
Felelőtlen, hányaveti, nemtörődöm, rendetlen ember. L. még: cívis női viselet
kacag ~ i Hangosan, szívből jövőn
nevet. Szólás: Úgy ~tam, majd elnyúltam
/megszakadtam: nagyon, hangosan nevetett.
kacagán: → kacagány
kacagány ~, kacagán, kocogán fn 1.
Pásztorok viseleteként: szabatlan állapotban nyakba vetve viselt, a hátat takaró juhbőr; → hátibőr. 2. Magyaros viseletként: (bal) vállra vetve viselt, díszes,
rövid → kabátféle. Díszes alkalomkor
viseltík, ha valami főÝméltóṷság jött a
városba, akik a fogadáson megjelentek,
azok viseltík. A huszárok is viseltek
zsinóṷrral díszített ~t. 3. Kabátféle. L.
még: cívis férfiviselet
kacároz/ik ~ i Nevetgél, kacarászik.
kacc: → kácc
kácc ~, kacc, kvácc msz → Macska
elűzésére: Kácc! Kácc ki! Sicc, kácc!
Kacc vácra! Sicc, kvácra! Kifele macska! L. még: állatűzők
kácc ki: → kácc
kacc vácra: → kácc
kacifántos ~ mn Kötekedő, akadékoskodó. Kacifántos egy termíszete van.
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kacifántos idő kacifántos időÝ: Borús, szeles idő. L. még: időjárás
kackiás ~ mn 1. Hetyke, nyalka. 2.
Szépsége, csinossága tudatában hetykén,
kihívóan viselkedő 〈nő〉. Kackiás egy
nőÝszeméj, sokat hisz magárul.
kackiás bajusz ~: Legényember kipödrött, nyalka → bajusza.
kacor: → kacorkés, kacorkapa
kacorkapa ~ fn Röviden: kacor. Rövid nyelű kézikapa. L. még: kapa
kacorkés ~ fn Röviden: kacor. Szőlőművelésben, kertészetben, tímármesterségben stb. használt, görbe pengéjű,
fanyelű → kés. L. még: bárányjegy
Kacor király Kacor kiráj: Mesében:
kandúr → macska.
kacs ~, kaccs fn 1. Szőlő, dohány
fattyúhajtása. 2. Kasza nyelének fogantyúja. A → kismankóra és a nagymankóra egyaránt mondták. L. még: szőlőkacs
kacsa ~ fn – A/ A lúdnál kisebb, rövid nyakú, rövid lábú, hízékony háziszárnyas A cívis nyelvben a háziállat
megnevezésére főként a ruca szót mondták, a ~ az utóbbi időkben terjedt el. A ~
nem kotlik, de előfordul, hogy a níma ~
elkotlik. A nőstény neve tojóruca, tojókacsa, a hímé gácsér, gácsérruca; kicsinye a kisruca, kiskacsa, ennek gyermeknyelvi neve tasika; tenyésztésre alkalmas egyede a magkacsa/magruca, meghizlalt egyedének neve: töltött kacsa;
párosodásuk igéje: gácsérozik; ízletes
húsa a rucahús, mája az értékes és finom
kacsamáj. A ~ hangadása: háp, háp,
igéje: hápog/háphápol; sipít, ill. ficserékel, ficsferékel. – B/ A háziszárnyas
~´hoz hasonló, tarka tollazatú vízimadár-
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fajnak, a vadkacsának, tőkés récének a
cívis népnyelvben használatos elnevezései: vadruca/vadréce, ill. tőkeruca/tőkeréce/tőkevadruca. Névvel jelölt fajtái:
cigánykacsa, csörgőruca, kerceréce/kerceruca. − A töltött ruca kukoricával hizlalt ~, amelyet kb. 3 hétig töltenek, tengerivel tömnek. A kiskacsának/kisrucának azért vágtak le a farka legszéléből
egy keveset, hogy ne ázzék el, ha a vízen
úszik. Rucahívogatók/Kacsahívogatók:
tas, tas, tas! Tasikám, tas, tas, tas! A fiatal ~ a népi megfigyelés szerint ezt
mondja: Csak csapra, csak csapra. A
lúdtalp a cívis nyelvben rucatalp, kacsatalp, a lúdtalpú helyi megfelelője rucatalpú, kacsatalpú. A vidrafű neve rucatalpúfű. A ~ csőrére emlékeztető, tűz
csiholására szolgáló acéldarabé kacsaorrú acél. A rucázik v. kacsázik jelentése:
vadkacsára vadászik. A vad~ hangját
utánzó síp neve kacsasíp. – C/ Szóláshasonlat: Nyeli, mint ~/ruca a nokedlit:
mohón nyeli, habzsolja. Tipeg-topog,
mint ruca a jégen: ügyetlenül lépked.
Szólás: A ruca kienné a seggibűl a kását
− mondják durván a nagyon kis termetű
férfira, ill. fiúgyermekre. L. még: állathívogatók, baromfitartás, vadkacsa; a
fogalmak szócikkeit is!
kacsaitató kacsaitatóṷ fn → Kacsák
itatására használt mázatlan cserépedény.
kacsamáj ~ fn A meghizlalt → kacsa
étkezésre igen alkalmas szerve. Tréfás,
rímes mondóka: Libamáj, ~, de jóṷ
vóṷna belőÝle egy darab már!: mindkettő nagyon finom étel.
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kacsaorrú acél kacsaóṷrú acél: A
kacsa csőrére emlékeztető, tűz csiholására szolgáló acéldarab.
kacsari1 ~ I. mn Szürke színű 〈szűrposztó〉. II. fn Szürke színű szűrposztó.
A 19. század utolsó évtizedeiben említik.
Ebből készültek a szegényebb emberek
(pl. kondások) → szűrei.
kacsari2 ~ fn Gúnyos, lekicsinylő →
megszólításként: Úgy ám, ecsém, ~!
kacsasíp ~ fn A vadkacsa hangját
utánzó → síp. A vadászok használják.
kacsatalp ~ fn 1. Lúdtalp. 2. Nyújtott
levestészta. A tésztalevelet kis téglalap
alakúra vagdalják, a talp oldalát ráncosan összenyomják, így szikkasztják meg.
Az aprókat levesnek főzik, a nagyokat
főtt tésztának. A régi → cívis konyha
ismerte.
kacsatalpleves ~ fn → Kacsatalp
nevű levestésztával főzött → tyúkhúsleves.
kacsatalpú ~ mn Régibb változata:
rucatalpú. Lúdtalpú, lúdtalpas. L. még:
láb
kacsatojás ~ fn Mondják rucatojásnak is. A → kacsának a tyúktojásnál
nagyobb méretű és vastagabb héjú →
tojása.
kacsatoll ~ fn Régibb neve: rucatoll.
A → kacsa testén levő → tollazat.
kacsazsír ~ fn Az idősek rucazsírnak
is mondják. A levágott → kacsa kisütött
→ zsírja. A → cívis konyha sokféle étel
elkészítéséhez használta.
kaccsol: → kacsol
kaccsoz: → kacsol
kacshajtás ~ fn Szőlő, dohány fatytyúhajtása.
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kácsi ~ fn Gyermeknyelvi szó: 1. →
kalács. 2. → kenyér. 3. → hold1.
kácsing, kácsingódzik, kácsingózik:
→ ácsingózik
kácsint: → ácsint
kacska ~ mn 1. Görbe, elnyomorodott, ill. csonka kezű, ujjú 〈személy〉. 2.
Görbe, nyomorék 〈→ kéz, ujj〉. Debrecenben a múlt század első felében ragadványnévként is előfordult: Kacska
Kertész László, Kacska Nagy János
mindketten csonka kezűek voltak. L.
még: emberi test
Kacska Kertész László: → cívis ragadványnevek
Kacska Nagy János: → cívis ragadványnevek
kacskaringó kacskaringóṷ fn Hoszszúra nyújtott, fonott sült tészta. L. még:
cívis konyha
kacsó kacsóṷ fn Kisgyermek kezefeje. Add ide mán a kis kacsóṷdat!
kacsol ~, kaccsol i Alakváltozata:
kacsoz (kaccsoz). Szőlőt fölösleges kacsoktól és hajtásoktól megtisztít. L. még:
lekacsol
kacsolás ~, kaccsolás fn Alakváltozata: kaccsozás, ritkán: szőÝlőÝkacsolásnak (szőÝlőkaccsolásnak) is mondják.
1. Szőlő hajtásának levágása. 2. Dohány
oldalhajtásainak letörése.
kacsoló kacsolóṷ fn A ~k általában
→ nagyiskolás korú lányok és fiúk voltak, akik a szőlőskertekben a szőlő vékony, kapaszkodó hajtásának, a → kacsnak a letörését végezték. Ezért a könnyű
nyári munkáért az 1930-as években 1 P
napszámot fizettek. L. még: szőlőmunkás
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kacsoz: → kacsol
kacsozás: → kacsolás
kád ∼ fn Fából, fémből stb. való
hosszúkás v. kerek nagy edény, tartály,
ill. amennyi egy ~ba belefér. A cívis
háztartásban a lúg készítésére használták
a lúgzókádat, más néven a hamuskádat/hamvaskádat, a heti rendszeres tisztálkodáshoz az ülőfürdésre való ülőkádat; a szőlötermesztéssel (is) foglalkozó
parasztgazdaságokban volt használatos a
zúzókád és a taposókád (az előbbi a szőlő csömöszölésére, utóbbi kitaposására
szolgált), a borfajták összekeverésére
volt alkalmas a nagyobb méretű keverítőkád. A cséplőgéphez tartozott a
nagyméretű vízeskád. A céhes iparban a
tímármesterség munkaeszköze volt a
meszeskád és a motolláskád, a gubásmestereké a kallókád, a rézműveseké a
hűtőkád. − Szóláshasonlat: Ojan kövér,
mint egy keverített ~: nagyon kövér,
széle-hossza egy. Szólás: Maga kággyárúl dézsmájjík!: a) ne nyúljon a máséhoz! b) a sajátjából osztogasson, ajándékozzon! L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés; a fogalmak szócikkeit is!
kádár ~ fn Másik neve: bodnár.
Hordókat, kádakat, faedényeket (vödör,
puttony stb.) készítő mester. Szerszámai:
bárdok: faragóbárd, kisbárd; szekercék:
faragószekerce, félkézszekerce; faragószék, vonókések, körzők, gyaluk: eresztékgyalu/eresztőgyalu; fűrészek: svábcófűrész, fúrók: cigányfúró, kerékagyfúró, tollasfúró; kalapácsok (félkézkalapács, jelzőkalapács: stb. 1920 előtt
felvidéki (Árva, Liptó, Zólyom megyei)
szlovák ~ok látták el faedényekkel a
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Dunántúlt és részben az Alföldet. A
mesterség a múlt század közepéig Debrecenben és környékén is elterjedt kisipari ág volt. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
Kádár Balogh István: → cívis ragadványnevek
kadarcs ~ fn A hortobágyi pásztorok
vízrajzi köznévként használják. Jelentése: természetes vízlevezető árok.
Kadarcs ~ tn Tulajdonnévként elsősorban a Hajdúböszörmény homokos
területén összegyűlő vadvizek elvezetésére szolgáló és Balmazújváros alatt
elfolyó kanyargós vízmeder, patak megnevezése. A vidéken máshol is előfordul
tulajdonnévként. L. még: Hortobágy folyó
Kadarcs-híd ~ tn A patakon állt. Elbontották.
Kadarcsi csárda: → hortobágyi
csárdák, hortobágyi helynevek és helynévtípusok, Sóút
Kadarcsi Kertész László: → cívis
ragadványnevek
Kádár dűlő(út): → Ondód
kadarka ~ fn Bőtermő, későn érő,
könnyen rothadó, fagyérzékeny, kevés
színanyagot tartalmazó vörösborszőlőfajta. Bora fűszeres ízű. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
kádencia ~ fn (rég) 1. Csattanós,
gyakran ritmusos mondás; felelet viszszavágás. Szólás: Mindenre tud ~´t:
mindenre van vmi elmés megjegyzése,
találó magyarázata. 2. Felmondott lecke,
vers, ill. rövid történet. A ~ nagyon öreg
szóṷ, nagyanyám használta, ha például
valaki elmesélt valamit, vagy ha elmondtam egy rövid verset: Kati elmondta a
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~´t. Vagy a leckére is, ha felmondtam
neki: Kati felmondta a ~´t.
kadrát: → kvadrát
káfol ~ i Kovács lapít, tompít vmit.
Ráfhúzásnál mondták, hogy ~. L. még:
bekáfol
kahol ~ i Köhög, köhécsel. Ikerszó:
→ kehel-kahol.
káin ~ mn Olyan 〈anyajuh, tehén〉,
amelyik nem engedi szopni újszülött
bárányát, borját. Ez a bárány ~ a fiával
szembe.
kajabál ~ i Kiabál.
kajács ~ mn Pl. rosszul beállított ablak ferde, görbe.
kajács körmű ~: Hibás körmű 〈ló〉.
L. még: lótenyésztés
kajafintás ~ mn Főleg edény széle:
görbe.
*Kajántelke: → Hortobágy
kajel: → kajol
kajfétás ~ mn → Bolondos, szeleburdi. A ~ csak beszíl összevissza.
kajla ~ mn Görbe.
kajla lábú ~: Görbe lábú 〈ember〉. L.
még: emberi test
kajla szarv ~: Szétálló és lefelé görbülő szarv. Főként a magyar juh, ill. →
szarvasmarha között van ~ú. L. még:
juhtartás
Kajla-telek: → hortobágyi helynevek
és helynévtípusok
kajmós: → gajmós
kajol ~, kajel i Eszik. Szólás: Abbúl
nem ~sz (kajelsz)!: azt nem kapod meg,
arra ne is számíts! L. még: bekajol
kajsza ~ mn 1. Görbe, ferde. A kazal
meg a fa is lehetett ~. Kajszára vág: kenyeret ferdén vág. Ha kiszalad belőÝle a
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kés, akkor ~´ra sikerűt vágni. 2. Kajszán
jár: hibásan jár, lábával kaszálva megy.
kajszibarack ~ fn Népnyelvi alakváltozatai: kajszínbarack, kajszin. Sárgabarack. − Termesztése a Duna—Tisza
közén igen jelentős, de az egész országban megtalálható a házikertekben. Nyersen, frissen fogyasztják, v. lekvárnak főzik, de nagyobb részét a konzervipar
hasznosítja, ill. pálinkának főzik. L.
még: barack
kajszin: → kajszibarack
kajtat ~ i Keresgél, kutat. − Adatolt
igekötős alakjai: → felkajtat, összekajtat.
kaka ~ fn − Szólás: Nem szar, ha ~:
a lényeg ugyanaz, csak finomabban van
megnevezve.
káka ~ fn 1. Typha latifolia. Széles
levelű, zöld színű vízinövény, gyékény.
Üreges vízinövény, mocsaras hejen nőÝ
a leghegyin virágzik, sima, levél nincs
rajta. 2. Tavi ~: csomótlan szárú ~. 3.
Juncus conglomeratus. Csomós szittyó.
− Szólás: A ~´n is görcsöt/csomóṷt keres: ott is hibát keres, ahol nincs; folyton
akadékoskodik. L. még: csetkáka
kákabélű ~ mn Betegesen sovány,
ill. feltűnően étvágytalan, keveset evő,
válogatós 〈személy〉. L. még: emberi test
kákabog ~ fn A → káka bunkós termése. A káka hegyin van egy kis termís,
mint az ujjam, ijen kis barna szőÝrszálak.
kakál ~ i − Szójáték: Leül, feláll, az
istenit néki, most látom, hogy ~.
kakas kokas fn 1. – A/ A tyúkfélék
hímje. Kifejlett egyedének ritkább népi
neve: kóṷpé. Jellegzetes testrészei: a
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kakastaréj és a kakassarkantyú. Hangadásának igéje: kukoríkol, elkukoríkol.
Régi ismert fajtája a kis termetű magyar
kakas/pa- rasztkakas. − A cívis gazdaszszonyok körében sokszor gyakorolt házi
beavatkozás volt a már nagyocska, 3−4
hónapos fiatal ~ok ivartalanítása, a kakasherélés, azaz kappanolás. A kappannak nagyon finom a húsa, kiváló levest
főznek belőle (kappanleves). − A tenyésztésre meghagyott ~ a magkakas, a
nemzőképesség nélküli ~ a bábakakas.
A baromfiudvar díszének számító pulyka hímje a pulykakakas, de bizonyára
mérete miatt ezt a (cívis) népnyelv kan
pulykának is gyakran említi. A tyúkfélékhez tartozó szárnyasok körében ismeretes még a hímgalamb népi neve kakasgalamb, vmint a fácánkakas, fajdkakas,
fogolykakas. A ~ alakú mézeskalácskészítmény neve hasonlósági névátvitellel mézeskakas.− B/ A ~ frazémákban is
szerepel. Így szólásban: Jaj, anyám, rám
nízett a kokas!: így csúfolják azt a gyereket, aki minden kicsiség miatt sírva
fakad, és szalad az anyjához. Közmondásokban: Minden kokas úr a maga szemétdombján, azaz mindenkinek joga van
a maga hatáskörében úgy intézkedni,
ahogy neki tetszik. Ha a kokas kukoríkol, a tyúk hallgasson!: ha a férj beszél,
a feleség hallgasson! Több nőhöz járó
kikapós férjre mondják tréfásan: Ha a
kokas jóṷl telel, öt-hat tyúknak megfelel.
A cívis gazdasszonyok általában 9 tyúkhoz hagytak egy ~t, ez is alátámasztja a
frazéma fenti értelmezésének helyességét. Néprajzi érdekesség a 20. század
elejéről való elemi iskolás vers: Na,
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kokas úr, jóṷ napot! Miírt kiáltott oj
nagyot?! Még asziszi valaki, hogy kend
itten valami. Bíz az úgy van, kislegény,
itt a magam szemetén, egy kiskiráj vagyok én. 2. Veres kokas: a tűzvész jelképeként: Felszállt a veres kokas: gyújtogatás miatt tűz ütött ki. 3. Puska, pisztoly elsütő szerkezetének rugós eleme. 4.
Pattogatott kukorica. 5. Másik neve:
cipóṷ. Pattogatáskor ki nem pattant,
barnára, feketére sült kukoricaszem. 6.
Kakas alakú mézeskalácsos faforma, ill.
mézeskalácsos termék, mézeskakas. 7.
Szíjgyártóknál: lyuk készítésére használt
eszköz. − Az előbbi poliszémiákon kívül
még a cívis népnyelv több más fogalma
is kapcsolatban van a ~sal: A ~ nyakába
tett kis csengettyű a kakasharang, a fiúcska hímvesszője a kakaska, a sütéshez
használt kútvíz tréfás neve kakastej.
Növénynevekben is előfordul: egy díszparaj neve kakastaréj, egy babfajtát
alakjáról kakastökű-paszulynak neveznek. Jellegzetes kalapdíszükről a csendőröket kakastollasoknak is mondták. L.
még: a fogalmak szócikkeit is!
kakasgalamb kokasgalamb fn Hímgalamb.
kakasharang kokasharang fn Ragadozók elriasztására a → kakas nyakába
akasztott apró csörgős → csengő. A
pulikutyának is ilyen volt a nyakában.
kakasherélés: → kappanolás
kakaska kokaska fn 1. Kisfiú hímvesszője. 2. Kisfiú hímvesszője a herezacskóval. L. még: férfi nemi szerv
kakasos puska kokasos puska: Elsütő szerkezetéről, a → kakasról elnevezett
puskafajta.
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kakasos ünnep kokasos ünnep: Más
nevei: hosszú nap, sátoros ünnep. Így
nevezték a gazdálkodó cívisek a → zsidók szeptember elején tartott több napos
sátoros ünnepét, mert erre az alkalomra a
jó kakast el tudták adni az izraelitáknak.
Már nyáron kiválasztották, nevelték a
piaci eladásra szánt szárnyasokat.
kakassarkantyú: → sarkantyúcsont
kakastaréj kokastaréj fn 1. A → kakas csipkézett, nagy, vörös taraja. 2. Apró, lecsüngő piros virágú kerti virág;
vörös fürtű kerti díszparaj. L. még: virágoskert
kakastej kokasté, kakastéj fn (tréf)
Kútvíz. Kokastével süt: tej híján kútvízzel készítve süt. Kakastével sütött kenyír,
ezt szoktuk mondani a kisgyerekeknek.
Kokastéjjel, varjúvajjal jóṷl megkevert
tíszta: (tréf) a barna kenyérnek és a vízzel sütött kalácsnak az alapanyaga.
kakastollas kokastollas fn Tsz-ban:
csendőr(ök). Jönnek a kokastollasok,
mert a csendőÝrök párba jártak.
kakastökű-paszuly kokastökű-paszuj
fn Nagy szemű, félhold alakú, drap színű
babfajta. L. még: paszuly
kakasülő kokasülőÝ, kokasüllőÝ fn 1.
Letámasztott, létraszerű állványzat a →
tyúkólban, az aprójószág alvóhelyéül
szolgál. 2. Szarufás szerkezetnél: a szarufák összecsapolására használt fa; torokgerenda. 3. A szarufa két szárát kitámasztó keresztgerenda; átkötő. 4. (tréf)
Színházi karzat. 5. Templomi karzat. A
fiatalemberek ott ültek, onnen fikszálták
a jányokat.
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kákavirág ~ fn A → káka tetején
növő hosszú, egyenes szárú virág(ok);
virágkáka. Butomus umbellatus.
kaki ~ I. mn Khaki színű. Piros sapkájok, ~ nadrágjok és fehér zubbonyuk
vóṷt. II. fn Khaki szín.
kákó kákóṷ fn 1. Kampó, horog. 2.
Dohány, szalonna, disznóhús felakasztására használt, kampó v. horgas végű fa.
3. A → szabad kéményből lecsüngő,
láncra akasztott félkerek vashorog,
amelyre a bográcsot akasztják. 4. Levágott gabona kévébe szedésére (marokszedésnél) használt, horog alakú, nyeles
faszerszám. 5. Kötélre, láncra erősített
fahorog, ill. kampós végű v. derékszögben meghajló, földbe vert faág, amelyre
főzéskor a bográcsot akasztják. 6. Tímár-, ill. szűcsmesterségben: a nyersbőr
tisztítására és puhítására használt, kampós végű fából és annak két szára közé
erősített pengéből álló szerszám (→
megkákóz). 7. Háton hordható, két V
alakban kettéágazó fából álló, egyszerű
fahordó eszköz. 8. Hosszú nyélre merőlegesen ráerősített lécből álló eszköz,
amellyel birkausztatáskor az állatokat a
víz alá nyomják, ill. úszásukat segítik. 9.
Varkocs, hajdan a nyíratlan férfiak egyik
→ hajviselete volt. Ez a jelentése már
csak a csúfolódókban él. Kopaszra nyírt
fiúgyermek csúfolása: Kopaszi kákóṷ,
jön a favágóṷ. Más változata: Kopaszi
kákóṷ, kan veréb, a bolondot küldd/lökd
odébb! L. még: bőrtörő kákó
kákóbélű kákóṷbélű mn Keveset
evő, kákabélű.

279

kacsa

kákompille ~ mn Nagyon sovány,
gyenge csontozatú 〈gyermek〉. L. még:
emberi test
kákóz kákóṷz i A szőrmésbőrről leszedi a húst. L. még: megkákóz
kakukk ~ mn Összetétellel: kakukkmadár. Sajátos hangú, tojásait más madarak fészkébe rakó, gerle nagyságú,
hamuszürke tollazatú erdei madár. A népi hiedelem szerint számolták, hányat
~ol a ~madár, mert az megjósolja, hogy
meddig él az ember. − Szóláshasonlat:
Ojan, mint a ~, más físzkibe rakja a tojását: férjes nőnek csinál gyereket. Kakukkmadár, mikor lesz nyár?– kérdezik
a ~tól tavasszal.
kakukkfű ~ fn Másik neve: balzsamfű. Thymus. Az ajakosok családjába
tartoznak. Lágy v. fás szárú törpecserjék,
sok közülük örökzöld. Apró virágjaik
bíbor, mályva, rózsaszín v. lilás árnyalatúak, ritkábban fehérek. Jellegzetes illatú
növények, szárítva gyógyteakeverékek
alkotói, ill. húsfélék fűszerei. Nálunk vadon termő a vad (északi, keskeny levelű,
mezei) ~. Általában szárazabb gyepekben található. L. még: gyógynövények,
Hortobágy növényvilága
kakukkmadár: → kakukk
kakukknapján: → kakukknapkor
kakukknapkor ~ hsz Alakváltozata:
kakukknapján. Sohanapján, soha. Majd
elhozza ~/kakukknapján.
kakukkszó kakukkszóṷ fn − Szólás:
Nem ír több kakukkszóṷt: tavaszig meghal. Más változatban: Nem íri el a kakukkszóṷt, mert elviszi a tavasz. A →
kakukk kora tavasszal kezd kakukkolni.
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kaláberiszőlő kaláberiszőÝlőÝ fn
Nagy fürtű → szőlő közepes nagyságú,
sárgás szemekkel. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
kalács ~ fn Gyermeknyelvi elnevezése: kácsi. Gyakran sütötték az Alföldön,
így Debrecenben és környékén is. A régi
cívis konyha egyik legrangosabb ünnepi
tésztaétele, a kenyér különleges változata. Sokfelé egészen a múlt század elejéig
csak a legnagyobb ünnepek (karácsony,
húsvét és a lakodalom) süteménye. Finomlisztből, élesztővel keltetve, tejjel
bedagasztva készül. Tesznek bele zsírt, a
liba- v. kacsazsír a legjobb. A kürtőskalács kivételével a ~ kemencében sült, sokáig tepsi nélkül, a kemence fenekén.
Kalácssütésnél a kemence befűtése nagy
óvatosságot igényelt. Nem lehetett olyan
nagyon befűteni, mint a kenyérnek, de
gyengén sem, mert akkor zsengés lett, és
fakó. A ~ akkor jó, ha jól átsült, piros és
ropogós, ritka, szépen foszlós. Rossz, ha
megégett, tömött, morzsás. Ezért a
gazdaszony, amikor a tüzet kihúzta, a
pálca végére egy tyúktollat dugott. Ezt a
pálcát néhány pillanatra betartotta a
befült kemencébe, aztán hirtelen kivette.
Ha a toll erősen megperzselődött, hülni
hagyta, ha gyengén, akkor bevetette a
~ot. Később arra törekedtek, hogy
edénybe v. jobb híján kerek vaslábasba
tegyék. Módosabbaknál a ~ sütése cserépedényben (kalácscserép) is történhetett. Szegényebb helyeken tej nélkül,
vízzel készítették, ennek alapanyaga
tréfásan a kakastejjel és varjúvajjal jól
megkevert tészta. Formája szerint van:
kerek és hosszúkás, ill. telt és lyukas kö-
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zepű és rácsosan alakított, fonatlan és
fonott kalács. A ~ legegyszerűbb változata a cipókalács, sajátos fajtája a kürtőskalács és a fán sült kalács. Tölteléke
szerint van: diós kalács, mákos kalács,
lekváros kalács (töltött kalács), mazsolás kalács/szemes kalács. Szóláshasonlatban: Úgy eszi (pl. a jószág a szénát),
mint a ~ot: jóízűen, szívesen megeszi.
Szólásban. Adnak tanácsot, de nem adnak ~ot. Közmondásban: Ha ~ nincs,
kenyír is jóṷ: azzal elégedjünk meg, ami
van. 2. → kalácstészta. 3. Kalácsba
szed: vetőkaróra felvetett fonalat hurkokba leszed; → láncba szed. L. még:
élesztő, kalácstészta, pászka; a fogalmak
szócikkeit is!
kalácscserép ~ fn Másik megnevezése: kalácssütőÝ. Kalácssütésre használt
kívül zöld, belül barna mázas, oldalán
fodros ’hullámos’ (bordázott) cserépedény, amely alul szűkebb, fölül szélesebb. → Fazekasok készítették, jobb
módú családoknál volt.
kalácslisztes láda: → finomlisztes
láda
kalácsol ~ i Vetőkaróra felvetett fonalat hurkokba szed, → kalácsba szed.
kalácssütő kalácssütőÝ fn 1. → kalácscserép. 2. Kalácssütéssel foglalkozó
nő. A ~ a frissen kisült kalácsokat a város központjában, a Dégenfeld téren
árulta: egy nagy fehér abroszra rakodott
ki, egy másikkal pedig az egészet gondosan letakarta. Hasonlóképpen tett a →
kenyérsütő is.
kalácssütő abrosz kalácssütőÝ abrosz: Kisebb méretű → sütőabrosz.
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kalácssütő teknő kalácssütőÝ teknőÝ: Kisebb méretű, kerek → teknő. A
nyújtani való tésztát ebben készítik el, de
→ disznóölésnél is használják.
kalácstészta kalácstíszta fn Ritkán
tejestísztának is mondták. Finom lisztből, tejjel, vajjal, tojással készített, tepsiben sütött kelt tészta. A kalácstísztábúl
csináltak mákos kalácsot meg dióṷs
kalácsot. Gyakran készül belőle apró,
töltelékes kelt tészta, buktaféle és hosszú
mákos, diós rudak. De ezt Debrecenben
sem tekintik → kalácsnak.
kalahuz ~ fn Kalauz.
kaláka ~ fn Hajdan Debrecenben is
az egyik legismertebb társas munkaforma volt. Lényege, hogy a közösség tagjai v. bizonyos csoportjai tagjuknak v.
egy intézménynek szívességből, ill. kölcsönösségi alapon munkát végeznek, →
összesegítenek. A segítők együtt és rendszerint szórakozással (ének, tánc, mese)
összekapcsolva dolgoztak. Szokása a
cívisek körében legtovább a házépítés
területén maradt meg. Hajdan pl. az →
aratás, nyomtatás, tengerihántás stb.
elvégzésére is alakulhatott baráti közösségek, rokon családok (általában 2−3
család) között ilyen alkalmi munkaközösség. A ~´nál az önkéntesség miatt
nagy szerepet kapott az evés-ivás, szórakozás. Bizonyára ezzel van összefüggésben, hogy későbbi időkben a ~ elnevezés
nemcsak a közös munkavégzésre, hanem
a nagycsalád összejöveteleinek, pl. egy
névnapnak a megünneplésére is vonatkozott.
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kalamajka ~ fn Csoport tagjai között
kisebb veszekedés. A ~ enyhe veszekedís, inkább osztozkodás.
kalamáris ~ fn 1. Köznyelvi eredetű
neve: tintatartóṷ (tentatartóṷ). Tinta tartására való kis (üveg)edény. Rendszerint
vastag üvegből készült, az íróasztal dísze
volt a szép ~. Eredetileg lapokból formált, ólommázas cserépedény volt. 2.
(tréf) Női nemi szerv részeként: hüvely.
Tréfás, gúnyos vers(részlet) a 20. század
elejéről: Nő: Jaj de kopott/gyenge a pennája, talán soknak/sokat ír alája? Férfi:
Nem a penna hibás már itt, kicsit bű a ~.
kalamol ~ i 1. Kotorászik, kutat, motoz. 2. Csörömpöl, zörög.
kalandárium: → kalendárium
kalandozik ~ i Céltalanul bolyong.
kalap ~ fn − A/ 1. Merevebb tartású
anyagból, leginkább filcből készített
(férfi) fejfedő. Főbb részei: snitt, bant,
kant, plátni, bőrizzlap. (Készítője a kalapos/kalaposmester/kalapkészítő.) Készítésének munkamenete: Az ún. nyersmunka során az anyagot először a zsírtól,
szennyeződésektől válogatással megtisztítják, majd meleg hamulúgos v. szódás
vízben kimossák, zsírtalanítják, és a szabadban megszárítják. Ezt követi a kártolás, azaz a kimosott és csomós gyapjú
fellazítása, szálaira történő szétzilálása,
majd a filcelés ’nemezelés’. (Ezt és az
utána következő munkaszakaszokat fehérmunkának is nevezik.) Ennek során
gőzöléssel, vizezéssel tömörítik, végül
forró vízzel való locsolás közben vászonba takarva átgyúrják, sűrítik a filcet
(gyúrás/krajc). Az egy ~ számára elkülönített filcdarabokat, a tompokat fából
készült fejformákra húzzák, így kerülnek
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a szárítóba (szárítás). A végső kikészítés
során a fejrészt kikeményítik, átvasalják,
a szélét kerekre vágják, és a divat szerint
zsinórral, szalaggal (kalapszalag) díszítik. – B/ A debreceni széles karimájú cívis kalap/karimás kalap/debreceni cívis
kalap, ill. az egyenkalap ’diákkalap’ a
19. század elején terjedt el országosan a
süveg rovására. Kurtább karimájú ~ formájában az idősebb cívisek más típusok
mellett (parasztkalap, kupeces kalap) a
20. század első felében is hordták. Mivel
zsírozva jól állja az esőt, a széles karimájú ~ot a hortobágyi pásztorok manapság is szívesen viselik (pásztorkalap). A
pásztorkalapot különböző nagyságú és
alakú karimával a kondáskalap, juhászkalap, gulyáskalap, csikóskalap formában a hortobágyi pásztortársadalom tkp.
napjainkig megőrizte. A csikóskalapot
bőrből készített fémcsatos szíjjal, az
álladzóval szorítják a fejhez. Sajátos
~típus volt a Kossuth-kalap, amelyet az
önkényuralom elleni tüntetés hozott
divatba. Mindkét változata legtovább
Debrecenben és környékén maradt fenn.
A nyári munkák, aratás, kapálás stb.
idején különösen kedvelték a szalmakalapot/takarmánykalapot (gombakalap).
Voltak, akik a jó idők elmúltával is viselték. Erre utal a Szalmakalap, lement a
nap − tréfás mondás. Formája szerint
említést érdemel a gömbölyű kalap ’pörge kalap’, ez az 1830-as években jelent
meg. A félrecsapott, pörge ~ neve: csárdás ~. Megemlítendő még a lekonyult
szélű, elformátlanodott konya kalap, a
sorozatban készített tücetes kalap, ill. a
karimátlan fejfedő, a kalpag is. A női
~viselet jóval szűkebb körű volt: a múlt

282

kacsa

század elején az úri nők és a divatkedvelő cívis lányok korzózáshoz tokkalapot
tettek a fejükre. – C/ A ~ hajdani fontos
szerepére utalnak a frazémák is. Illemre
tanítás: Tán madár van a ~od alatt?!:
attól a fiútól kérdezik aki nem köszön, v.
nem emeli meg a ~ját köszönéskor.
Zsidóṷ van a házba, szar a ~jába!: durva, tréfás feddés annak címezve, aki
belépve a házba nem veszi le a fejéről a
~ját v. a sapkáját. Gúnyos dicséret: Nem
hervad el a virág a ~ján: célzás arra,
hogy az ostoba embernek víz van a fejében. A Kalapot horgya – mondják arra,
akinek a családban a legnagyobb tekintélye van. Az asszony viseli a háznál a ~ot:
az asszony az úr a háznál, ő parancsol.
Meglátnád, ha ~ vóṷn a fejibe − mondják tréfásan a lánynak, ha vmit keres, és
nem találja. Leveszem előÝtte a ~ot:
meghajlok az érdemei előtt. Le a ~pal
előÝtte: csak elismerés, tisztelet illeti.
Azt se mondta, ~: köszönés nélkül távozott. Csorgóṷra áll a ~ja: részeg. Ha vki
büdöset szellent, így észrevételezik:
Ennek még a göríny/menyét is ~ot emel.
Dicséretként: Van annak a ~ja alatt magához valóṷ esze. Leszólásban: Nem ír
egy ~ szart se: vmi nagyon értéktelen.
Csak úgy a ~ alóṷl beszíl vele: félvállról,
fölényesen beszél vkivel. Közmondásban: Amijen a ~ja, ojannal köszön: úgy
viselkedik, ahogyan tőle telik. Más változatokban. Ki mijen ~ot visel, ojan- nal
köszön. Kinek mijen ~ja van, ojannal
köszön. Ha a legíny a ~jába szarik, akkor is legíny marad: más dolog az, ha a
legény, és más az, ha a lány veszti el a
tisztességét. Aki Miháj-nap után ~ba jár,
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attúl nem kírnek tanácsot: szeptember
végén a „normális” ember már nem öltözködik nyáriasan. 2. Gyertyakészítéskor használt 3 lábon álló, ~ formájú
edény, amely alá parazsat tesznek, hogy
a benne levő viaszt állandóan melegen
tartsák. 3. Lámpaernyő. 4. Mézeskalácsosoknál: tepsifogó. L. még: burcolás,
búszolás, cívis férfiviselet; a fogalmak
szócikkeit is!
kalapács ~ fn 1. Kovácsolásra, ütögetésre használt, leginkább fémből készült nyeles (kézi)szerszám. (Fejének elvékonyodó része a smol.) Több típusa
van. A parasztember leginkább kétféle
kalapáccsal dolgozott, ill. dolgozik. A
kasza kikalapálására a kaszakalapácsot
használta, minden más munkára a félkézkalapácsot. A legváltozatosabb ~fajtákkal a kovácsoknál találkozunk: domborítókalapács, feszítőkalapács/lapítókalapács/simítókalapács, ill. a vas nyújtására használt: nagykalapács/ráverőkalapács/verőkalapács. A díszkovácsok
speciális szerszáma a fából készült
egyengető kalapács, a kőműveseké a kőműveskalapács, az ácsok munkaeszköze
a szeghúzó kalapács, a kárpitosok használják a kárpitoskalapácsot, spicckalapácsot, a kádárok a csínráverő kalapácsot, a cipészek szerszáma a suszterkalapács, a bőrművesek (szíjgyártók, csizmadiák, cipészek) lyukvágó eszköze a
lyukasztókalapács. A jelzőkalapáccsal a
fába ütnek mindenféle jelet. A csínráverő kalapácsot a hordó csínjának felillesztésére használják. − Szólásokban is
előfordul: Elszarta a ~ nyelit − mondják
durván arra, aki elrontotta a dolgát, eljátszotta a becsületét. Úgy fíl, hogy kala-
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páccsal se lehetne egy zabszemet se a
seggibe verni: nagyon fél. 2. Kallómalom részeként: ütőkalapács. L. még: bárányjegy; a fogalmak szócikkeit is!
kalapácsnyél ~ fn → Kalapácsnak
rendszerint fából készült nyele. Szólásokban is: Elhajította/Elveti a kalapácsnyelet: nagyot füllentett, hazudott. Elszarta a kalapácsnyelet: elrontotta a dolgát, eljátszotta a becsületét.
kalapál ~ i 1. Kalapáccsal dolgozik.
Közmondás: Ki hogy ~, úgy kaszál: a) a
kasza jó, gondos élezése, kikalapálása
megkönnyíti a → kaszálás nehéz munkáját. b) csak a jól előkészített munka
lehet eredményes. 2. Főként nő: veszekszik. Figyelmeztetés: Ne kalapájj annyit!
− mondták a nyelves asszonynak. 3.
Sokat beszél, fecseg.
kalapálókő kalapálóṷkű fn Csizmadia-, ill. szíjgyártómesterségben: lapos kődarab, amelyen a bőrt keményre
kalapálják.
kalapálómusta: → musta
kalapkészítő: → kalapos
kalapos ~ fn Más nevei: kalaposmester, kalapkíszítőÝ. Állati szőrökből,
különösen (merinói) birkagyapjúból és
nyúlszőrből nemezkalapokat készítő
mester. A múlt század közepétől a mesterség kisipari formája fokozatosan elsorvadt a gyári készítmények elterjedése
miatt. Jelenleg Debrecen körzetében
Balmazújvárosban dolgozik még → ka
lapot, főleg → pásztorkalapot készítő
mester.
kalaposmester: → kalapos
kalaposmesterség: Szoros kapcsolatban állt a céhes iparral. A → kala-
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posok már a 16. század elején feltűnnek
Debrecenben, de mivel a → kalapviseletben német hatást láttak, sokáig nem
tudott meggyökerezni. A kalapviselet a
cívisek körében a 18. század második
felében kezdett divattá válni.
kalapos idő kalapos időÝ: Olyan idő,
amikor vékony felhőréteg takarja el a
napot. Különösen az aratók örültek, ha ~
volt, nem volt nagy meleg, de nem is
esett.
kalaposon: → kalaposan
kalaposan kalaposon hsz Kalappal a
fején.
kalaposinas ~ fn A → kalapos
(mester) fiatal segítője, tanulója. Tréfás,
gúnyos frazémákban a ’vmihez képest
gyengébb, rosszabb’ fogalmának a kifejezésére mondják. Arra is mondták, aki
többre tartotta magát, mint a fejjebbvalóṷja. Ha két dolog között óriási a
különbség, így észrevételezik: Nagy a
különbsíg, mint Krisztus és a ~ közt, ill.
röviden: Krisztus és a ~. Más: Vagy szar,
vagy ~!: v. így, v. úgy, de dőljön már el
a dolog! Főként nagyobb fiúgyermekre
mondják: Ebbűl se lesz ~: ügyetlen, nem
életrevaló.
kalaposmester: → kalapos
kalapossátor ~ fn Kalapkészítő sátra a vásáron.
Kalapos Szilágyi Márton: → cívis
ragadványnevek
kalapszalag ~ fn A → kalap karimája mellett, a függőleges rész alján, kívül
körbe futó, 1−2 ujjnyi széles szalag.
kaláris ~ fn Színes gyöngy, ill. az
ebből készült gyöngysor. (Nép)dal: Kalárist a nyakamba, pántlikát a hajamba!
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Úgy megyek el (Nagyszombatba) a bálba.
kalász ~ fn A gabonafélék (füzér)virágzata, ill. termése: → búzakalász, árpakalász, gabonakalász ’rozskalász’, zabfej/zabkalász. Részei: szem,
szálkája, bajusza. Hasba van a ~, ha a
gabona már szárban van, de a fejét még
nem dugta ki. Hasba szorult /maradt a
~, ha a kevés eső, a nagy szárazság miatt
a gabona ~a nem tudott kifejlődni. A
szem nélküli ~ neve: → meddőkalász. −
Közmondásban: Üres ~ fenn horgya a
fejit: az üres fejű emberek szoktak gőgösen viselkedni. Hangsúlyos, rímes
frazémában: Üres ~, üres főÝ, nem sokat
ír [ér] e kettőÝ: a mag nélküli gabonakalásznak és az üres fejű, ostoba embernek
nincs semmi értéke.
kalászol ~ i Gabona kalászosodik.
Kalászol, ha kisebb, ha még hasba van a
kalász.
kalászos ∼ fn Kalászosok; gabonaneműek. Fajtái: búza. A régi időkben
többféle búza volt, így kopasz búza,
szálkás búza, aszerint volt-e bajusza v.
sem. Ismerték a vörösfejű búzát is. Már
az 1930-as években sem voltak meg a
régi búzafajták, a vetőmagot a kormány
osztotta ki (bánkúti búza). A rozsnak,
népi nevén gabonának régebben 2 fajtáját termelték: magyar rozs és szentjános
rozs. A búza és rozs együtt az abajdoc.
Sok baj volt vele, mert a rozs előbb ért
meg, és kipergett. Ha hamarabb vágták,
akkor a búza megszorult. A piacon az
életkofa árulta külön a búzát, rozsot,
kétszerest. Árpát főleg saját szükségletre termesztettek, eladásra nem na-
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gyon. Kétsoros árpa, négysoros árpa,
hatsoros árpa mellett annaárpát is termesztettek. A zabot is a saját gazdaság
szükségletére termesztették. Legismertebb fajtái a kanadai zab, a szibériai zab
és a fekete zab voltak. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
Kalász utca: → Ondód
kalendáriom: → kalendárium
kalendárium kalandárium, kalendáriom fn Olvasmányokat, időjóslást,
álomfejtést tartalmazó képes naptár. A
~ok hagyományosan két részből álltak:
naptárból meg oktató és olvasmányos
részből. A naptárban → kalendáriumi
rigmusok, a második részben csillagászat, krónikák, időjárási megfigyelések,
politikai események, jövendölések;
álomfejtés, járványokról, hitbéli dolgokról, vásárok helyéről és idejéről szóló
híradások voltak. A ~ok hajdan fontos
szerepet töltöttek be a művelődés terjesztésében, majd ponyvára kerülve népkönyvvé váltak, a városi kispolgárság és
a parasztság egyik legfontosabb olvasmányát jelentették. Ekkor már a babona,
a tudománytalan nézetek terjesztőivé
lettek. A ~ a cívisek körében még a múlt
század első felében is kedvelt olvasmány
volt, mert sok jóṷ rígi dóṷgok vóṷtak
abba a kalandáriumba. Helye rendszerint a konyhában volt, a két ablak között
szögre akasztva tartották, sarkánál házi
cérnával volt megkötve, ha olvasták leemelték a szegről. Nemrég még élő népszokás volt Debrecenben is a → hagymakalendárium készítése. – Frazémákban a ~ a mindentudás, a bölcsesség
szinonimájaként szerepel. Az én fejem
nem kalendáriom, hogy mindent tuggyík:

285

kacsa

én se tudhatok mindent. Közmondásban:
Az ember feje nem kalandárium, nem
tudhat mindent.
kalendáriumi rigmusok: Legtöbbje
2−4 soros versike, ezeket a régi → kalendáriumok naptári részében a lap aljára nyomtattak. Az időjárásra, az abban a
hónapban végzendő aktuális mezőgazdasági munkákra, a helyes táplálkozásra tanítottak, és egészségügyi tanácsokkal
szolgáltak. A naptári rigmusok beépültek
a népi gondolkodásba, és szerves részévé váltak a magyar parasztság, így a cívis társadalom kultúrájának is. Nagy részét a földművelő nép évszázados tapasztalata igazolta, tudássá érlelte, nyomait a népi hiedelemvilágban ma is
megtaláljuk. A cívisek körében is élő
számos időjárási megfigyelés szintén
ezekre a ~ra vezethető vissza. Pl. Mátyás, ha nem tanál, csinál. Más változatokban: Mátyás ront, ha tanál, ha nem
tanál, csinál. JégtörőÝ Mátyás, ha nincsen, csinál, ha van, akkor töri a jeget.
Bont Mátyás, ha tanál, ha nem tanál,
csinál. Mátyás, Gergej, két rossz ember.
Ha megcsordul/fínylik Vince, megtelik
/teli lesz a pince. Ha Pál fordul köddel,
ember, állat hull/pusztul döggel Ha Katalin kopog, karácsony locsog, ill. Ha
Katalin locsog, karácsony kopog. Ha
fínylik gyertyaszentelőÝ, az ízíket szedd
előÝ. De ha ködös Boldogasszony, nem
marad el a jóṷ haszon: ha Gyertyaszentelő Boldogasszony (február 2.) ünnepén
süt a nap, a tél hátralevő része még hideg
lesz, de ha ködös az idő, akkor jó (szőlő)termés várható. Ha gyertyaszentelőÝn
a szúnyogok táncolnak, abrak után
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nízzél hóṷnap: mert jó idő lesz, hamarosan kezdődik a tavaszi szántás. Ha Mihájnak könnye csordul, könnyen ecet
lessz a borbúl: ha Mihály-nap (szeptember 29.) táján esős az idő, az árt a szőlő
minőségének. Az aktuális mezőgazdasági munkára vonatkozik pl. Mindenszentek után (a búzát) hagyd a zsákba!: november eleje után már ne vess, mert nem
erősödik meg a kikelt gabona! A helyes
táplálkozásra utal pl. A retek reggel
míreg, dílbe ítek, este orvasság. L. még:
cívis hiedelemvilág, csízió, időjóslás
kaliba: → kalyiba
kalicka ~ fn 1. Kalitka. 2. A karám
falához deszkából, lécből épített, kb. 1 m
széles ketrec, amelybe a szoptatni nem
akaró anyajuhot bárányával együtt bezárják.
kalimpádzik kalimpáddzik i Alakváltozata: kalimpázik. Kalimpál.
kalimpázik: → kalimpádzik
kalingyál1 ~ i Kószál, kóborol. Igekötővel: → elkalingyál.
kalingyál2 ~ i Hadonászik, kapkod.
kalinka ~ fn 1. Egy fajta → gyógynövény, a juhok kergekór nevű betegségének gyógyítására használják 2. →
kalinkafű. L. még: Hortobágy növényvilága
kalinkafű ~ fn Röviden: kalinka.
Hosszú szárú fűfajta, amely megszárítva,
porrá törve vízben elkeverve alkalmas a
poshadt, moszatos kútvízzel megivott,
igen erős szomjúságot okozó apró élősdiek elhajtására.
kalitkázás ~ fn A méhanyának a többi méhtől való elkülönítése egy kicsiny
méretű kalitkában a kaptáron belül a
rovar épségének megőrzése végett. L.
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még: méhészet
kalkulus ~ fn (rég) Iskolai érdemjegy. L. még: latin eredetű jövevényszavak és kifejezések
kall ∼ i Alakváltozatai: kallóṷz, kalol. Guba- v. szűrposztót áztatással, dorongolással tisztít, tömörít. Igekötővel:
→ kikall/kikallóz.
kállai kettős kállai kettőÝs: Eredetileg Nagykálló nevéhez kötődő párostánc, amelynek eltáncolása fiatalos virtus
volt. A történeti följegyzések szólásokban utalnak rá. Fenyegetés: Eljáratom
veled a kállai kettőÝst!: úgy megverlek,
hogy kínodban ugrálni fogsz! Még jó
erőben levő idősebb férfiról mondják:
Eljárná még a kállai kettőÝst.
kallantyú ~ fn Rokon fogalmai,
megnevezései: → fakilincs, görbölő. 1.
Kamra, istálló, ól stb. ajtaján elfordítással működő fa ajtózár. 2. Húzómadzaggal működő fa ajtózár. 3. Szűrszabóknál
a díszítésre felhasznált sodrás nevű fonálnak a 3−4 különböző színű durvább
gyapjúfonálból, vagyis harasztból való
előállításához használt eszköz.
kallantyúz ~ i Ajtót → kallantyúval
bezár. Igekötővel: → bekallantyúz.
kallás ∼ fn Mondják kallóṷzásnak is.
1. Gubaposztónak, szűrposztónak áztatással, dorongolással való tisztítása, tömörítése, vízhatlanná tétele a magasból
rázuduló vízsugár verő és kavaró erejével. A ~ folyó vízben, a zuhogó alá állított → kallókádban történt. 2. A megszövött gyapjúanyag v. a szűr vízbe avatása, sűrítése, ill. vízhatlanná tétele. L.
még: ványolás

kabóca
kalló kallóṷ fn 1. → kallómalom. 2.
Másik neve (tévesen): ványolóṷ. A műhely, malom, ill. a hozzá tartozó folyóv. vízrész, ahol a → kallást végezték. 3.
A kallást végző mesterember. L. még:
gubakalló
kallóbér kallóṷbír fn A → kalló
használatának díja, amelyet a gubacsapók a → kallósgazdának fizettek.
kallófészek kallóṷfíszek fn 1. Kb. 80
cm széles, 3 m hosszú favályú, amelyben a szűrposztó kallását végzik. 2. A →
guba méretétől függően egy ilyen fészekbe egyszerre beleférő guba.
kallókád kallóṷkád fn A gubaposztó
áztatására való, felül öblösödő, tálhoz
hasonló alakú és kb. 1 m magas kád,
amelynek dongái között 2−3 ujjnyi rések
vannak, hogy folyóvízbe állítva ezeken
keresztül a kallani való gyapjúholmira
rázuduló víz kifolyhasson. Tölgyfa v.
bükkfa dongákból készült.
kallókészülék: → kallómalom
kallómalom kallóṷmalom fn Más nevei: kallóṷ, gubakallóṷ, kallóṷkíszülík.
Gubaposztónak, szűrposztónak, darócvászonnak a tisztításához, tömörítéséhez
(→ kallózás) használt és folyónak v.
pataknak a vízi energiájával működő
szerkezet, gép, amely a gyapjúszövetet
nedves állapotban mechanikai úton (áztatással, dorongolással) összetömöríti. A
vízikerék forgó mozgását egy erős emelő, lendítő karokkal felszerelt tüskés
főtengely segítségével súlyos ütőfejek
ritmikus fölemelésére, ill leejtésére
hasznosítja. Az ütőfejek a nedves szövetet tartalmazó vályúba zuhannak. A
súlyos ütőbot az alatta levő vályúban az
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állandóan locsolt gyapjúszövetet folyamatosan döngöli. Ettől a gyapjúszálak
összezsugorodnak, a szövet összemegy,
és vastagabb, tömörebb lesz. A forgó
tüskés tengelyre egy sorban 4−8 ütőbotot
is ráállítanak, így egyszerre több türet
posztót tudnak → kallani. A szükséges
vízi energiával nem rendelkező posztószövő központok messze vidékeken hoztak létre kallómalmokat; a debreceni
gubások, szűrposztókészítők pl. a Bükkben, Zemplénben. A ~ helyisége általában gondosan elkészített épület volt. A
kallómalmok a 19. század végén a gyáripari termékek elterjedésével nagy tömegben szűntek meg. L. még: ványoló
kallósgazda kallóṷsgazda fn A →
kallóra felügyelő gubásmester.
kallott posztó kallott posztóṷ: A →
kallómalomban a víz által megtisztított,
zsírtalanított, megavatódott gubaszövet,
azaz áztatással tisztított, fehérített, puhított posztó.
kallóz: → kall
kallózás: → kallás
kálmánkörte ~ fn Sárga színű, közepes nagyságú, édes nyári → körte.
kalmár ~ fn (Főként textiláruval) kereskedő, nyerészkedő személy.
kalmárasszony ~ fn Kifejezésben:
nagy ~: így nevezték (elítélően) az élelmes → kofaasszonyt.
kalmármérleg kalmármírleg fn Másik neve: kofamírleg. → Mézeskalácsosoknál az alapanyagok pontos kimérésére
szolgáló kétserpenyős mérleg. A → kofák is használták.
Kalmár utca: → utcák−utcanevek

kabóca
kaloda ~ fn 1. Olyan faalkotmány,
amelynek a kerek nyílásaiba beszorították a megszégyenítésre ítélt ember végtagjait (és nyakát). A cívis szájhagyomány szerint hajdanában Debrecenben a
hűtlen asszonyokat ~´ba zárták, és közszemlére kitették a Nagytemplom elé.
Ha letelt a büntetésük, seprűvel kiűzték
őket a városból. Írott források szerint a
nyakvasnak is mondott ~ a városháza
előtt állt, mindenféle bűnösöket büntettek vele. 2. Háztetőn, kazalon a szalmav. nádkévéket leszorító kettős léc v. rúd.
3. A kender dörzsölésére használt eszköz. 4 Juhok számára készített → szárnyék, amelynek nádból v. tövisből volt a
kerítése, hogy az állatok ne tudjanak
elkóborolni. Ott készítették, ahol nem
volt → hodály. 5. → patkolókaloda.
kalodainyár: → kanadainyár
kalol: → kall
kálomista: → református
kálomista-mennyország ~ fn A →
cívis konyha egyik kedvelt étele. A →
vargabéleshez hasonló tésztafajta, amely
előbb kifőzött, majd tehéntúróval, tojással, vajjal elkevert és sütőben megsütött
metélt tésztából készül.
kálomistavarjú kálomistavarnyú fn
Más nevei: tarkavarnyú, szürkevarnyú.
Dolmányos varjú, húst és dögöt eszik.
Tollazata szürke „mellény” és fekete háti
tollazat. Róla mondják, hogy csak félig
gyászolja Krisztust.
kalorkályha kalorkájha fn Kisebb
szobákban használt, széntüzelésű →
kályha.
kalota ~ fn → Csipkeverőknél szalagsorok közötti tér összekapcsolására
alkalmas minta, amelynél a két, egymás-
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sal merőlegesen futó fonás 4 kitűzés
által recekitűzésben kapcsolódik össze,
majd ismét fonásokban folytatódik.
kalpag ~ fn Szőrméből készült karimátlan fejfedő. L. még: kalap
kálvinista: → református
kályha kájha fn Helyiségek fűtésére
való, zárt tűzterű berendezés. A hagyományos cserépelemekből rakott ~´t (→
cserépkályha) a paraszti lakásokban
mindig külső fűtéssel építették. A ~ teste
a szobában volt, száját a konyha és szoba, esetleg a két szoba közti falba vágták, a konyha felől tüzelték, így a szobát
megkímélték a fűtőanyagok hulladékától, hamujától és a füsttől. A mai ~´hoz
hasonló méretű, nagyon jó tüzelőhasznosítással működő ~típus a → Hartmudcserépkályha. Ezt ősszel begyújtották, és
egészen tavaszig nem kellett begyújtani.
A típus az első világháború után vált
ismertté Debrecenben, és még napjainkban is előfordul. Közintézményekben,
így az iskolai osztálytermekben voltak
még nagy magas cserépkályhák. Ezeket
télen fával és szénnel fűtötték. Az iskolaszolga az előre behordott tűzrevalóval
a tanítás kezdetére jól befűtött. Az első
világháború táján előfordult, hogy nem
telt tűzelőre, ilyenkor a gyerekek nagy
örömére nem kellett iskolába menni.
1945 után, de még inkább a termelőszövetkezetek megalakulásával együtt járó
nagy életformaváltás miatt a cívis házakban is szórványossá vált a hagyományos cserép~. A szénnek mint fűtőanyagnak a szervezett kereskedelme,
árusítása a → kalorkályha elterjedésének
kedvezett. Ezeket főként kisebb szobákban használták.

kabóca
kályha lelke kájha lelke: A → kályha belsejében a lángot felfogó vaslap.
kályhafűtő kájhafűtőÝ fn Kályha fűtésével megbízott személy. Szólásban:
Nem leszek/vagyok kájhafűtőÝnek pernyehordóṷja: nálam alacsonyabb rendű
embert nem szolgálok.
kalyiba kajiba fn Sebtében összetákolt kunyhó, pásztorkunyhó, juhászsátor.
A cigányok a múlt század első évtizedeiben a Nagysándortelepen még karókon
álló ~ban laktak, a csúcsán járt ki a füst.
kám fn − Szólásokban fordul elő:
Ennek meg ~ja sincs: elveszett, se híre,
se hamva. Kámjába se marad: ruha, cipő
teljesen tönkremegy. Egy ~ja se maradt:
mind elfogyott, az utolsó morzsáig mindet megettük. Nincs hozzá ~ja se: nem is
konyít hozzá.
kamara kamora, ~ fn 1. Lakóházban
levő v. szabadon álló tároló hely élelmiszerek, gabonaneműek, vmint a háztartásban és a gazdaságban szükséges
anyagok, felszerelések számára; kamra.
Jellemzőjük, hogy gondosan védik az
időjárás viszontagságaitól, sohasem fűtik. Leginkább a lakóhelyiséggel egy
egységbe épített ~´k voltak/vannak elterjedve. Az élelmiszer tárolására szolgáló
~ a konyha mellé v. közelébe került; a
szemes terményt, és gazdasági felszerelést raktározó ~ az istálló mellett kapott
helyet. Ajtóik erősek és zárhatók voltak,
ha udvarra nyíltak, általában lakattal
zárták el. Ablakot általában nem készítettek a ~ falába, újabban esetleg kis
ablakokat, oldalfalában azonban vakablakszerű, polcozott mélyedéseket (kamaralyuk) is kialakíthattak. De mindig gon-
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doskodtak az állandó szellőzésről. A
gabona tárolására gyakran szuszékokat v.
hombárokat építettek be. A falakba a
tárolás céljából erős fa- és vasszögeket,
kampókat vertek. Gyakran a ~ alá pincét
építettek. Rendeltetésük és méretük szerint a ~´nak az évszázadok folyamán a
cívis gazdaságokban több típusa alakult
ki. Közülük legáltalánosabb a kiskamara
és a nagykamara. Az előbbi lakásban
ajtóval elkülönített, mindig rendben
tartott kis, hűvös helyiség, ahol élelmiszereket, ritkábban használt tárgyakat
tartanak, tkp. a spájz, azaz éléskamara
szerepét töltötte be. Korábbi időkben
ebben tartották a disznóölés termékeit:
füstölt kolbászt, szalonnát, füstölt húst
stb. Itt állt bodonokban a zsír, itt kapott
helyet a fal mellett a sózó, ezen volt a
megsózott szalonna, amíg fel nem akasztották az ugyancsak itt álló, faszegekkel
ellátott két lábú állványra, az ösztörüre.
A kiskamarában állt a kenyeres polc is,
ez két egymás mellé tett rögzített deszka,
rajta élükre állítva sorakoztak az 5−6 kgos (v. nagyobb) domború házikenyerek.
Itt kapott helyet a kétfajta lisztesláda, a
nagyobbik a kenyérlisztes láda, amelybe
két zsák kenyérliszt is belefért, a másik a
sokkal kisebb finomlisztes v. kalácslisztes láda, ebbe kb 50 kg lisztet tárolhattak. A lisztesládákat tisztán tartották,
évente kétszer nagytakarításkor kisúrolták őket. A nagy~ a kis~ mellett helyezkedett el, gabona tárolására is használták, de ebben voltak a szüreteléshez, a
disznóöléshez szükséges edények, vajlingok, fazekak, lábasok stb. Itt kaptak
helyet a kenyérsütéshez (és disznóöléshez) használt teknők (dagasztóteknő/
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kenyérsütő teknő/sütőteknő, kalácssütő
teknő, kerek teknő), nyújtódeszka, a nagy
húsvágódeszka, nyújtófa stb. Falai mentén polcos stelázsik, felső részükön a
télre eltett sok-sok befőtt és savanyúság.
A ~ kövezetén kis ládákban a télre eltett
alma, de volt héjas dió, a padláshoz erősített rúdon kötözött szőlő úgy elhelyezve, hogy a fürtök ne érjenek egymáshoz.
Illatos volt a gyümölcstől a ~. A nagykamarán 2 m magasan egy v. két vasrácsos ablak, amelybe télen újságpapírt v.
ócska kispárnát tettek.. Tkp. a nagy~
„meghosszabbítása”, kiegészítése volt a
ház padlása is. Ide a feljárás a padláslyukhoz támasztott létrán a ~´ból v. az
udvarról történt. A padláson kolbászt
tartottak, mert különösen a nádas tető
alatt nem szárad ki, így finomabb ízű
marad. A padlásra kerültek a már nem
használt bútorok és más tárgyak is. A
húsoskamara és szalonnáskamara főként
füstölt hús, szalonna tárolására szolgált
A szemes termény (búza, rozs, árpa,
tengeri) raktározására való külön épület
volt
a
búzáskamara/rozsoskamara,
melyben a termény különböző fajtáit
elkülönítve szuszékokban tartották; a
kevesebb gabonamennyiséget a kisebb
életeska- marában tárolták. Külön épület
volt a vágott tüzifa tárolására szolgáló
fáskamara is. A lakóházban oldalt helyezkedett el a kis méretű oldalkamara,
ezt néhol szobaként használtak. Az istállóval egybeépített, abból nyíló tárolóhelyiség az ólkamara.− Közmondásban:
Üres kamorának bolond a gazdasszonya/gazdája: csak ott lehet jól gazdálkodni, ahol nem kell mindig a szükséggel küszködni. 2. Tüzelőnek, szerszá-
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moknak stb. tartására használt kis, különálló zárt helyiség. 3. A kaptár belsejében a méz tartására szolgáló rész;
mézkamra. − A szó köznyelvi változata
más összetételekben is előfordul: hálókamra, lépkamra, szárítókamra. L. még:
a fogalmak szócikkeit is!
kamaraablak ~, kamoraablak fn
Gyakran nyíló szárnyak nélküli kisebb
méretű egyes ablak a → kamara falában.
kamarakulcs kamarakúcs, kamorakúcs fn A → kamara ajtaját záró eszköz.
kamaralyuk kamarajuk, kamorajuk
fn 1. A vakablakhoz hasonló bemélyedés
a → kamara falában. 2. A → kamara
falán levő ablakszerű rés.
kamásli ~ fn 1. Posztóból készült
összegombolható bokamelegítő, tkp. különálló posztódarab, amely a cipő szárára helyezve melegen tartja a bokát. A
férfi ~ nagyobb, a női kisebb, csinosabb
volt. 2. Cipő. L. még: cívis férfiviselet,
cívis női viselet
kamat ~ fn − Szólás: Kamatostúl
visszaaggya a kőÝcsönt: alaposan megtorolja a sérelmeket.
kamatyol ~ i 1. Közösül. Kamatyol
valakit: férfi nőt baszogat. 2. Kavargat.
3. Fecseg. L. még: nemi élet
kamerád ~ fn Katonaságnál: barát,
társ. A ~ csak katonáéknál vóṷt, katonabaráccság.
kamfer ~ fn Az ajtó v. kapu felső világítórését elválasztó vállpárkány. L.
még: kőműves
kámforcukor ~ fn Kámfort tartalmazó cukorka. Patikában árulták köhögés
ellen.
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kamilla ~ fn Másik népi neve: szikfű.
Matricaria chamomilla, orvosi székfű.
Fehér-sárga, fészkes virágú, illatos →
gyógynövény; ennek szárított virága; az
ebből készült főzet. A pásztorkodás
szempontjából haszontalan növény, az
állatok nem szeretik. Virágzáskor a Hortobágy környékének településeiről székfűszedők hada lepte el a pusztát, hogy
székfűszedő lapáttal megfésüljék az
anyaföld haját. Párlata köhögés, fejfájás,
kifázás ellen használatos. L. még: Hortobágy növényvilága
kamillavirág ~ fn Ritkább neve:
egyiptomifű. Az orvosi székfű virágja. A
Hortobágy szíkes helyein nő(tt), sok szegény embernek jóṷ kereset vóṷt a szedíse.
kammog ~ i Lassan, nehézkesen
megy, cammog. Estefele mán én is csak
~ok. Igekötővel: → elkammog.
kamora: → kamara
kámpicsorodik ~ i Sír, sírni kezd.
kampó kampóṷ fn 1. A → kamarában élelmiszerek tárolásához használt
horgas végű eszköz (pl. → húskampó).
2. Kampósbot (pl. → juhászkampó).
Kampóṷ közé kapták: megverték. 3. A
juhászbotnak gyakran vasból v. rézből
készült, ~ alakú vége (→ rézkampó). 4.
A → kasza nyelének nagyobbik fogantyúja, → nagymankó. 5. → Tímároknál
30−40 cm hosszú lapos vas, amelynek
egyik vége karvastagságúra, másik vége
ujjnyira van meggörbítve.
kampósbot: → juhászkampó
kampószeg kampóṷszeg fn Fémfejű,
fából faragott szárú szög, amellyel a
(kasza)nyélhez erősítik a kampót.
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kampós kampóṷs mn Juh szarvállásának megjelölése. L. még: juhtartás
kampós pika kampóṷs pika: → Kőművesek vashegyben végződő, kétágú
rúdja, amelyek közül az egyik hegyesen
előre néz, a másik félkörívben hátrahajlik a faoszlop könnyebb tartására, igazgatására.
kampós szeg: → szűrszabó
kamra: → kamara
kamu ~ fn Kamubul: a) gondolkodás
nélkül. b) tréfából.
kan ~ I. fn 1. Némely (kisebb) háziállat, pl. sertés, kutya, macska hímje.
Összetételek utótagjaként a sertésekhez
kapcsolódva fordul elő: a → magkan
szaporításra meghagyott tenyész~, ennek
a kistenyésztőnél engedély nélkül tartott
„változata” a → zugkan. Itt említhető az
idős, egyedül élő vad~ → remetekan
elnevezése is. − Tréfás szólásban: Attúl
már elestünk, mint ~ a tökitűl: akkor
mondják, ha vmi várt kedvező dolog
nem következik be. A frazéma szemléleti alapja a kiherélt ~ disznó „keserű sorsa”. 2. Galamb hímje. 3. Nagy ~: a) erős
nemi ösztönű férfi. b) sokgyermekes
apa. 4. Csak E/3. birt. szragos alakban:
kannya. A java, a nagyja vminek. A nyáj,
ha jött hazafele, előÝbb a malacok, azután a kannya, a naggya jött. A píznek is
van kannya, a nagyobb címletek. II. mn
Feltűnően nagy. ŐÝsszel, mikor hideg
időÝk jártak, nagy ~ tüzet raktak a mezőÝn.o
kanadainyár ~ fn Alakváltozata: kalodainyár. Kanadai nyárfa.
kanadairanett kanadairenet fn Éretten enyhén savanyú, kellemes borízű,
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sárgászöld színű → almafajta. Késő
tavasszal írt be a kamarába, őÝsszel húzóṷs vóṷt, világoszőÝd, piros csíkokkal.
kanadai zab ~: Régi → zabfajta, a
cívis parasztgazdaságok is termesztették.
kanál ~ fn – A/ Leginkább evésre,
étel kavarására, merésére, de más célokra is alkalmas, ill. kialakított, általában
kerek v. tojásdad öblös fejben végződő
nyeles eszköz. Jelzőként: amennyi ebben
elfér: pl. két ~ cukor. Régi eszköz, a
legutóbbi időkig a cívis paraszttársadalomban (is) az étkezésben a → kés mellett a ~nak volt fontos szerepe (evőeszközök). Hajdan a parasztok, pásztorok
kanala fából készült, a közös tálból való
étkezéshez alakították hosszú nyelűre és
öblösre. Az evő~ tréfás neve a debreceni
tanyai emberek nyelvében öveddzőÝ
(evező) volt. A háztartásban használt
kanalakat a konyhán tartották a különféle ~tar- tókban, a kanalasban. – B/ Neve
utalhat pl. anyagára: fakanál, bádogkanál, fémes- kanál; formájára, méretére:
kiskanál, nagykanál, spicckanál. Az elnevezések vonatkozhatnak a ~fajta felhasználási körére is. Így háztartási eszköz az evőkanál, kávéskanál, kovászfelverő
kanál/kovászkanál/kovászolókanál, liszteskanál, merítőkanál/merőkanál, tojáskanál, rántáskavaró-kanál, ill.
moslékoskanál. A régi öregek szerint
volt még kásakavaró/kásakavaró kanál/kásakavaró fakanál, lencsetörő kanál, pergelőkanál, kóstolókanál, levesmerő kanál/leveseskanál, tejfelmérő kiskanál is. Ezek mind fakanalak voltak. A
kézműiparban is több ~féle használatos.
Pl. a fazekasok munkaeszköze a keverő-
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kanál, a rézművesek szerszáma a csapókanál, öntőkanál, salakolókanál, simítókanál. − C/ Sok frazémának tárgya.
Szerepel fenyegetésben: Úgy főÝdhöz
váglak, hogy ~lal se tudnak összeszedni!
Tréfás lakodalmi meghívásban: Ha
jösztök, lesztek, ha hoztok, esztek. Kést,
kanalat hozzatok, hogy éhen ne maraggyatok! Szólásokban: Letette a kanalat: meghalt. Ojan setít van, hogy a ~ is
megállna benne: koromsötét van. Megfojtaná egy ~ vízbe: nagyon gyűlöli.
Nagy ~lal esznek: sokat és jót esznek.
Minden szarba/lébe egy ~: mindenbe
beleszól. Ha két kanalat összacsaptak,
akkor azon biztosan ríszt vett: minden
szórakozásból kivette a részét. Közmondásban: A ~ sincs csör- renís nélkül:
házastársak, barátok között is előfordul
harag, veszekedés. A cívis hagyomány
szerint a zsidó, ha evés közben elejtette a
kanalát, nem evett tovább. Mi ha ettünk,
és elejtettük, azt mondtuk: De jóṷ, hogy
nem vagyok zsidóṷ! − mondta az egyik
adatközlőm. 2. Az ültetőgép öblös alkatrésze. L. még: bárányjegy, nemzetiségcsúfoló; a fogalmak szócikkeit is!
kanalas ~ fn Más nevei: kanáltartóṷ,
fakanalas. Fa főzőkanalak tartására való,
falba vert v. falra akasztott, több sorban
átlyuggatott fapolc, ritkábban egyik szélén csipkésen kifaragott léc. Hajdan a
háztartásban használt fa evőkanalak elhelyezésére is szolgált. Az étkezés után
elmosott vizes fakanalakat szellős helyen tartotta, így könnyen száradtak. A
lyukakba a kanalak fejüknél fogva voltak behelyezve. A 20. század elejéig a
módosabb cívisek konyháiban szinte
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mindenütt megtalálható volt, állandó bútordarabnak számított. A tanyákon szerényebb változatai voltak használatban.
Itt egy lécdarabot kicsipkéztek, a csipkés
részével a konyhaajtó hátára szegezték,
és a kerek fejű kanalakat nyelével lefelé,
a kést pengéjével lefelé ide dugták. Néha
a → pitvarban a kemence szája mellé
akasztották fel a fából készült ~t. Előfordult, hogy gyékényből szőttek egy kb.
½ m nagyságú lapot, azon gyékényfüleket alakítottak ki, és oda dugdosták a
kanalakat. A gyékénylap a → pitvarajtó
hátulján lógott. − Mint néprajzi érdekesség megemlíthető, hogy a múlt század
elején a napszámos a kanalát a jobb
csizmaszárban kívül hordta, v. a derékszíjon, esetleg a gatya korcába dugva
vitte magával, ilyenkor a szára befelé, a
feje felfelé és kifelé állt. Későbbi időkben már a → szeredásban v. egy zacskóban tartotta.
kanalas ruca ~: Vízimadár. Kanálszerű csőrével a sekély tófeneket böngészi, és minden állatkát megeszik, a halak
ikratelepeit is.
kanálfő kanálfű fn 1. A → kanál
öblös része. 2. Jelzői használatban: kanálnyi. Egy kanálfű disznóṷzsír elíg lesz
rántásnak.
kanálhegy ~ fn A → kanál öblös részének legvége. Kanálhegyen eszik: fanyalogva, kedvetlenül eszik.
kanalinkó kanalinkóṷ fn Köznyelvi
neve: pásztortáska. Capsella bursa pastoris. Apró fehér virágú → gyomnövény.
Háromszög alakú termése van. L. még:
Hortobágy növényvilága
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kanális ∼ fn 1. Vízlevezető árok. 2.
Szennyvízcsatorna.
kanáltartó: → kanalas
kanapé ~ fn Anyagáról elnevezve:
fakanapé. Derékszögű karos ülőpad, rácsos háttámlával ellátva. Még a múlt
század első felében is a cívis szoba jellegzetes bútordarabja volt. Egyik változatának felhajtható ülőkéje volt, alatta
ládás résszel, 2−3 kisebb rekesszel,
ezekben leginkább a használaton kívüli
ruhaneműt v. az összegyűjtött tojásokat
tartották. A ~n az asztal mellett ültek, ha
nem használták, akkor általában a szoba
egyik sarkában a fal mellett állt. L. még:
kárpitosmesterség
kanász ~ fn Más nevei: nyájkanász,
kondás, nyájkondás. Disznópásztor. Fiatal segítője a → kondásbojtár/kanászgyerek/kanászfattyú. Segítőjével együtt a
pásztorok hierarchiájának alján foglal(t)
helyet. Terelőeszköze a → kanászbot és
a → kanásztülök. Szóláshasonlatokban is
szerepel: Úgy beszíl vele, mint ~/kondás
a disznóṷjával/malacával: durván, gorombán beszél vkivel. Úgy káromkodik,
mint egy kondásbojtár − mondják arra,
aki csúnyán káromkodik. L. még: hortobágyi pásztortársadalom
kanászbot ~ fn A → kanász terelő
eszköze. Használója faragta ki magának.
kanászfattyú: → kondásbojtár
kanászgyerek: → kondásbojtár
kanásztánc ~ fn A → pásztortáncok egyik fajtája. Két földre tett
bot körül járják.
kanásztülök ~ fn Kanászok által
használt, szaruból készült fúvós hang-
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szer. A puszta kezdetleges híradó eszközének tekintették.
kanavászkendő kanavászkendőÝ fn
Kanavászból készített nagyobb szalvétaféle, vastagabb erős pamutvászon. Kockás v. csíkos mintázata volt, ebben vitték
magukkal a mezőre a parasztok az ebédhez a kenyeret.
kanca ~ fn 1. Összetétellel: kancalú.
A ló nősténye. A meddő neve: → bujakanca. 2. Nemileg vonzó nő. Jóṷ egy ~!
Büdös ~: → kurva. L. még: ciframénes,
megsárlik, visszasárlik
kancacsikó kancacsikóṷ fn Fiatal →
kanca.
kancahám ~ fn Húzóból, marszíjból
és istrángból álló egyszerűbb → hám.
kancaló: → kanca
kancarúgás ~ fn Ütés, rúgás, amelyet a férfi a nemi érintkezés elől kitérni
akaró nőtől kap. L. még: nemi élet
kancaszamár: → szamárkanca
kancatej ~ fn Mondják lútejnek is. A
ló kancájának → teje. Jóval kevesebb
kórokozó baktériumot tartalmaz, mint a
te- héntej. Összetétele hasonlít az anyatejhez.
kancellária ~ fn (rég) Városháza. A
múlt század legelején az idős cívisek
még a ~´ba mentek adót fizetni.
kancsal ~ mn Akinek a két szemtengelye nem párhuzamos, ill. ilyen rendellenességű 〈→ szem〉. Az ilyen állapot
neve: kancsalság. A ~ gyereket azzal
csúfolták a társai, hogy apád a kapuba
csinált, oszt jobbra nízett, anyád meg
balra. A ~nak, ~ságnak a cívis népnyelvben sok (igei, névszói) elnevezése
van: bandzsa, bandzsal, bandzsali, ban-
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dzsalít, bandzsít, csángurdi, halbak, kancsi, kancsít, összenízőÝ, pisla, sanda;
szószerkezettel, mondattal: halbak szemű, keresztbe nízőÝ, kiskertbe nízőÝ,
sanda szemű; sandalva néz, keresztbe áll
a szeme, keresztbe níz; kiskertbe nízőÝ
szeme van; nem oda csap, ahova níz.
kancsalság: → kancsal
kancsi: → kancsal
kancsít: → kancsal
kancsó kancsóṷ fn – A/ Ritkább neve: füles. Folyadékféle, elsősorban bor
tartására való, füllel ellátott, általában
kívül-belül mázas cserépedény. Készítői
a fazekasok. A ~ szája össze van nyomva, esetleg félig zárt v. csőrszerűen végződik. A fülével átellenes oldalán van az
eleje, ahová a fő díszítmény kergül. Leggyakrabban egyszínű zöld, barna v. sárga mázzal, karcolt díszítéssel, esetleg
festett mintával készültek. A ~ a cívis
háztartások kedvelt és megbecsült edénye volt. Alapvető rendeltetése szerint
két fő típusa van: boroskancsó és vizeskancsó. Egyéb ~fajták: orros/orros kancsó: teljesen összenyomott kiöntőjű,
vagyis csúcsos szájú, mázas cserép~; ha
kis talpa van, akkor talpas kancsó; a
kiskancsó: kb. félliteres cserép~; a vászonkancsó: mázatlan cserép~. A ~k különleges változata a népies férfialakot
ábrázoló, mázas miskakancsó és a furfangosan megalkotott csalikancsó. A letűnt céhes világ emlékét őrzi a már csak
múzeumokban látható céhkancsó. – B/
Neve érthetően ivásra buzdító mondókában, ill. részegséggel kapcsolatos szólásokban szerepel: Veres kancsóṷ, veres
bor, mingyár rákerül a sor. A kancsóṷ
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fenekire nízett. Mijen belenízett a kancsóṷ fenekibe. L. még: fazekas; a fogalmak szócikkeit is!
kandalló kandallóṷ fn Lángfogóval,
szikrafogóval, vmint füstfogóval és kürtővel ellátott nyílt tűzhely, amelyhez
gyakran kemence is csatlakozott. Részei:
tűzszekrény, füstjárat, kandallópárkány,
ülőke. A ~k a polgárosodás során a cívis
házak szobáiból is nagyrészt kiszorultak.
Hajdan a környező falvakban is általános
volt. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
kandallópárkány kandallóṷpárkány
fn A → kandalló felső, kiszélesedő része.
Kandia ~ tn Utca és városrész a belvárosban → Boldogfalva területén. A
városi jegyzőkönyvek a 18. század elején említik először a Kandia közt. A későbbi utca az egykori kis sikátor közelében található. Nevét onnan kapta, hogy a
debreceni vásárok idején a ~´ból érkező
görög kereskedők itt laktak.
*Kandia köz: → Kandia
kandikál ~ i Lyukon keresztül leskelődik. Kiváncsi emberek a deszkakerítésen levő → görcslyukon át szerettek leskelődni, ~ni.
kandra ~ mn 1. Ferde, félrenyomott.
2. Nem egy síkban lévő 〈küllő〉. Ennek
elkerülésére a → küllőket jól a → kerékagyba kellett igazítani, hogy mindegyik
pászojjík.
kandra farú ~: 1. Csipőficamos
〈ember〉. 2. Ferde, félrenyomott 〈→
dinnye〉.
Kandra-halom: → hortobágyi őshalmok
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kandúr ~ fn Szószerkezettel: kan
macska. A → macska hímje. Tréfás szólásban gyerekeknek mondva: KürtőÝre
~, vacokra koca!: mindenki menjen a
(fekvő)helyére!
kandúrozik ~ i Nőstény → macska
párosodik.
kanecetes ~ I. fn Másik neve: savanyúlé, ritkább megnevezése: vereshagymás ecetes, régies neve: espékes (spékes). Füstölt (v. füstöletlen) disznóhúsból, hátulsó sódarból vereshagymás rántással, ecettel készített, több napig is
elálló, (fűszeres) savanyú → leves. Készítése: Jó sok disznóhúst felvágtak, forró vízben megmosták, nagy cserépfazékban feltették a → szabad konyhára.
Amikor a hús megfőtt, a fazékból kiszedték egy tálba, a levét a csontdaraboktól egy szitán leszűrték, visszatöltötték a levet a fazékba, és megkészítették.
Egy nagy tál megtisztított vöröshagymát
felkarikáztak, ebből bőven tettek a levébe. Piros → rántást forró húslében feloldottak, a fazékba tették, hozzá ecetet,
tört paprikát és jó adag kerti → sáfrányt
is, hogy szép színe legyen. Az egész
megfőtt, ezzel kész a savanyúlé. Minden
főre 2−2 db hús került bele. Egy fazékban általában 2−3 adag volt. Levét fölmelegítve kenyérrel kanalazták, a húst
úgy ették hozzá. Főzték borjúcsülökkel
és orrával, sőt a tehén lapockás, tarjás
részével is. Több napig elállt, otthon ritkán ették, általában az aratóknak, pásztoroknak, ill. tanyai munkásoknak készítették. Rájártak egy hétig is. II. mn Nagyon savanyú. L. még: cívis konyha
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kanfar ~ fn A nem oromfallal lezárt
→ háztető rézsútos vége.
kanfaros ~ mn 1. Az utca felőli v.
mindkét végén oromfal nélküli, rézsútos
〈háztető〉, ill. ilyen tetejű, esetleg padlás
és kémény nélküli 〈épület〉.
kanfaros fedélszék ~: Kialakításában
visszavágott kétereszes → fedélszék lekontyolva.
kanfaros ház ~: Nevének változata:
kanfarú ház. a) csonkakontyos tetejű,
csapott végű (nádtetős) ház. b) sátortetős
ház. − Az ilyen ház hátulsó vége olyan
legömbölyödő, mint a sertéskannak a
fara. Általában nádtetős épületeknél fordul elő.
kanfarú ~ mn Széles, szögletes, csapott farú 〈ló, szarvasmarha〉. FőÝleg lú
vóṷt sok ~, csapott farú.
kanfarú ház: → kanfaros ház
kanfarú kazal ~: Két végén gömbölyű → kazal. A kan disznóról van elnevezve, mert annak ojan legömböjödött a
fara.
kangár ~ fn Kamgarn. Olcsó ruhaanyag, munkásruha készült belőle.
kani ~ fn 1. Vmilyen állat hímje. 2.
(tréf) Serdülő fiú megszólítása. Hogy
vagy, ~? 3. Pajtás. L. még: kiskani, kutya
kani kutya ~: Köznyelvi alakja: kan
kutya. Hím → kutya. Szóláshasonlat:
Koslat, mint a kan kutya: olyan férfira
mondják, aki mindig nők után, de főként
mások felesége után jár.
kániszmerga ~ fn Kutyaürülék, canis
merda. A műveltebb cívisek inkább úgy
mondták, hogy Belelíptem egy kániszmergába, nem úgy, hogy kutyaszarba.
Régi kollégiumi diáktréfa volt, hogy be-
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ugratásképpen canis merdáért mint
gyógyszerért küldték a patikába a nagyobb diákok a latinul még semmit sem
tudó kisebbeket.
kaniz ~ i Előszüretet csinál. L. még:
szüret
kanizás ~ fn 1. Előszüret. 2. Méhészetben a → doboláshoz hasonló méznyerési eljárás. L. még: szüret
kanizott bor ~ : Az előszüreten leszedett szőlőből készült gyenge → bor.
kankalék kankarík, kankalik fn 1. A
→ kútostor vedret tartó horga. 2. A pásztorbot visszahajló vége, → kampója. 3.
A nagyméretű kerítőháló hevederének, a
kámzsának a végén levő fadarab, amelynél fogva a halászok a háló húzásakor a
hevedert megfogják.
kankapocs ~ fn A ruhakapocs horgas, kampós fele.
kankarék: → kankalék
kankó1 kankóṷ fn Elnyűtt → szűr.
Darabjaira szedve is tovább hasznosították, pl. küszöbre tették lábtörlőnek v. a
lovat törölték vele. L. még: szőrkankó,
szűrkankó
kankó2 kankóṷ fn Horog, ill. kampó
alakú faeszköz. A marikszedőÝ a kankóṷval szedte össze a búzát. L. még:
gagucs
kankurjáz/ik ~ i Bukfencezik.
kan kutya: → kani kutya
kanlik ~ i Pl. sült tök, krumpli kihülve megdermed. Igekötővel: → megkanlik.
kanlott ~ mn 1. Herélt 〈disznó〉.2.
Főzés, ill. sütés után kihülve megdermedt 〈krumpli, ill. tök〉. L. még: megkanlott
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kanlott ártány ~: Másik neve: kanlott disznóṷ. Ivarérett (1 éves) korban
kiherélt kan → disznó.
kanlott disznó: → kanlott ártány
kanlott szalonna ~: Összetétellel:
kanszalonna. Ivarérett korban kiherélt
disznó ehetetlen, kemény → szalonnája.
kan macska: → kandúr
kanna ~ fn Folyadéknak (víznek,
tejnek, olajnak stb.) a tárolására való
hengeres, bő nyakú edény. Régi fajtái a
kisméretű → pintyőke és a vízhordó
kártus.
kannyáj ~ fn Kan disznókból álló
csürhe, → nyáj.
kanol ~ i Férfi közösül. L. még: nemi
élet
kanosodik ~ i Serdülő fiú nemileg
éretté kezd válni.
kanördög ~ fn Sötét bőrű és hajú,
kissé nyugtalan természetű férfi. L. még:
emberi test
kanpaszuly kanpaszuj fn (gúny)
Babbal kereskedő személy.
kan pulyka kan pujka fn Pulykakakas. L. még: kakas
kanszalonna: → kanlott szalonna
kant ~ fn A → kalap fejrészének a
fejtető és a szalag feletti, ill. közötti szakasza.
kanta ~ fn 1. Különféle folyadékoknak, főleg víznek a tárolására, ill. szállítására való széles, kerek szájú, egyfülű
vászon ’mázatlan’ cserép- v. bádogedény. Két fő típusa a főként víz tárolására, szállítására szolgáló → cserépkanta
(egyik változata a → csörgős kanta) és
az ecet tárolására való → eceteskanta.
Ez utóbbi közmondásban is szerepel:
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Megleli/Megtanájja zsák a fóṷttyát, ecetes~ dugóṷját: mindenki megtalálja a
hozzá illő élettársat v. barátot. − Külön
említendők a (céhek,) református egyházi közösségek díszes cserépkantái. Ezekben vitték fel az úrasztali bort, ezekből
töltötték ón-, ezüst-, aranykancsókba, és
helyezték az úrasztalára. Onnan ismét
arany-, ill. ezüstkelyhekbe töltötték, és
osztották ki az → úrvacsorát. 2. →
Ürmérték: Ürmértékké a 10 → iccés ~´k
váltak, vagyis egy ~ kb. 8 l. Szinte kizárólag bor mérésére használták. Nem terjedt el általánosan. Jelzői használatban:
annyi folyadék, amennyi egy ilyen
edénybe belefér. Hozott egy ~ bort. 3.
Bádogból készült, ill. zománcozott vizeskanna. L. még: cívis konyha, kanna,
kantagamó, kantapad, kerezsikanta, kerezsikorsó
kantagamó kantagamóṷ fn → Fazekasoknál: görbülő bot, amellyel a szűkebb szájú → kanták, korsók oldalának
igazítását lehet elvégezni.
kántál ~ i Alakváltozata: kántázik. 1.
Ünnepi időszakban v. ünnep előestéjén,
de főként karácsony estéjén, óévkor a →
kántálással pénzt szerez, ill. ajándékot
kap. 2. Névnapi verses köszöntőt mond.
A szegényebb gyerekek verssel ~tak a
gazdagabb emberek nevenapján. 3. Vmilyen kérést hosszadalmasan, lármásan,
egy szuszra ad elő. 4. Sokat és körülményesen beszél. 5. Fenyegetés kulcsszavaként is előfordul: Ugy elhegedüllek
/felpofozlak/megütlek, hogy arrul kántász: nagyon megverlek. L. még: névnapozás, összekántál

kabóca
kántálás ~ fn Mai jelentése: karácsonyi adománykérő köszöntés és éneklés.
Főként Erdélyben és Észak-Magyarországon ismert megnevezés. Eredetére
nézve régi diákszokás, a 17. században
élte virágkorát, amikor a kollégiumi diákok csoportosan jártak köszönteni névnapon, lakodalomkor, szüretkor stb. A ~
szokását a református iskolák megszüntették, de tartalmában és formájában
hasonló népszokás elnevezéseként máig
ismerik. Két fő fajtája: A/ A hagyományőrző cívis társadalomban még a 20.
század első évtizedeiben is szokás volt
az ünnepi időszakban v. ünnepek előesté- jén, de főként → karácsony előestéjén és óévkor csoportosan házról házra
járva elismételt éneklés. Ennek során a
leginkább fiatal fiúkból, ritkábban felnőttekből álló 6−8 fős csoport (→ kántáló) vezetőjük kezében → kántálólámpással házról házra járva az ünnephez
kapcsolódó → köszöntőket énekelt (→
kántál). Az ünnep gondolatkörét felidéző
énekekhez jókívánságok csatlakoztak.
Az énekek az istentiszeteleteken ma is
felhangzó népénekek. Karácsonykor a
Csordapásztorok midőn Betlehembe,
Pásztorok keljünk fel, Mennyből az angyal lejött hozzátok, Pásztorok, pásztorok örvendezve kezdetű énekeket énekelték. Ezek a kis Jézus köszöntéséről és
megajándékozásáról szólnak. Óévkor a
deákos stílusjegyeket megtartó Újesztendő, vígságszerző egyházi népének
hangzott el a leggyakrabban. A ~ért a
háziaktól kisebb pénzösszeg, szerény
ajándék, nagyoknak megvendégelés járt.
Hajdan különösen a karácsonyesti ~
közben szokás volt a szabad kéménybe
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füstölni felakasztott kolbászból stb. elcsenni egy keveset. – B/ Névnapi verses
köszöntőnek a mondása. Leírását Ecsedi
Istvántól ismerjük:
Hajdan egy-egy
névnapozás előtti éjszakán „egész Debrecen megmozdult”, és díszes kántálólámpákkal éjfél után is dalolva jártak
utcáról utcára, házról házra. Volt nagy
verekedés, ha a szembejövő versengő
csapatok egymás lámpáját összetörték!
A rigmusokat és nótákat addig mondották, énekelték a ház előtt, amíg vendéglátó-asz- talhoz ültették a legényeket.
A szinte hagyományos összetűzés talán
annak az emléke, hogy a szokást a Kollégium diákjaitól vették el a nép egyszerűbb fiai, a külvárosi csapatok, és a ~
jogából csak veszekedés, verekedés árán
engedett a diákság.
kántáló kántálóṷ fn Az a személy,
aki részt vesz a → kántálásban. Általában 6−8 ifjú, 14−18 évesek mentek
együtt kántálni.
kántálólámpa: → kántálólámpás
kántálólámpás kántálóṷlámpás fn
Alakváltozata: kántálóṷlámpa. 1. →
Kántáláskor, névnapi köszöntéskor
használt lámpás. Egyik változatát keménypapírből készítették, 4 téglalap alakú oldallapján színes papírból kivágott
ábrákkal (pl. nap, hold, magyar címer)
díszítették. Másik változata egy kb. 1 m
magas faláda, első oldalának díszítése
kéttornyú templom, a hátsóé a magyar
címer. Az ábrákat a faládára rajzolták,
kivágták, és színes papírral fedték; belülről világították. Kántáláskor a lámpát a
kántálók vezére tartotta a kezében, tőle
jobbra és balra álldogáltak a többiek. 2.

kabóca
Kántáláskor vitt viharlámpás. L. még:
névnapozás
kantapad: → vizeslóca
kantár ~ fn. A lószerszámnak a fejen
levő, a → zablát is magában foglaló
része. Feladata, hogy a fogatolt és a hátas lovat általa, a rászerelt zabla segítségével irányítani, visszatartani és fékezni
lehessen. Hajdan a kötélverő fonta kenderből. Volt négysoros ~ és hatsoros ~ ,
ez utóbbi volt az erősebb. Később szíjból
készítette a → lószerszámot készítő →
szíjgyártó. Legegyszerűbb ~típus a zablával ellátott fék, ill. a nyerges fék. A ~
részei: a ló fejetetején fekvő tarkószíj
/kantárfej/kantárüstök/fejszíj, a homlokszíj/homlokzó, a két pofaszíj a ráhelyezett díszes pofasallanggal/pofasallangóval, az orradzó/orrszíj, az álladzó
/állszíj, a gyeplő/kantárszár, a két oldalsallang és a ló homlokán középen
levő
homloksallang/homloksallangó,
vmint fogatolt lovaknál a két szemellenző/szemző. Az ilyen ~ a szemellenzős
kantár/szemzős kantár/szemlős kantár. A
hátas lovak ~án nincs szemellenző (csikókantár, nagykantár, nyerges kantár
/parasztkantár), mert fontos, hogy a ló
jól lásson, különben könnyen felbukik.
Fogatolt lovaknál a szemellenzőkkel azt
akarják elérni, hogy a lovak csak az útra
figyeljenek. Más ~fajták még: a sallanggal felszerelt sallangos kantár/díszkantár és a fogatban az anyja mellé kötött
kiscsikóra tett szemellenző nélküli kiskantár. − Közmondásokban is előfordul:
Nem illik a vín lúnak csikóṷ~/csikóṷs ~.
Tömörebben: Vín lúnak csikóṷs ~/csikóṷ~. Jelentésük: Idős nő ne öltözzék túl
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fiatalosan! Ahun a ~ van, ott keresd a
lovat is!: ahol vmennyit megtalálnak az
ellopott dolgokból, ott kell lennie a többinek is. Más változatban: Ahun a ~t
meglelik, ott keresd a lovat is! 2. → kantárszár. 3. Főleg a gulyában a szopós
borjak orrára erősített szúrós szájkosárféle; borjúkantár. 4. Kisfiúk tiroli nadrágján: elöl-hátul 2−2 gombbal gombolódó nadrágtartó. L. még: kötőfék, pofasallang; a fogalmak szócikkeit is!
kantárfej: → tarkószíj
kantárszár: → gyeplő
kantártető kantártetőÝ fn A → kantárnak a ló fülei mögött, a feje tetején
keresztül húzódó része. A ~ két végét 8
colra [1 col = 1 hüvelyk = 25−27 mm]
behasítják, és egyik részét a pofadarabba, a másikat az → állszíjba csatolják.
kantárüstök: → tarkószíj
kantaszekér: → kuruglya
kántázik: → kántál
kantfal ~, gantfal fn Élére állított
téglából készített fal.
kantin ~ fn Kaszárnyai étel- és italárusító hely.
kantinosné ~ fn Köznyelvi alakja:
kantinosnő. Olyan nő, aki a laktanya →
kantinjában, ill. a kivonuló katonákat
kísérve ételt, italt árul nekik.
kantinosnő: → kantinosné
kantni ~ fn Ruhaanyag keskeny
szélmintája, szegélydísze.
kántor ~ fn A református énekes
szertartásokat (orgonán és) énekszóval
vezető egyházi alkalmazott. Gyakran az
egyházi iskola tanítója látta el ezt a
feladatot is (→ kántortanító). A ~ csúfoló jellegű frazémákban szerepel. Így

kabóca
szóláshasonlatban: Kikopott, mint ~ a
nóṷtábúl: abbahagy vmit, mert nem
tudja folytatni. Közmondásokban: A
rossz ~ a szíp íneket is félreviszi, vagyis
aki nem ért vmihez, az a jót is elrontja.
Rímes, ritmusos frazémákban: Kántorok,
rektorok, mind a kettőÝ jóṷ torok: ti. a ~
és a(z egyházi) tanító is szeretett inni.
Változata: Kántorok rektorok, bű torok.
L. még: kántortanító, Református Kollégium
kántorizál ~ i Református tanítóképző növendéke orgonán v. hegedűn egyházi énekeket játszik, gyakorol.
Kántor Nagy András: → cívis ragadványnevek
kántortanító kántortanítóṷ fn →
Kántorként is működő (református) egyházi iskolai tanító. Oklevelét a 8 osztályos gimnázium 4. évfolyama után a
tanítóképző 5 évének elvégzésével szerezte meg. Tanulmányai végzéséhez bizonyos szintű énektudás, hangszeres
ismeret (orgona v. hegedű) szükségeltetett.
kantus ~ fn Másik elnevezése: krispin. Térden alul, esetleg bokáig érő,
ujjas, rendszerint elöl gombolódó, vászonból v. posztóból készült, ingszerű
fiú gyermekruha (→ gyermeköltözet). 2.
Egybeszabott, ujjas, bő, női felsőruha. L.
még: cívis női viselet
Kántus ~ tn 1. Hivatalos neve: a
Debreceni Református Kollégium Kántusa. A rendszeres éneklés kezdettől fogva
része volt a kollégiumi diákéletnek. Temetésekről és egyéb jeles alkalmakról
elmaradhatatlan a 16. századtól. A ~t
1739-ben alapította Maróthi György

300

kacsa

matematikaprofesszor. A ~ a pestisjárvány idején létesített négytagú temető
kvartettként alakult, ez bővült 30 tagú
fiúvegyeskarrá. (Tagjaiból alakult kis
énekkarukkal az egyházi temetéseken
még a 20. század első felében is közreműködtek, ebből az időkből maradt fenn
az ilyen kisebb csoport tagjának tréfás
neve: dögönbőgő.) A ~ meghonosította a
többszólamú zsoltáréneklést az istentiszteleteken. A ~ szervezetével és szellemével ma is hirdeti a Kollégium sok évszázados diákköztársaságát. A ~ a kezdeti fiú-vegyeskari, majd hosszú férfikari időszak után 1954 óta vegyeskarként
működik. Tagjainak száma évenként
60−70 fő: gimnazisták és teológiai,
egyetemi, főiskolai hallgatók. A ~ egyházi és világi műsora lehetővé teszi,
hogy a magyar kórusmozgalom versenyein, különböző minősítésein, ünnepi
koncertjein részt vehessen. Az Éneklő
Ifjúság versenyein többször szerzett
arany fokozatot, 1997-ben Magyar
Örökség Díjjal tüntették ki. Számos külföldi út, rádió- és tévészereplés, CD-k,
kazetták jelzik sikereiket. Műsoraikon
magyar zeneszerzők, a régi korok és
napjaink egyházi és világi művei szerepelnek. A ~ szervezeti felépítése: élén a
karnagy, tisztségviselői: a → kántusjegyző, szólamvezetők, kottatáros, áhítatfelelős, a ~ban éneklő diák a → kántustag. 2. Köznévként Tsz-ban: kántustag(ok). Debrecenbe a kántusok vóṷtak a
siratóṷk, a Kollégiumbúl.
kántusjegyző kántusjeddzőÝ fn A →
Kántus egyik vezető tisztségviselője.

kabóca
kantusos ~ mn Nyáron → kantusban
járó 〈gyerek〉.
kántustag ~ fn A → Kántusban
éneklő tag.
kanugar ~ fn Egymás után kétszer
felszántott földterület. L. még: szántás
kan veréb ~: A → veréb hímje. Naplemente után mondták: A leghuncutabb
~ is elült, haggyuk abba a munkát! Csúfolódó mondókában: Csiribiri, ~, a bolondot kűdd odébb!: bolonddal nincs mit
beszélni.
kánya ~ fn A hollónál nagyobb testű,
villás farkú ragadozó madár. Enyhe szitkozódás, csodálkozás stb. kifejezésében:
A ~ csípje meg! Mi a ~! A ~ vegye ki a
szemed! Szóláshasonlatban: Visít, mint a
~: gyerek visítva sír. Akinek megy a hasa, az Fosik, mint a ~.
kányafa ~ fn Gálnafa, kányabangita.
Viburnum opulus. Rövid gyökérzetű,
felálló szárú, igen magasra megnövő
cserje v. fa. Fehér, illatos, labdaszerű
virágjai május−június hónapban nyilnak.
Termése élénkpiros bogyók, levelei őszszel szépen színeződnek. Hazánkban is
őshonos növény. Kertekben termesztett
változata a → labdarózsa. L. még: Hortobágy növényvilága
kányaköröm ~ fn Búzatáblában egyfajta apró, lila virágú kúszónövény, →
gyomnövény.
kanyargat ~ i 1. Jégen a csizmája
sarkával íveket karcolva csúszkál. 2.
Kanyarog.
kanyargatás ~ fn A csizmatalp szélén és a csizmasarok patkóján való siklás, gyors előrehaladás a jégen.
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kanyarít ~ i 1. Vmiből ívelő mozdulattal vág, szel vmit. A késsel előÝbb
kenyeret, majd szalonnát ~ottak. 2. Igekötős alakban: bekanyarít. Ló- v. ökörfogatot szűk helyre nagy ívben betérít.
L. még: körülkanyarít
kanyarítás ~ fn 1. Vmiből ívelő
mozdulattal vágás, szelés. 2. Ló- v.
ökörfogat szűk helyre történő betérítése.
Ha hat ökör vóṷt befogva, akkor a szűk
uccába nagy ~ kelletett.
kap ~ i – A/ 1. Utazás végett felugrik
vmi- re. Lúra ~. 2. Vhol talál, elér vkit.
3. Vhova odaszokik. A vetísre ~tak a
tyúkok. 4. Rá~ vkire. Az apjokra ~tak a
gyerekek. 5. Üt. Szájon ~lak! Mingyár a
kezedre ~ok! 6. Vágyik vmire. Nem ~ a
munkán. 7. Szemet ~: libának, kacsának
töméskor kukoricaszem akad a torkán. 8.
Kapja magát: hirtelen elhatározza magát. – B/ Frazémákban: Kap az, aki nem
restelli: (tréf) annak mondják, aki kikapott. Kap az, aki nem rest: a dolgos embert megfizetik. A telhetetlen embernek
mondják: Aki sokat kíván, keveset ~. –
C/ Igekötős összetételekben gyakori: →
átkap, bekap, belekap, elkap, felkap, felülkap, lekap, megkap, odakap, összekap, rákap. Ikerszóban is előfordul: →
kip-kap.
kapa ∼ fn 1. – A/ Az egyik legrégibb
talajművelő szerszám. A ~, kézi~ fő részei a vas és nyél,→ kapanyél. A vas részei: foka, vagyis karika, amely a nyélbe
szolgál (kapafok), a ~ nyaka: a ~ lapja és
foka közötti összekötő vékonyabb vas, a
~ lárnája: a vas lapos része, a ~ orma: a
vas csíkszerűen kidudorodó része, a ~
éle: amit a földbe vágnak. A reá ragadó

kabóca
föld letisztítására szolgál egy kis, vésőszerű, faragott fadarab, a kapatisztító. A
~´t az eke elterjedése kerti és szőlőművelő (szőlőtermesztés−szőlőmű- velés)
eszközzé tette. Újabb szántóföldi térhódítása a kapásnövények elterjedésével
párhuzamosan következett be. A legáltalánosabb paraszti munkaeszköz: férfiak
és nők, idősebbek és fiatalabbak, vmint
nagygazdák és szegények, cselédek és
béresek egyaránt dolgoztak, ill. dolgoznak vele. Mivel személyes munkaeszköz, nyelének és pengéjének beállítása a
tulajdonos kezéhez igazodik. A kapálás
elsődleges feladata, a szántóföldi gyomirtás és a növények földjének fellazítása,
ez a cívis paraszti társadalomban is igen
gyakran társas munkában és családi keretben történt. Az ekekapa és a sorhúzó
megjelenése előtt a földet keresztben,
később hosszában kapálták. A különböző kapásnövények megkapálása némiképp eltérő kapálási módszert kíván
(tengeri, krumpli, dohány, répa). A ~´t
használják még szántóföldi rögök összetöréséhez, burgonya és kukorica ültetéséhez, dohány palántázásához, burgonya
kiásásához, hancsokoláshoz (han- csok),
árkoláshoz, szérű és rakodó elkészítéséhez (szérűnyeső), vályogvetéshez, gödörásáshoz, kútásáshoz stb. Az ápolandó
növény kívánalmaihoz igazodik a speciális szőlő~ (metszőkapa, horoló/horolókapa, gyorskapa, karaszolókapa), ill. a
veteményeskertekben, zöldségeskertekben, virágoskertekben stb. használatos
~´k (pl. a kacorkapa, kapircs, villás kapa, répakacor). A gyökerek, bokrok kivágására való a csákányhoz hasonlítóé
irtókapa/oltókapa/partvágó csákány. Itt
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említhető a szőlőtelepítéskor, a gödrök
mélyítésére használt, erős örökségrakó
kapa is. Más, kevésbé elterjedt ~fajták,
ill. elnevezések: a cukorrépa egyelésére
szolgál az egyelőkapa, alul kihegyesedő
~ a dohánykapa, hegyes, háromszögletű
a rózsakertészek kinyitókapája, hosszúkás és keskeny alakú a szőlőművelésben
használt nyitókapa, hagyma v. más kerti
növény megmunkálására való a hagymakapa, a tolókapa az ekekapa/lókapa ritkább elnevezése. Sajátos ~fajta a tolikapa, amely kerékből és oldalt 2 vágórészből áll. Használója maga előtt tolta,
innen a neve. – B/ A munkaeszköz, ill. a
vele végzett munka a frazémákban is
megjelenik. ZőÝdre feketít húz/kapál −
mondják arra, aki csak fennyedin, vagyis
nem mélyen ~´l, aki otthagyja a gazt.
Jellegzetes mesevégződés: Ásóṷ, ~, meg
a nagyharang válasszon el bennünket! A
rest ember kapa-kaszakerülőÝ, az Egy
~vágást se tenne, annak Nem töri fel a
~nyél a markát, mert Meleg/Büdös neki
a ~nyél. A kapálás fontosságát fejezi ki a
(cívis) paraszti bölcsesség: Minden kapálás egy esőÝ. Ha az Isten akarja, a
~nyél is elsül − közmondás közvetve
arra is utal, hogy a parasztembernek a ~
nélkülözhetetlen munkaeszköze. 2. Ekekapa állítható kapáló része. 3. Alakváltozata: kapás. Területmértékként akkora
(kb. 200, ill. 400 négyszögölnyi) földterület, rendszerint szőlő, amekkorát egy
ember egy nap alatt megkapálhat. Jelzői
használatban: egy ~´s szőÝlőÝ: ilyen
nagyságú szőlő. Nekem is van itt egy két
~´s szőÝlőÝm. 4. Kapakor: kapálás, ill. a
kapálás ideje. A népi időszámítás hasz-
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nálta/használja. L. még: bárányjegy; a
fogalmak szócikkeit is!
kápa ~ fn 1. A → hám oldalait a ló
hátán át összekötő szíj, amelybe karikák
vannak csavarva a gyeplők befűzésére.
2. A nyereg vázának, elöl és hátul kimagasló, a lovas biztonságos ülését lehetővé tevő része; nyereg~. Helyzete szerint
van: első ~ és hátsó ~. Az előbbi a nyereg elején, az utóbbi a nyereg hátsó részén van. L. még: kápavas
kapadohány ~ fn Durván vágott,
igen erős, csípős → dohány. Hajdan a →
dohányfabrikában készített ún. → paklis
dohány is ~ volt. Főként a munkásemberek szívták, mert ez volt a legolcsóbb.
kapadozik ~ i Kezd beletanulni vmibe, előrehaladást mutat vmiben.
kapafog ~ fn Metszőfog. L. még:
fog2
kapafok ~ fn A → kapa vasának része. Kapáláskor a megszáradt hant széttörésére használják. Tengerit és babot
úgy is ültethetnek, hogy a kapa fokával
fészket ütnek a puha földbe, ebbe dobják
a magot.
kapa-kaszakerülő kapa-kaszakerülőÝ mn (tréf) Más sorrenddel is mondják: kasza-kapakerülőÝ. Dologkerülő,
lusta.
kápakulcs kápakúcs fn A → lószerszám → kápájára, vagyis hátszíjára csavarral ráerősített karika a → gyeplő befűzésére.
kapál: → kapálás
kapa lárnája ~: A → kapa része.
kapálás ~ fn A ~nak, tehát a termőföld meglazításának, gaztalanításának
több módja ismeretes. A ~ egyik legfon-

303

kacsa

tosabb alapelve a cívis gazdálkodók
szerint, hogy tavasszal, ill. eső után a fekete földön a ~sal várni kell, míg a föld
megpirul, vagyis megszikkad, porhanyóssá válik. A ~sal kapcsolatos igék,
igei kifejezések: megkapál: elvégzi a ~
munkáját; kikapál: kapával kivágja, kiirtja a földből a gazt; felkapál: főleg kertet, előkészíti a földet a vetésre, ültetésre; seggre kapál: hátrafelé menve kapál,
így a nedves földet nem tapossa össze;
lábra kapál: a szőlő utolsó ~akor a földet saját maga felé húzva kapál; lábról
lábra kapál: minden lépésre vág egyet a
kapával; barázdára kapál: kisebb darab
földet oldalról, barázdaszerűen kapál
konyhakerti növények számára; gazol:
ha a kapásnövény bokrai közül csak a
gazt kapálja ki; tölt, töltöget: főleg szárazság idején, amikor a növényt (krumpli-, dohány- v. paprikabokrot) kapával
körültöltögeti. Újabban a töltögető ~t
kezdik elhagyni, mert elszigeteli, lefojtja
a növényt. Nedvességmegőrzés céljából
porhanyít. ZőÝdre feketít húz/kapál: nem
kapálja fel mélyen, csak földet húz rá,
alatta ott marad a gaz. A folyófüvet
azonban csak így lehet kiirtani, mert így
megfullad, ha kikapálják, akkor kihajt.
Az ún. kadrátos tengeri nagy előnye
volt, hogy lényegesen kevesebb kézikapát ’kézikapálás’ igényelt. Ezt ugyanis
keresztbe és hosszába egyaránt lehet kapálni. Általában 2 szál kelt egy helyen,
így könnyű volt egyelni/egyesíteni, vagyis kiegyelni/kiegyesíteni, megegyelni/
megyesíteni. Főleg a szőlőművelésben
használatos ~i mód a felszínen történő
gyomirtás, ennek elnevezései: a kara-
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szolás, horolás, felezés, sarabolás. A
megnevezések a végzett munka jellegével és a munkavégzés eszközével vannak
összefüggésben (karaszoló kapa, horoló,
saraboló kapa). − Közmondás: Minden
~ egy esőÝ: a kapásnövényeknél a hiányzó esőt a gondos talajművelés is pótolhatja. L. még: a fogalmak szócikkeit
is!
kapa nyaka ~: A → kapa része.
kapanyél ~ fn A → kapának fából
faragott és rendszerint a használójának
kezéhez, fogásához igazított nyele. Szólás: Meleg neki a ∼: dologkerülő, lusta.
Rontott változata: Büdös neki a ~. Nem
töri fel a ~ a markát: kihúzza magát a
nehezebb munka alól. Elszarta a kapanyelet: teljesen elrontott vmit.
kapa orma ~: A → kapa része.
kapar ~ i Kuporgatva gyűjt. Szólás:
Kaparj kurta, neked is lessz!: aki dolgozik, az boldogul. Adatolt igekötős alakjai: → felkapar, kikapar, megkapar.
kaparás ~ fn Gyümölcsfáról tavaszszal lekapart szennyeződés, fölösleges
anyag.
kaparász ~ i Vminek az ára bizonyos
nagyság körül jár.
kaparék kaparík fn 1. Összetétellel:
gerebjekaparík. Másik neve: kusza. A
tarlón szétszóródott és összegereblyézett
gabona, ill. a belőle kötött → kéve, →
kaparékkéve. A gerebjekaparíkot lúgerebjével kaparták össze. A kaparíkot
összeszedtík és bekötöztík. A kuszát is
abba kötöttík, amibe a búzakívit. 2. Öszszegereblyézett széna, ill. szalmahulladék. 3. Dagasztás után a sütőteknőben
összekapart tésztamaradék; vakarék. A
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kaparíkot a disznóṷ moslíkjába tettík. 4.
Nyomatékosított formában: utóṷsóṷ
kaparík. Utolsónak született, kései gyermek. A hatodik, hetedik gyerek vóṷt a
kaparík, utóṷsóṷ kaparík.
kaparékkereszt kaparíkkereszt fn →
Kaparékkévékből álló gabonakereszt.
Általában 5−6 bekötött és keresztbe rakott kaparékkévéből áll.
kaparékkéve kaparíkkíve fn Más nevei: kuszakíve, kusza. A tarlón szétszóródott és összegereblyézett gabonából,
→ kaparékból kötött → kéve.
kaparít ~ i Ügyesen v. némi erőszakkal (meg)szerez vmit. Kezibe ~ valamit: így magához ragad vmit.
kaparó kaparóṷ fn 1. Élő, ill. sült v.
főtt tyúk lábának alsó, hústalan, csontos
része. 2. → kaparógép. 3. A teknő kitisztítására szolgáló vékony lemez. 4. →
kaparókés. 5. → kaparófa. 6. → Mézeskalácsos faformák készítésének egyik
szerszáma. − Összetételek utótagjaként
is szerepel: a szőrmekikészítők szerszáma a → fogaskaparó, talajba rögzített
vasdarab a → sárkaparó, foglalkozásnév
az → útkaparó és a borbély tréfás →
korpakaparó/koszkaparó
elnevezése.
Szószerkezetben fordul elő a → bélkaparó kés, kazalkaparó gereblye meghatározó tagjának igenévi részeként.
Kaparó csárda: → hortobágyi csárdák, → Sóút
kaparófa kaparóṷfa fn 1. Röviden:
kaparóṷ. 1. Olyan tisztítóeszköz, melylyel a kallóból kivett gubán az összeborzolódott szőrt kisimítják, és a rátapadt
törmeléktől megtisztítják. 2. Rostálásnál
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a gabonaszemek elhúzására használt,
nyélre erősített félkör alakú deszka.
kaparógép kaparóṷgép fn Más nevei: kaparóṷ, lúgerebje. A tarlón elmaradozott gabonaszálak összekaparására
szolgáló mezőgazdasági eszköz, → gereblye. 1 lóval vontatták, a lovat a gépre
szerelt ülésből irányították. Vasfogaival
kb. 3 m szélességben felgereblyézte,
felkaparta a tarlót. Amikor elegendő
összegyűlt, a rugója magától felcsapódott, és kiengedte az összeszedett →
kaparékot.
kaparókés kaparóṷkés fn Röviden:
kaparóṷ. Megperzselt disznó szőrzetének megtisztítására, → vakarására használt kés. Az → ölőkéssel együtt a →
böllér legfontosabb szerszámának számított.
kaparólapát kaparóṷlapát fn Perzselésnél a leváló hámréteg eltávolítására
való rövid nyelű lapát.
kaparóvas kaparóṷvas fn → Rézműveseknél fémből készült rúd alakú, végén élesre csiszolt eszköz, amellyel forrasztás után a szennyeződéseket a varratról leszedik.
kapás ∼ I. mn → kapa. II. fn 1. Kapával megművelt növények, ill. az ezzel
beültetett földdarab. Errűl vóṷt a kalászos, errűl a ~. 2. Másik (régi) neve:
emberműve. A 15–18. században a szőlő
területegysége. Az a földdarab, amelyet
1 ember 1 nap alatt bekapálhatott. Kb.
200–250 négyszögöl. 3. Kapálást végző
napszámos, pl. → szőlőkapás.
kápás ~ mn Képes vmire [?]. Szólás:
Nem ~ az ember feje: nem káptalan az
ember feje, nem tarthat mindent észben.
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kapásnövények: Többszöri kapálással gondozandó haszonnövények: →
répa, → tengeri, → tök.
kapaszárny ~ fn Az → ekekapa kapáit tartó 2 vasrúd egyike.
kapaszkodik ~ i Ikerszóban is előfordul: kipeszkedik-kapaszkodik. Szóláshasonlat: Kapaszkodik, mint a vízbe halóṷ: fűhöz-fához kap, fordul segítségért.
kapat ~ i Szoktat. Ne kapasd magadra azt a gyereket, mert rád kap! Népdalokban: Engemet egy barna kisjány ~ott
a csóṷkra. Kis pejlovam arra van ~va,
jobban megyen éhen, mint jóṷllakva. L.
még: elkapat, idekapat
kapatás ~ fn Megszokás.
kapatisztító kapatisztítóṷ fn A →
kapára ragadó föld letisztítására szolgáló
vésőszerű, kis faragott fadarab.
kapatos ~ mn Kikapós 〈menyecske〉.
kapavágás ~ fn − Szólás: Egy ~t se
tesz: semmit sem tesz.
kápavas ~ fn A → kápában levő vas.
kapca ~ fn Csizmában, esetleg bakancsban viselt, a lábfejre tekert, téglalap alakú ruhadarab. Hajdan zsákdarabból v. más erős, vastag takaróból vágták
ki. Őse a bocskorban használt bőr~.
Pusztai népeknél, így a hortobágyi pásztoroknál is puha juh- és kecskebőr volt
az anyaga. Debrecenben a ~csinálás hajdan a vargák mestersége volt, de csizmadiák is foglalkoztak vele. A ~ a cívis
néprétegeknél a múlt század elején már
általában sárga vászonból készült. A téli
~ puha, de vastagabb pamutos anyagból
lett kivágva; színoldala kék, fonáka világosszürke volt (pargetkapca, flanellkapca). Hasonló anyagból készült a csecse-
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mők pelenkája is. Nem volt beszegve,
csak huroköltéssel körülvarrva, hogy ne
bomoljék ki. Egy férfinak általában 4−5
pár ~´ja volt. A cívis nők nem viselték,
ők kötött harisnyát húztak a lábukra. A ~
feltekerése nagy gonddal történt: hegyesre formálták, így nem gyűrődött a
csizma felhúzásakor. 12−15 éves kortól
a fiúk is ~´t húztak a bőrcsizmába. A gumicsizma csak a második világháború
után terjedt el, természetesen ebbe is ~´t
húztak. Este lefekvéskor a párba állított
csizma szárára terítették száradni. A
csizma helye az ágy hátsó lábánál volt,
fejjel az ágy alá fordítva. A ~´t hetente
kétszer váltották: vasárnap és csütörtökön. Heti mosáskor a többi ruhanemű
után mosták, főzték. Megszáradása után
a gondos háziasszony ki is vasalta. − A ~
képzett szóként és szóösszetételekben
lekicsinylő jelentéstartalommal fordul
elő: kapcáskodik, kapcabetyár, kapcarongy. A szólásokban is hasonló jelentése van. A kiszolgáltatott ember Valakinek a ~´ja. Aki lázad ez ellen, az így
méltatlankodik: Nem leszek én a ~´ja/
lábakapcája. A szorongatott helyzetben
levőnek Szorul a ~´ja. Akinek mehetnékje van, aki nem leli a helyét vhol, annak FőÝzik a ~´ját, v. Íg [ég] a ~´ja. L.
még: hortobágyi pásztorviselet, kapcafőzés; a fogalmak szócikkeit is!
kapcabetyár ~ fn 1. Kisebb dolgokat
lopó betyár. 2. Tolvaj. A tolvajra, az
apróṷ-cseprőÝ lopóṷkra is mondták,
hogy ~.
kapcafőzés: Egyes vidékeken még a
20. század elején is eredményes szerelmi
varázsló műveletnek tartották. A lány a
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legény → kapcáját, bocskorát megszerezte és megfőzte, hogy ezzel a legényt
magához láncolja. A cívis hagyományban csak a szólás utal rá: FőÝzik a kapcáját − mondják ma is az olyan emberre,
aki nem leli a helyét, akinek nincs maradása vhol. Hasonló jelentése van az Íg
[ég] a kapcája frazémának is.
kapcarongy ~ fn Hitvány ember.
kapcás ~ mn Alul fehér lábú 〈ló〉. L.
még: lótenyésztés
kapcáskodik ~ i Gáncsoskodik, kötözködik, akadékoskodik.
kapciás ~ mn Akadékoskodó, kötekedő, aki a kákán is görcsöt keres.
kapdel ~ mn Lábbelire vonatkoztatva: formátlan, ormótlan.
kapdel cipő kapdel cipőÝ: Formátlan, ormótlan → cipő.
kapdel csizma kapdel csizsma: Formátlan, ormótlan → csizma.
kapircs ~ fn Rövid nyelű, kis → kapa. Főként répának az → egyelésekor,
ill. kiskertekben használták/használják.
kapircsol ~ i Kapirccsal kapál. Kiskertekbe zőÝccsígfélét ~nak vele.
kapirgál ~ i Kapargál. Kapirgál a
tyúk.
kapisgál ~ i Kezd megérteni, felfogni
vmit.
kapitányos ~ mn Szigorú, erélyes.
Kapitányos asszony annak a felesíge.
kapitányvíz ~ fn Rendőrkapitányi
rendeletre a tanyai ház közelében, ill. az
→ asztag és a → cséplőgép mellett tűzoltásra előkészített, hordóban, kádban,
tűzoltó szivattyúban tartott kb. 100−200
liternyi víz.
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kapizson ~, kapizsony fn Főleg kislányok viseleteként: a) díszes, fodros →
főkötő. b) téli viseletként: belül szőrme,
kívül prémszegéllyel ellátott posztó fejkötő, → szőrkapizson.
kapizsony: → kapizson
kapja-fogja i Kapta-fogta magát:
kapta magát. Kapta-fogta magát, oszt
mán el is ment.
kapkod ~ i Vminek a megszerzésére
törekszik. Szóláshasonlatban: Kapkod,
mint Karászi az annya picsájához: olyan
emberre mondják, aki mindenbe belefog,
belekap. L. még: lekapkod
kapkodó kapkodóṷ fn 1. → Kéz.
Vidd innen a kapkodóṷdat! 2. Levágott
gabona kévébe szedésére használt, a
sarlóhoz hasonló, vastag drótból készített, nyeles (fa)szerszám. 3. Nőnek az a
ruhája, amelyet akkor szokott magára
kapni, ha rövid időre megy el otthonról;
→ lipityánka.
kapli ~ fn A → cipőfelsőrész elülső,
az orrnál lévő kemény része.
kaplic: → kapric
kaplis cipő kaplis cipőÝ: A → cipő
felsőrészének felületére varrott → kaplival díszített cipő. L. még: angol kaplis
cipő, francia kaplis cipő
kapocs: 1. → felhérckapocs. 2. →
horgaskapocs. 3. → juhászkapocs. 4. →
kankapocs. 5. → kunkapocs.
kapogat ~ i Többször, de rendszertelenül kap. Kapogatott sokat úri házaktúl.
kápolnafejű slingli ~: → Paszományosoknál: papi palástra készített fejmotívummal díszített, körte alakú, selyem
gomboló.
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kapor ~ fn Sárgászöld ernyős virágzatú, szagos kerti fűszernövény, ill. ennek fűszerként használt szára, levele v.
magja. A ~ zöld levelét tökkáposztába,
derelyébe teszik, galuskával főzik v. →
kapormártást, → kaporlevest készítenek
vele; kórójával káposztát savanyítanak;
magját megtörik, és véres hurkába teszik.
kaporkóró kaporkóṷróṷ fn Elvirágzott, megszáradt, elmagzott → kapor.
kaporleves ~ fn A régi → cívis
konyha → levese. Készítése: A kapor
szárát → megdinsztolják, vízzel felengedik, sót, cukrot, ecetet v. citromot, végül
tejfelt tesznek bele. Az egészet felforralják, és személyenként 1 v. 2 tojást ütnek
bele.
kapormártás ~ fn A → kapor levéből készült → mártás. Leginkább főtt
marhahússal fogyasztották.
káposzta ~ fn – A/ Hazánkban is régóta termesztett, fontos zöldségnövény.
A magot szabadföldi palántaágyba, porhanyós trágyával kibélelt kis gödörbe,
físzekre vetik. A megerősödött káposztapalántát május végén, június elején kiültetik a szántóföldre (káposztaföld), kisebb mennyiség esetén a veteményeskertbe, kiskertbe. Az ültetés első lépéseként a gondosan megmunkált, jól előkészített földdarabon a fogakkal ellátott,
gereblye alakú eszközzel, a sorozóval kijelölik a palánta sorát, majd ennek nyomában haladva az ültetőfával készített
lyukba helyezik a palántát, és földdel körülnyomkodják. Rendszerint esős időt
választanak erre a munkára, különben a
palántákat egyenként öntözni kell. A fejlődő növényt kétszer-háromszor, esetleg
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többször megkapálják, amíg a kapa a
levelek közé befér. Nyár végére a levelek összeborulnak, a ~ megfejesedik. A
fejlett ~fejeket rövid, erős késsel október
végén, november elején vágják le (fejes
káposzta). A cívisek télen a többi zöldséggel együtt a városi ház alatti pincében, a boroshordóktól távol v. külön
pincében, esetleg fedeles veremben, nagyobb termés esetén, ill. szegényebb
helyeken szalmával és földdel fedett
prizmákban tárolták. Gyakran úgy teleltették ki, hogy fejjel lefelé elföldelték, a
gyökereinek a végéből egy keveset kinn
hagytak. – B/ Feldolgozására a téli hónapokban került sor (hordós káposzta).
A ~ szeletelése, aprítása egy- v. kétnyelű speciális ~aprítóval történt. Nagyobb
mennyiség esetén a ~´t káposztagyaluval
aprították fel (káposztagyalus, apró káposzta). A gyalulás után rövid érlelés
következett, majd sor került az összetett
munkafolyamatot jelentő taposásra. A
cíviseknél is a hordós~ taposását a családból egy arra alkalmas személyre bízták, ez lehetett a nagyobb fiúgyermek, v.
felnőtt férfi, fiatalabb asszony. Mielőtt a
taposó beállt a hordóba, súrolókefével,
háziszappannal meleg vízben alaposan
megmosták a lábát, tiszta fehérneműt
vett fel, a férfi tiszta gatyát, a nő tiszta
bugyit, tiszta ruhát, fehér kötényt, és
kendővel gondosan bekötötték a fejét.
(Volt, ahol a nőnek is nadrágot kellett
fölvennie.) Ez az előkészület szinte szertartásos pontossággal zajlott le. A gondosan előkészített és alkalmas helyre
beállított káposztáshordó aljára először
egész ~levelek, ezekre sózott apró ~´k
kerültek, vmint babérlevél, torma és
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szárított kapor (esetleg fél marék vékonyra szeletelt birsalma is) a hordó
fenekén szétzilálva. Az apró ~´t szitával
mérték ki (szitabél), minden szitányi
~´ra fél marék kissé darabos, bányászott
sót hintettek (mások szerint 3 kg-onként
4 dkg sót), majd ezt addig taposták, amíg
fel nem jött a leve. Ezt követően a szép,
formás levelű fejeskáposztából egy sort
leraktak, de előtte a torzsáját (káposztatorzsa) kiskanállal v. az erre a célra kitalált kis kézifúróval gondosan kikaparták,
kifúrták (kitorzsáz), és az így keletkezett
lyukba 3−4 szem feketeborsot (esetleg
kevés sót is) tettek. Erre megint gyalult ~
került, és ezt is addig taposták, míg lére
nem eresztett. (Munkája közben a taposó
a hordó szélét fogta, és addig taposta a
~´t, míg összetört, nedves lett, lába alatt
cuppogott a lé. A hordó szélénél levőket
még külön is körülsarkalta, azután a
hordó szélére ülve várta a következő
adagot.) Erre jött a második sor fejes~.
Általában egy hordóba 21 egész fej kitorzsázott ~ került jó formájú, közepes
méretű fejek 3−4 sorban rétegesen elosztva (hasábkáposzta). A taposó személy csak a munka végeztével szállhatott ki a hordóból. Végül legfelülre apró
~´t hintettek, és rátették a deszkát, arra
pedig a saválló súlyos káposztakő került.
Volt srófos ’csavaros’ káposztáshordó
(srófos káposztáshordó) is préssel (káposztanyomkodó csavar). Hasonló módon jártak el a káposztásdézsába kerülő
~´val is. Az így eltett hordós káposztát
meleg helyen, a konyhában érlelték, ha
már nem bugyborékolt, hűvösebb helyre
vitték. A hordót a por és szemét ellen
egy nagy abrosszal letakarták. Az első
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napokban megnézték, jött-e rá lé. Ha
igen, békén hagyták, ha nem, pár korsó
vizet töltöttek rá. A levét is megkóstolták, elég sós-e. Ha nem, tettek bele egy
kevés sót. A ~ leve lassan savanyodik.
Az apró ~ hamarabb lágyul, hamarabb
érik. A ~fejek sokkal később lágyulnak,
érnek. A lé gyakran ellepi a deszkát,
tetejét fehér réteg vonja be, megvirágosodik. Ilyenkor megmossák: a követ leveszik a káposztáról, a gazdasszony meleg vízzel lemossa a deszkákat, sőt a
~fejeket is, majd a deszkákat, és a követ
visszateszi, betakarja, és érni hagyja. Az
érett ~ már nem hóṷkafehír, hanem sárgás színű. Az érett hordós ~ leve kellemes ízű, az aprója kellemesen savanyú,
fejes káposztája lapos és sárga. A savanyú ~ tavaszig is eláll, de a tisztaságára
oda kell figyelni. Később egyre savanyúbb lesz, meglágyul, elromlik (→
pokla). – C/ Sok C-, B-, A-vitamin tartalma miatt a ~ táplálkozási jelentősége
igen nagy. Minden társadalmi réteg különböző formában, levesként, körítésként, savanyítva fogyasztotta és fogyasztja. A cívis gazdasszonyok pl. tört
lencséhez, disznótoros vacsorához ma is
savanyított apró ~´t tesznek az asztalra.
Egész évben gyakran főznek káposztalevest, de kedvelt étel a káposztás cvekedli, a káposztás galuska és a káposztás
lepény is (cívis konyha). Sokan szeretik
a savanyú ~´nak a levét is, különösen a
várandós nők itták szívesen. 1945-ig a
környező falvak gazdálkodóinak jó
pénzkereseti lehetőség volt a híres hajdúsági (pl. a hadházi) ~ termesztése és
árusítása. A belváros egyes utcáin és a
piacokon káposztáshordók sora mögül

309

kacsa

kínálták a kofák a jó minőségű savanyú
~´t. Napjainkban is minden piacon, zöldséges üzletben megtalálható mind a fejes
~, mind a savanyú ~. Fontosabb ~fajták:
a kelkáposzta, karfiol, karalábé. Ezek
jelentősége azonban nem mérhető a fejes
~´éhoz. – D/ A ~ jelen van a gyermekek
csúfolódó rigmusában is: Elmehecc,
~´ba húst tehecc! Népdalban: Kerek a ~,
csipkés a levele, üjjél az ölembe, babám!
Tréfás szitkozódásban: Disznóṷ terem a
~´ba!: értsd: disznóhús van a káposztásfazékban. Szóláshasonlatban: Kínlóṷdik,
mint a ~ hús nékűl: a) sok a gondja, nehezen él. b) nehezen halad a munkájával.
A kecske is jóṷllakik, a ~ is megmarad −
mondják a minden érdeket kielégítő
megoldásra. Tréfás, rímes buzdítás szórakozó társaságból való hazamenetelre:
Káposzta, laza, mehetünk haza! Közmondásokban is előfordul: Káposzta, dereje, ez a kaszás ereje, mert mindkettő
tápláló étel. Kecskére nem bízzák a káposztáskertet, azaz nem bíznak vmit
olyanra, aki éppen annak a megdézsmálására törekszik. A ~´t a néphit sok levele miatt bőségvarázsló ételnek tartja. L.
még: dinsztelt káposzta, édes káposzta,
káposztatöltés, piroskáposzta, toros káposzta, tökkáposzta; a fogalmak szócikkeit is!
káposztacsináló: 1. → káposztacsináló asszony. 2. → káposztagyalus.
káposztacsináló asszony káposztacsinálóṷ asszony: Röviden káposztacsinálóṷ. Hordós → káposzta készítésével
és árusításával foglalkozó (idősebb)
asszony. A ~ok a → kenyérpiacon árultak. Árujukat egykor tányérral, később
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kilóra mérték vásárlóiknak. Hajdan sokan voltak, az 1930-as évekre csupán
négyen maradtak. A szatócsboltok hasonló kínálata fölöslegessé tette munkájukat.
káposztaföld káposztafőÝd fn A nyomásos gazdálkodás idején a cívisváros
tulajdonában levő városhoz közeli földek egy része káposzta (és dinnye) termesztésére ki volt osztva a cívis gazdák
között. Előfordult, hogy nem jutott mindenkinek. Erre utal a szóláshasonlat is:
Úgy elszontyolodott, mint akinek nem
jutott káposztafőÝd − mondták még
nemrég is az elkeseredett ábrázatú emberre. L. még: dinnyeföld
káposztagyalu ~ fn Debrecenben
még a múlt század első felében is nagyon sok cívis háznál megtalálható volt
a káposzta fölszeletelésére való gyaluszerű konyhai eszköz. A ~ egy kb. 120
cm hosszú, 60 cm széles deszkalap,
amelynek a keretei között egy nútban
’vájat’ mozog a négyszögletes kisebb
deszkakeret, kocsi. A → káposztagyalus
megfogta és erőteljes mozdulattal eltolta
a mozgó keretet, benne az élére állított
káposztafejjel. (Volt, aki egyszerre 3−4
db káposztafejet is tett bele szorosan
összenyomva, élére állítva.) A szerkezetnek a gyalustól távol eső végét a falnak v. ajtónak támasztották, a feléje levő
végét egy bottal támasztották. A gyalus
egyik lábát előre, másikat hátra téve,
terpeszállásban végigtolta a gyaluban elhelyezett káposztát. A rögzített deszkalap közepe táján van beépítve a 3 sréhen
’ferdén’ elhelyezett gyalukés, ezek fölött
tolta el a kocsit. Majd „üresjáratban”
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visszahúzta, és ismét tolta, amíg a keretbe helyezett káposztából volt. A felaprított káposzta a gyalu alá tett vajlingba v.
teknőbe hullott. A műveletet addig ismételték, amíg a meggyalulandó káposztamennyiség el nem fogyott. A ~s munkája fárasztó munka volt.
káposztagyalus ~ fn Más nevei: gyalus, gyalusember, káposztacsinálóṷ. Káposzta gyalulásával foglalkozó személy,
aki a saját eszközével házról házra járva
csekély fizetség ellenében összegyalulta
az eltenni kívánt káposztamennyiséget.
Volt, ahol a gyaluval rendelkező szomszédot kérték meg erre a munkára. Ha
igényelték, a ~ be is csinálta a káposztát.
Nem taposta, hanem egy hosszú nyelű
bunkóval verte. Az 1930-as években a
~ok a városháza közelében álldogálva
várták a megrendelőket. A gyalut a hátukra vettík, és házhoz mentek.
káposztakő káposztakű fn Alakváltozata: káposztáskű. Hordóban savanyodó káposzta lenyomására, préseléséhez
használt súlyos, saválló terméskő. Ennek
hiányában Debrecenben gyakran a szabad téglaégető kemencékből kikerült,
összeragadt vastag kőtömböket használták, ill. a temetőből loptak el sírkődarabokat erre a célra. Ha nem volt használatban, az udvari kerítés mellé tették. Az
újabb használatba vételkor jól megmosták, lesúrolták.
káposztalé ~ fn → Hordós káposzta
leve. Hajdan sokak által kedvelt üdítőital
volt. Szólásban: Vír van énbennem, nem
~: nem vagyok én olyan gyámoltalan,
élhetetlen. A buta embernek Káposztalé
van a fejibe.
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káposztaleves ~ fn Másként: savanyítottkáposzta-leves. A → cívis konyha
egyik kedvelt étele a savanyú káposztából készített → leves. Jó sok füstölt kolbászt felkarikáznak, a levet enyhén berántják, és az egészet tejföllel ízesítik.
káposztanyomkodó csavar káposztanyomkodóṷ csavar: Olyan csavarmenetes farúd, amellyel a → káposztáshordóban levő káposztára helyezett deszkalapot lenyomatják.
káposztapalánt: → káposztapalánta
káposztapalánta ~ fn Alakváltozata:
káposztapalánt. Gondosan előkészített
ágyásban káposztamagról átültetésre
nevelt fiatal növény.
káposztás: → káposztás cvekedli,
káposztás galuska, káposztás lepény
káposztasavanyítás: → káposzta
káposztás cvekedli ~: Dinsztelt káposztával összekevert kockatészta. L.
még: cívis konyha
káposztásdeszka ~ fn A savanyítandó káposztával megtöltött hordó felső
részére helyezett több darabból álló,
pontosan kiszabott, simára gyalult deszka. Erre került a → káposztakő, ill. a →
káposztanyomkodó csavar.
káposztásdézsa ~ fn Savanyított káposzta készítésére és tartására való fadézsa. Anyaga lehetett eper-, bükk-, akácv. tölgyfa. A → kádár készítette.
káposztás galuska ~: Kézzel szaggatott tészta dinsztelt káposztával. A tészta
hosszú csíkban van, főzéskor a gazdaszszony karra felvéve szaggatja bele a
forró vízbe L. még: cívis konyha
káposztáshordó káposztáshordóṷ fn
Savanyított káposzta készítésére és tartá-
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sára való fahordó. Henger alakú, a nagyobbaknak 2 füle van, mindegyiken
egy négyszögletes lyukkal. Méretük különböző: a háztartás saját használatára
inkább az 50 l körüli hordókat és a →
káposztásdézsákat kedvelték. Használat
előtt a ~t kilúgozták, hideg vízzel kiszítatták, és beállították a helyére. Az eladásra szánt hordós káposztát → kádár
által készített nagyobb (200−300 literes)
hordókba tették. Egyik fajtája a → srófos káposztáshordó. L. még: káposztásdézsa
káposztáskert: → káposzta
káposztáskő: → káposztakő
káposztás lepény káposztás lepíny:
Párolt káposztával töltött → lepény. L.
még: cívis konyha
káposztatorzsa ~ fn A → káposztafej kemény, húsos torzsája. Hordós káposzta készítésekor a kivágott és megfaragott ~ a gyermekek kedvelt eledele.
káposztatöltenivaló káposztatőÝtenivalóṷ fn Szép húsdarabok csomója,
amelyet disznóvágáskor töltött káposztába félretesznek.
káposztatöltés káposztatőÝtís fn →
Lakodalom előtt egy nappal megrendezett, csoportos töltöttkáposzta-készítés.
A résztvevők maguk viszik a hozzávaló
rízst és káposztát. L. még: töltött káposzta
kapott gyermek ~: → Házasságon
kívül született gyermek.
kappan ∼ fn 1. Herélt kakas, ill. ennek húsa mint étel. 2. (gúny) Meddő
férfi. 3. Vín kappan: nők körül legyeskedő idős férfi.
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Kappan Györffy: → cívis ragadványnevek
kappanleves ~ fn Herélt → kakas
húsából főzött → leves. A cíviseknél ez
volt a húsvéti ebéd kedvelt levese.
kappanoz ~ i → Kakast ivartalanít,
herél. Azért csinálták, mert a → kappannak nagyon finom a húsa.
kappanolás ~ Összetett szóval:
kokasherélís. A fiatal → kakas ivartalanítása. A gerincre fordított szárnyast a
végbélnyílásánál egy éles és hegyes
késsel felvágták, a két heréjét ügyesen
lefejtették, és óvatosan kihúzták. Utána
összevarrták a helyét, és fahamuval behintették. Ezután a kakas taréját és szakállkáját is megmetszették, elöl-hátul
levágtak belőlük egy-egy darabot, majd
ezt is behintették hamuval. A műveletet
ügyes gazdasszonyok végezték, nagyobb
háztartásokban egy alkalommal többet,
akár 30−40 db-ot is. L. még: herélés
kapric ~, kaplic fn Összetétellel: kiskapric; köznyelvi neve: → kispárna.
Kisvánkos. Tokba tett toll, kívül pedig
kispárnahaj járt rá. A kiskapricra járt
huzat is. L. még: párna
kapros béles ~: Kaporral ízesített
túrós → béles. L. még: cívis konyha
kápsa ~ fn (rég) → Tarisznya.
kápsál ~ i Diák az egyház és a →
Református Kollégium számára nagy
egyházi ünnepeken adományokat gyűjt,
kéreget. A Kollégiumbúl a papnövendíkek, diákok a nagy ünnepeken eljártak
~ni.
kápsálás ~ fn Debrecenben a refortátus egyház és a → Református Kollégium (tápintézete) számára történő
adománygyűjtés. A papnövendékek és a
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felsős gimnáziumi diákok vettek benne
részt. 1946-ig volt szokásban.
kápsáló diák kápsálóṷ diák: A református egyház és a → Református
Kollégium számára adományokat gyűjtő
gimnáziumi felsős diák.
kapszli ~ fn A → kakasos puska
gyutacsa.
kapta ~ fn Körömbetegség, csontkinövés, esetleg fáradtság miatt képződött
daganat a ló bokáján. L. még: pók2
kaptafa ~ fn Másik neve: sámfa.
Lábfej alakú keményfa forma, amelyen
készítik és javítják a lábbelit. Régebben
a → kaptafakészítő iparos állította elő. A
suszterek, csizmadiák műhelyükben méret szerint elrendezve a → kaptafás stelázsin tartották/tartják (→ szortimenti
kaptafa). Szólásban: Egy ~´ra megy:
azonos mintára készül, nincs semmi
egyedi sajátossága. Közmondásban: A
suszter maraggyon a ~´nál!: mindenki
maradjon a saját szakmájánál!
kaptafahúzó kaptafahúzóṷ fn Kampós fémszerszám, amelyet a → kaptafa
lyukába akasztva kihúznak a lábbeliből.
kaptafakészítő kaptafakíszítőÝ fn
Kaptafa készítésével foglalkozó iparos.
Méretrajz alapján dolgozott.
kaptafás stelázsi kaptafás telázsi:
Cipészeknél, csizmadiáknál, kaptafakészítőknél kaptafák tárolására szolgáló
polc, → stelázsi.
káptalanszájú ~ mn Az egri káptalan
papjaihoz hasonlóan → bajusztalan, csupasz szájú 〈férfi〉.
kaptár ~ fn Méhek tartására való ládaszerű építmény, méhlakás, amelyben a
lép kiszedhető keretekben van (kaptár-
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bontás). Elterjedése fölöslegessé tette a
méhek megölését és az átdobolásos
mézelvételt. A mozgatható keretek tették
lehetővé a mézpergetőnek és a műlépnek
a használatát. A ~nak két alaptípusa van,
aszerint, hogy a lépet felülről v. két oldalról veszik-e ki. Ezeknek számtalan
helyi változatát használják. Így van állókaptár, ennek keretei egymás fölött több
sorban helyezkednek el; a fekvőkaptárban a keretek egymás mellett találhatók.
Használatos még a lapozókaptár, amelynek keretei éllel állnak az ajtó felé; a
rakodókaptár egymásra helyezett, alulfelül nyitott fiókokból áll, a hidegépítményű kaptárnak a lépjei éllel néznek a
kijáró felé. A méhek megfigyelésére ad
lehetőséget az üvegoldalú megfigyelőkaptár. Az anyakaptárban telelnek ki a
méhek. A méheket egyik méhlegelőről a
másikra az erre a célra kialakított vándorkaptárban szállítják. L. még: méhészet; a fogalmak szócikkeit is!
kaptármérleg kaptármírleg fn A →
kaptár megmérésére alkalmas nagyobb
lapú → mérleg. Hasonlít a közönséges
konyhai mérleghez. L. még: méhészet
kaptás ló kaptás lú: Hibás járású, fájós lábú ló, amelyiknek körömbetegség,
csontkinövés, esetleg fáradtság miatt
dagadt a bokája. Nagy hibának számított. L. még: ló betegségei és gyógyításuk
kaptáros méhészet kaptáros míhíszet: A → méhészet későbbi és a → kasos méhészetet felváltó (fejlettebb, →
pergetéses) változata. Helyi gyakorlásának gátat szabott, hogy a múlt század
elején az erdei tisztások nagy részét felszántották.
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kaptat ~ i Meredek úton fölfelé
megy, halad.
kaptató kaptatóṷ fn Meredek út(szakasz), emelkedő.
kaptatós út kaptatóṷs út: Meredeken
emelkedő út.
kapu ~ fn Kerítésen, épületen a szabadba vezető nagyobb nyílás, ill. ennek
zárható, ajtószerű szerkezete. Állatoknak, fogatoknak → kerítéseken, határoló
falakon való közlekedését biztosító,
elmozdítható v. kinyitható építmény. Az
egyszerűbb és régibb kerítésfajtáknál a
kerítés egy-egy elemének kiemelésével,
kiemelhetővé tételével létesítenek ~ként
használható nyílást. A sarkon fordítható
~k lehetnek kétszárnyúak, egyszárnyúak.
Léckeretből, deszkából készültek általában, de a cívis tanyavilágban sokáig
megmaradtak a → sövénykapuk is. A
régi falusi nagygazdaporták → tőkés
kapuja Debrecenben legfeljebb a →
szénáskertek, szérűskertek kerítésének
bejárataként volt ismert. A ~k nem mozdítható elemeit, a kapubálványokat (→
kapufélfa) nagy gonddal alakították ki,
vastag faderekakból készítették, hogy
minél ellenállóbbak legyenek. Ezek alkalmasak voltak a különféle domborműves díszítésekre, faragásokra, vésésekre.
A ~bálványokat gyakran kőből faragták
v. falazták, de készítették téglából is. A
falazott bálványú ~k különösen mezővárosainkra, a 19. század második felének
paraszti polgárosulására voltak jellemzők. A ~szerkezet időjárástól való védelmét szolgálta a ~nak vízvetőkkel,
fedéllel való felszerelése (→ fedeles
kapu, szárazkapualj). A ~k mellett ajtó-
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nyi személyi közlekedést szolgáló →
kiskapukat, utcaajtókat készítettek. Ezeket hagyományőrző vidékeken az ereszaljba építették be. A cívisek városi házánál két egységből álló nagy ~bejárat
található, nagyobb szárnya a szekeres
közlekedés, a kisebb a gyalogos közlekedés számára. A két ~(rész) egyben
van, egy magasságban, ha vmit szállítottak, mindkettőt kinyitották. (Másutt az
épülettől távolabb, a kerítésben állt a
járműközlekedést szolgáló ~ mellett, azzal szerkezeti egységben.) A polgárosodás nyomán a ~k méreteinek növekedését lehetett az utóbbi másfél évszázadban
megfigyelni. A városiasodással a cívisek
udvaraikat egyre zártabb, magasabb kerítésekkel zárták el, és a magas kerítésekhez hasonlóan magas v. még nagyobb ~kat építettek, amelyek elfedték
az épületek közvetlen udvari előterét az
utcától. − Szóláshasonlat: Megnízi/Nízi,
mint veres bornyú az új ~t: bambán
megbámul vmit, vkit. Más változatokban: Bámul, mint veres bornyú az új ~ra.
Ugy bámujja, mint bornyú az uj ~t. Új ~,
veres bornyú. Majd megaggya a bécsi ~:
a) sosem kapja meg. b) sosem adja meg.
Majd a bécsi ~nál tanálkozunk, oszt ott
kifizeti: nem kell kifizetni, tekintse ajándéknak. L. még: táborkapu
kapubálvány: → kapufélfa
kapucni ~ fn Köpeny, ill. kabát felső
részéhez erősített csuklya.
kapufél: → kapufélfa
kapufélfa ~ fn Más nevei: kapufél,
kapubálvány, bálvány. A kapuajtót, ill. a
→ kapu vmelyik szárnyát tartó oszlop.
Idős cívisek is tudnak arról a hiedelemről, hogy a boszorkány tejet tud fejni a
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~´ból. Szólásokban is szerepel: Nem köszönt még a ~´nak se: búcsúzás nélkül
odébbállt. Búcsút vett a ~´túl: cseléd
megszökött a szolgálatból. Más változatban: Csak a ~´tul köszönt el.
kapus fogú ~: Hiányos fogú, foghíjas
〈→ szarvasmarha〉.
kar1 ~ fn 1. Az emberi test része, az
ember páros felső végtagja. Részei: hónalj, felkar, könyök, alkar, csukló, kéztő,
kéz, ujjak. Hasonlósági névátvitellel
összetett szavak utótagjaként is szerepel:
a gubaszövőszék része a fakar/tartókar,
a lekvárfőző üstben van a mozgatókar. −
Szólás: A magam ~jára maradtam: csak
önmagára támaszkodhat. Egy ~ra dóṷgoznak: többen, főleg családtagok
együtt, közös haszonra dolgoznak. Aki
nem dolgozik, csak henyél, az Jegybegyűrűbe tartya a ~ját. Közmondásban:
Az asszonynak szájába a ~ja: az asszonyok szóval védekeznek és támadnak. 2.
Fazekasok égetőkemencéjében olyan
agyagpolc(ok), amely(ek)re az égetendő
edényt teszik. 3. Fazekasok égetőkemencéjében a tűztérnek az a része, amely a
beépített rácsot tartja. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
kar2 ~ fn Templomi karzat, erkély.
Istentiszteleteken a fiúk, legények a
~ban ültek, innen nézegették a lenti helyeken ülő (kis)lányokat.
kár ~ fn Kárba van/ment: jószág tilosba tévedt. − Sok frazémában szerepel.
Tréfás gúnyolódás: Jaj, be nagy ~, ha
meghal, ha megmarad, az a baj! Se bú,
se ~, csak a nagy sár: sebaj! Se hasznom, se ~om belőÝle: nem vagyok érdekelt fél. Nem nagy értékű, könnyen pó-
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tolható tárgy eltörésekor mondják: Cserépbögre, cseréptál, ha eltörik, se nagy
~. Közmondás: Kár haszonba megy:
minden rosszban van vmi jó. Más változatokban: A pocsík ~ba megy, a ~ meg
haszonba. Nincs ojan ~, akibe haszon ne
vóṷna/legyík. Kárnak, szarnak nincs
gazdája: a kellemetlen dolgot nem vállalja el senki. A ~ nem áll meg háromig:
a baj nem jár egyedül. Kicsi hiba, nem
nagy ~: nem kell minden csekélységet
észrevenni.
karabálé: → karalábé
karácsony ~ fn – A/ Jézus születésének napja a cívisek számára is a legnagyobb, legkedvesebb egyházi és családi
ünnep. Előkészületi ideje az → advent,
ill. ünnep szombatja (december 24.); a ~
és újév közötti időszak népi neve: két ~
közt, két ünnep közt. Ünnep szombatján
már nem végeztek nagyobb munkát. A
férfiak rendbe tették az udvart, az istállót, a gazdasszonynak bekészítették a
tűzrevalót, az állatoknak a takarmányt. A
nők takarítottak, sütöttek, főztek. Ezen a
napon a tehetősebb családoknál sok
apróṷlíkot ’baromfi’ levágtak, így kappant, kövér kacsát, pulykát, tyúkot öltek,
koppasztottak, kemence kalácsot sütöttek. Felállították és feldíszítették a →
karácsonyfát. Szentestén ünnepi vacsora
nem volt. Különösen a régebbi időkben a
kora esti órákban → kántálólámpással a
kézben → kántálók és → betlehemesek
is jártak. Este a felnőttek templomba
mentek. Karácsony első napján a ház
népe a szokott időben kelt fel, elvégezték a szokásos teendőket, megreggeliztek, leginkább tejeskávét kaláccsal. A
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nagylányok és a férfiak elmentek a
templomba, az édesanya otthon főzött. A
kisebb gyerekek is otthon maradtak. A
múlt század első évtizedeiben a Nagytemplomban Baltazár Dezső püspök és
Révész Imre lelkész prédikált, a hívek ~i
énekeket énekeltek. A ~i istentisztelet
természetesen úrvacsoraosztással zárult.
Többen hazatérés előtt még sétáltak
egyet a Piac utcán. Az ünnepi asztalra
húsleves, töltött káposzta, töltött hús,
rántott hús, sült kacsa, dióskalács, mákoskalács (diósbájgli, mákosbájgli) került. Ebéd után beszélgettek, olvasgattak.
Karácsony másodnapján délelőtt szintén
templomba mentek, ilyenkor a ház aszszonya is időt szakított rá. A ~ másodnapi ebéd általában az előző napról maradt,
ill. azzal kibővített ételekből állt. Ebéd
után pihengettek, v. fogadták a vendégeket, akikkel beszélgettek, borozgattak,
falatozgattak, esetleg ők mentek vendégségbe a rokonokhoz, közeli ismerősökhöz. Karácsony második napján este a
fiatalok elmentek a bálba. − B/ Talán a
~hoz kapcsolódó ősi termékenységi varázslás emléke, de mindenképpen a parasztságnak a természet megújulása iránti várakozása a karácsonyi búza. → Luca-napkor (december 13.) vetették el
egy virágcserépbe, öntözgették, és a
meleg helyiségben ~ra szépen kizöldült.
Szokás volt az is, hogy Luca-napkor egy
tányérban búzamagvakat kezdtek el csíráztatni, ezek is ~ra csíráztak ki. − C/ A
~ fontosságáról vallanak a következő
frazémák is. Ironikus jókívánság a Legyík neki is jóṷ karácsonnya!: hadd
örüljön ő is! Más változatban: Legyík
nektek is eccer ~. Az lesz soká, meg ~: −
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mondják akkor, ha aligha lesz a dologból
vmi, v. ha nagyon soká fog megtörténni
vmi. Ha vmi visszavonhatatlanul elmúlt,
így is kifejezhették: KísőÝ ~ után kántálni. Eccer esik esztendőÝbe ~: − az
mondja, aki pl. lakodalomkor ereje fölött költekezik. A parasztság évszázados
tapasztalatát fogalmazzák meg a cívisektől ma is gyakran hallható csillagászati,
időjárási megfigyelések: Karácsony után
három tyúklípéssel nőÝ a nap: ~ után
lassanként hosszabbodnak a nappalok.
Fekete ~, fehír húsvít: ha ~kor nincs hó,
majd esik húsvétkor. Ha Katalin kopog,
~ locsog: ha Katalin-napon hideg az idő,
~kor enyhe időjárás lesz. Ennek a fordítottja is tapasztalaton alapszik: Ha Katalin locsog, ~ kopog. L. még: időjóslás
karácsonyfa ~ fn A cívisek körében
is a két világháború között vált szokássá
a ~ állítása. Már akkor is lehetett vásárolni fenyőfát, sokan azonban megelégedtek a levágott fenyőágakkal, mert
nem vóṷtak még akkor ojan mániások a
nípek. A szegényebbek az erdőről egy
tujafaágat v. fagyöngyöt vittek haza. A
~´t ünnep szombatján (december 24.)
este állították fel: az asztal közepére a
~tartóba helyezték, ha ilyen nem volt,
akkor a szoba mennyezetébe vert horogra kötötték. A családi szokástól függően
v. a szülők, v. a gyerekek díszítették fel:
ezüstpapírba csomagolt cukorkák (későbbi időkben szaloncukor), a fa tetején
csengő, gyertyák kis gyertyatartókban a
fára akasztva, sütemények, gyümölcsök,
ezüstszálak, → csillogók stb. alkották a
~ díszeit. A világháborúk utáni inséges
időkben a gondosan megőrzött, kisimí-
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tott ezüstpapírokba égetett kristálycukorból készült, felvagdalt cukordarabkák
kerültek. A szegények csak üres (ezüst)
papírdarabokat akasztottak a ~´ra, esetleg pár szem diót is, amelyeknek gyufaszálat vertek a végébe, ezzel rögzítették.
Náluk ajándék ritkán került a fa alá. A
tehetősebbek is általában hasznos ajándékokat vettek: a család nőtagjai harisnyát, szvettert, fejkendőt stb., a férfiak
inget, alsóneműt kaptak. Szeszes italt,
dohányárut nem adtak ajándékba. A
karácsonyi ajándékot ma is a fa alá, ritkábban a fára szokás helyezni. A ~ lebontása → vízkeresztkor (január 6-án)
történt.
Karácsony-fok: → fok, halászat a
hortobágyi vizeken, Hortobágy folyó
Karácsony-foki-hodály: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
karácsonyi ajándék: → karácsonyfa
karácsonyi búza ~: Karácsonyra már
zöldellő → búza, amelyet → Luca-napkor kezdenek egy tányérban v. virágcserépben csíráztatni.
karaffa ~ fn Kegyetlenkedő nagyobb
testvér. Szólás: Mír [miért] bántod azt a
kicsit, te ~?!: felnőtt mondja megrovóan
a kistestvérét bántó nagyobb testvérnek.
A legidősebbek körében még élő méltatlankodás, intés Antonio Caraffa (1646
−1693) olasz származású, de a Habsburgok szolgálatában álló tábornok nevéhez
kötődik, aki az 1680-as évek második
felében csapataival Debrecenben tartózkodott, nagy megpróbáltatásnak téve ki a
várost.
karafina ~ fn Hosszú nyakú, bő szájú, kerek üvegkancsó, amelyben a módo-
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sabb cívis családoknál a bort az asztalra
tették. L. még: borosedények, edény
karafindli ~ fn Vendéglőben kétrészes, ezüstözött állvány, csiszolt dugós
ecetes- és olajosüveggel.
karaj ~ fn Sertésnek a gerince melletti finom húsa. Karajra bontás: →
disznóölésnél a bontást a hason kezdik, a
gerincoszlopot kétfelé hasítják.
kárál ~ i 1. → Tyúk rekedtes, elnyújtott hangot ad. 2. Nő szájaskodik, pöröl.
3. Nő locsog, fecseg. − Közmondás:
Amék tyúk sokat ~, keveset tojik: aki sokat beszél, kevésre ér a dolgával.
karalábé ~ fn Gyermeknyelvi alakváltozata: karabálé. Húsos, gumószerű
száráért termesztett, a → káposztával
rokon konyhakerti növény, ill. ennek
gumója. L. még: cívis konyha
karám ~ fn A pásztorok karámkíssígnek, ill. akolnak, akolkarámnak is
mondják. (Hasonló építményt jelöl a
kosár/kosárkarám és a hodály is.) Akár
egész nyájat is befogadó, tető nélküli,
csupán magas falazatból álló, zárt építmény. Formája lehet kerek, ellipszis v.
szögletes alaprajzú (keresztkarám, négyszárnyú karám/négyágú karám); anyaga
nád, gyékény, vessző v. deszka(léc),
esetleg tüskés gally, rőzse (tövisakol).
Eredetileg az Alföldön, így a Hortobágyon is a külterjesen tenyésztett állatállomány (külterjes állattartás) általánosan elterjedt teleltető építménye volt
(telelő). Ha az építőanyag megengedte,
befelé dőlt, így a csapadék ellen is nyújtott némi védelmet. A ~ba széles kapun
lehetett behajtani (karámajtó). Általánosak az egyedülálló ~ok voltak, de előfordult a két- és háromrészes, kétfiókos
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és háromfiókos is. A külterjes állattartartás megszűntével, ill. visszaszorulásával mára szinte csupán a → nyári
legelőn használt, az állatokat összetartó
építménnyé lett. 2. → disznókarám. 3. A
bika v. más szarvasmarha szálláshelyének körülkerített része, kifutója. 4. →
favágókarám. 5. 7−9 emberből álló favágó csoport. A 7 főből álló csoportot, a
kiskarámot 3 fűrész, vagyis 3 pár ember
és egy gallyazó alkotta. L. még: esztrenga, főzőkarám, karámgazda; a fogalmak szócikkeit is!
karámajtó karámajtóṷ fn A → karám lécekből v. deszkákból készített
ajtaja. L. még: ajtó
karamellizál ~ i → Lekvárfőzéskor
→ lekvárt sürít és édesít.
karámgazda ~ fn A fa kitermelésére,
esetleg szállítására szegődött munkások
7−9 tagból álló csoportjának, a → karámnak a vezetője. A megbízatás a vállalkozói rendszer elterjedésével vált általánossá. A ~ v. az alvállalkozó fogadta
fel a munkásokat. A ~ a munkások bizalmát élvezte, elejétől végig részt vett
minden munkában, a többiekkel egyenlő
bért kapott, legfeljebb áldomást stb. fizettek neki a társai.
karámkészség: → karám
karámos ~ fn Gyakran Tsz-ban: a →
favágókarám tagja(i)
Karancsi-nyomás ~ tn A székely
Karancsi György nyomdász az 1660-as
évektől működött Debrecenben. Régi
fölszerelésével kellett dolgoznia, ezért
igen rossz, kopott nyomások, de gondatlan tördelések is kerültek ki nyomdájából. Ehhez kapcsolódó szólás: Ez csak
ojan ~: mesterségükre büszke betűsze-
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dők és könyvtervezők elítélő, lekicsinylő
mondása az igénytelen, gyatra nyomtatványok (készítőinek) megbélyegzésére.
kárász ~ fn Apró, magas hátú ehető
édesvízi hal. Szóláshasonlat: Ojan sovány, mint a ~: nagyon sovány.
Karászi: → kapkod
karaszol ~ i Ejtésváltozata: garaszol,
alakváltozata: karisztol. Földet nem mélyen kapál. Ijen kis hosszú kapával
fennyedin kapál, csak egy fél centire kapájja a főÝdet. L. még: meggaraszol
karaszoló kapa karaszolóṷ kapa:
Kaszából kialakított hosszú és keskeny
kapaszerű eszköz, amellyel a felszínen,
néhány cm mélyen kapálnak, ezzel dolgoznak legelőször a szőlőben. L. még:
szőlőtermesztés−szőlőművelés
karatyol: → karattyol
karattyol ~, karatyol i 1. Fecseg, jár
a szája. 2. → Tyúk kárál.
karazsia ~ fn Alakváltozata: karazsián. Merinó juh gyapjából készített
finom → szűrposztó; abaposztó. A ~´t
→ szűrként csak Erdélyben használták.
karazsián: → karazsia
Karcag: → szarszag
karcagi slingli ~: → Paszományosoknál: a gombolók egyik fajtája mint a
polgári férfiviselet tartozéka.
karcer ~ fn A → Református Kollégiumban: iskolai zárka. Ide zárták be a
megbüntetett diákokat. Legismertebb lakója Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig című regényének hőse, Nyilas Misi
volt.
karcol ~ i 1. Jégen a csizma patkós
sarkával íveket rajzolva csúszkál. 2.
Szíjgyártó, fazekas stb. éles, hegyes
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szerszámmal mintát vés a bőr, ill. az
agyag felületére.
karcolás ~ fn → Tímárok nyelvében:
olyan bőrhiba, amelyet az erdőben járó
jószág bőrén a faágak és tövisek ejtenek.
karcoló karcolóṷ fn → Szíjgyártóknál: éles, hegyes fémpenge, amellyel díszítéseket karcolnak a bőr színoldalára,
ill. kijelölik a varrás helyét.
karcos bor ~: Ki nem forrott, csípős
újbor.
kard ~ fn − 1. Szólásokban: Annak ~
illene az óṷdalára: a) derék, sudár termetű asszonyra, nagylányra mondják. b)
tűzrőlpattant, harcias nőre is mondják.
Más változatban: A ~ is az óṷdalára
illene. Közmondásban: Két éles ~ nem
fér meg egy hüvejbe: ellenséges érzületű emberek nem férnek meg egymás
mellett. 2. Kard alakú → mézeskalácsos
faforma. 3. Kard alakú faformába tett
tésztából készített mézeskalácsos termék.
kardalésza ~ fn Holmik, tárgyak
összevisszasága, rendetlensége stb., amikor nincs a hejin semmi. Összetett szó,
előtagja feltehetőleg a kordé a-zó változata ’rend nélkül, haszontalanul, ill. rend
nélküli, haszontalan’ jelentésben. Az
utótag az ’elkerítésre használt vesszőfonadék, kerítésféle’ jelentésű lésza. Szókapcsolatokban szerepel: Kardalészába
van: több tárgy, holmi összevissza, rendetlenül, szanaszét van. Kardalészába
megy: pl. épület tönkre megy, elpusztul.
Kardalészába hagy: a) gondozatlanul,
elhanyagoltan, veszendőben hagy. Kardalészába hagyta a főÝggyit, a házát. b)
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pl. kisgyereket felügyelet nélkül, egyedül hagy.
kardbojt ~ fn → Kard markolatát díszítő → bojt.
kardeszka ~ fn A → tornác korlátjára helyezett könyöklő deszka.
kardkötő kardkötőÝ fn Díszmagyar
ruhán kb. 70 cm hosszú, pozsonyi
aranyból készített, a kard felkötésére
szolgáló, négyszögletes zsinór. L. még:
paszományosmesterség
Kardos-telek: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
kardtok ~ fn Kardhüvely.
karé: → karéj
karéj karé I. fn 1. Félkör alakzat. A
jányok karéba álltak. 2. Karéba kanyarít: pásztor csordát úgy terel vissza,
hogy félkörívben mellé kerül, és a botját
elé dobja v. a kutyáját a csorda elé küldi.
II. mn 1. Félkör alakú 〈szelet〉. 2. Ilyen
mennyiségű. Vágj egy karé kenyeret!
karéj kenyér karé kenyír: Másik elnevezése: suláf (suláp, sulák) kenyír.
(Nagy) szelet kenyér.
karéjos rózsa karéjos róṷzsa: Stilizált rózsaminta, amely közepétől kezdve
koncentrikusan egymás fölé hímzett
ívekből, rózsakontúrokból áll.
káresz ~ msz − Szójátékban: Káresz
a/e kúresz, ahogy lessz, úgy lessz!
kárfelelős számadó: → számadó
karfiol ~ fn Húsos virágzatú, → káposztaféle konyhakerti növény.
kárhoztat ~ i 1. Bosszant, dühít, káromkodásra ingerel. Mit ~od az embert?
2. Okol, hibásnak tart. ŐÝt kárhoztattya,
hogy rossz lett ez a fiú. 3. Rosszat mond
vkiről. Mindig csak éngem ~.

319

kacsa

karicsál ~ i Alakváltozata: karicsol.
1. → Tyúk kárál. A fiatal jérce sokat ~.
2. Fecseg, karatyol.
karicsol: → karicsál
karika ~ fn 1. Cérnaorsó. 2. Az orsó
végére helyezett fakorong, orsó~, amely
lendítősúlyként szolgál (cérnakarika).
Jelzőként: vhány orsót kitevő. 3. A tűzhely v. kemence főzőlapjának nyílásait
fedő lapos ~ (plattkarika). 4. Ablaktábla,
ablaküveg (ablakkarika). 5. Hordó, szekérkerék abroncsa, amellyel a fiúgyermekek karikáztak. 6. Ostor részeként:
forgó~. 7. Nyomtatáshoz 6−8 v. még
több ló egybefogásával kialakított fogat.
A lovakat a megjáratás után vezették rá a
szérűre. A legjobb, legtüzesebb ment rá
elsőre. Szinte felugrott a magas ágyásra,
magával rántva a többit. A belsők kisebb
kört tettek meg, ezért ide a gyengébbeket
tették. Az elöl menő a láncos vagy vezérlú, ez törte meg a búza gazzát. Néhány kör után a nyomtató/az ostoros
előrelépett, és a ~ új nyomban haladt
tovább. Így minden helyet jól kinyomtattak. 8. Karikát kerget: karikádzik. 9.
Jelzői használatban: egy ~ dohány:
ilyenre fűzött dohány. 10. 〈-ba v. -ban
ragos alakban hsz-szerűen:〉 körbe v.
körben. Karikába állnak: körbeáll. 11. 〈ra ragos alakban hsz-szerűen:〉 Karikára
vet: anyahálót/kerítőhálót kör alakban
vet ki. − Több a gazdálkodással, a kisiparral kapcsolatos fogalom nevében
szerepel utótagként. A lószerszám része
a gyeplőkarika, hátkarika, nyakszíjkarika, sallangókarika, szügykarika, vállkarika, ill. a fogatolásnál használatos a
hámfakarika, hatlólánckarika, nyaklóka-
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rika. A szekér tartozéka a lőcskarika,
felhérckarika, a szekérkerék része az
agykarika, a széleskarika és a végekarika. A jászolba erősített ~´k (jászolkarika) különböző fajtái a fékkarika/lánckarika, forgókarika. Az istállóban található a strájfakarika; mezőgazdasági
szerszám (kasza) része a makk-karika. A
gombkötőknél van a cinkarika; gubacsapóknál a dorongkarika/szorítókarika,
mosókarika, gubaszövőszék része a fakarika; fonásnál használatos az orsókarika, szövésnél a nyüstkarika. L. még: a
fogalmak szócikkeit is!
karikaagyag ~ fn → Fazekasoknál a
taposás során keletkezett, egymásra rakott agyagcsomó.
karikádzik karikáddzik i Alakváltozata: karikázik. 1. Szószerkezettel: karikát kerget. → Karikát bottal hajt, karikával játszik. 2. Forgó csigát ostorral
pörget. − Mindkettő a (tanyai) kisfiúk
kedvelt játéka volt. 3. Diákok csoportja
rendetlenül, tódulva megy ki az osztályteremből. − Szóláshasonlat: Úgy rohannak, mintha karikát kergetnének: pl.
osztályteremből tanulócsoport tolongva
megy ki. L. még: gyermekjátékok
karikagyűrű: → jegygyűrű
karikaláb ~ fn Ó-láb. L. még: emberi test
karikalábú ~ mn Ó-lábú.
karikaló karikalú fn → Nyomtatáskor az → ágyáson körbe-körbe járó ló
/lovak.
karikás: → karikás ostor
karikás darab ~: Lószerszámon
olyan szíjdarab, amelyen karika van. L.
még: hám
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karikás kantár ~: Olyan → kantár,
amelyen csatok helyett karikák vannak.
karikásnyél ~ fn A → karikás ostornak az a része, amelyet kézbe fognak.
Hossza kb. 30−40 cm, általában szilvafa,
amely gyakran szaruból és rézből kivágott figurákkal, berakásokkal van díszítve. Ezek általában a pásztor közelében
levő tárgyak másolatai, pl. a falu tornya,
a felkelő nap, telehold, → újság/holdújság ’újhold’, a korona, kés, villa, gémes kút, bogrács, szolgafa.
karikás ostor ~: Röviden: karikás. Forgókarikával ellátott, rö
vid nyelű, hosszú csapójú, szíjból
font, cifra ostor. Nyelénél karikán
forog, nyakba vetve hordják. A
kendervázas ostor ruganyos, míg a
váz nélküli hajlik és görbe. Részei: karikásnyél/ostornyél, ostornyélfő/ostorfő, karmantyú/karszíj, ostortelek, ostorszíj, ostorderék, ostorcsapó,
karika. Aki ~ral cserdít, az kicsapja a
karikást. − A ~t főleg a csikós használja,
amely díszesebb, de rövidebb, mint a
gulyásé. A kondásé gyakran egyszerű
nyélen ócska kötéldarab (kondáskarikás). A ~t a jószág terelésére használja a
pásztor, a juhásznak nem kell. L. még:
hizlal; a fogalmak szócikkeit is!
karikás zabola ~: Két részből álló →
zabola, két végén zablapálcával és zablakarikával.
karikaszemű: → pengőszemű
karikát kerget: → karikádzik
karikáz ~ i Disznónak stb. az orrába
karikát húz.
karikázás ~ fn → Karika húzása a
disznó stb. orrába. Azért csinálják, hogy
a szabadban levő sertés ne tudjon túrni,
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turkálni. A műveletet a → karikázónak
nevezett fogóval a karikázó végzi.
karikázik: → karikádzik
karikázó karikázóṷ fn 1. Olyan ember, aki a disznó orrába a karikát húzza.
2. Disznó karikázására való szerszám,
fogó.
karima ~ fn 1. Kerek(ded) tárgyon
szegély, perem. 2. Karimára húz: →
nyomtatáskor a szalmát a → szérű szélére gyűjti.
karimafak ~ fn Másik neve. randfak.
→ Pásztorkalap-készítők szókincsében.
A kártolt kalapanyagból a → kalap karimázásához szükséges forma.
karimás kalap ~: Széles karimájú →
kalap, cívis kalap.
karimás kása ~: → Kölesből készült
→ kásaétel. A köleskását sóban, vízben
olyan öregre főzik, hogy egyben marad,
v. a tálon szétnyomkodják, majd hideg v.
meleg tejjel leöntik. Nevét onnan kapta,
hogy a kása szélét a tál karimájáig felnyomkodják, a tejet a közepén levő mélyedésbe öntik. A ~ sok cívis parasztnak
volt a kedvenc étele, de a hortobágyi
pásztorok is kedvelték/kedvelik. Ahol
sok tehenet fejtek, és sok gyerek volt, ott
gyakran készítették. L. még: cívis konyha
karimáz ~ i → Nyomtatáskor a félig
kitaposott gabonát körben haladva megrázogatja.
karimázás ~ fn → Nyomtatáskor a
félig kitaposott gabona megrázogatása
körben haladva.
karisztol ~ i 1. → karaszol. 2. Nagyjából megfésül. L. még: bekarisztol,
megkarisztol
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karisztolás ~ fn A talaj felszínének
kapával v. gereblyével történő fellazítása. L. még: karaszol
kárkár: → varjú
karkosár ~ fn Karon hordott, bevásárláshoz használt → kosár.
karlsbadi víz kázbádi víz: Gyógyhatású ásványvíz. A múlt század elején
minden fűszerüzletben lehetett kapni, 7
és fél deciliteres üvegben árulták. Gyomorhurutra itták kúraszerűen. A tehetősebbek Karlsbadba is el-elutaztak kúrára.
karmantyú ~ fn 1. Összetett szóval:
karzsák. Ritkán hallható elnevezése:
tojóṷkesztyű. A kéz melegen tartására
használt, rendszerint szőrméből készült,
melegen bélelt, két végén nyitott, hengeres ruhadarab. A ~t a kesztyű helyett
főleg nők, gyermekek használták. 2.
Ötujjas, vastag, női kesztyű. 3. → karszíj.
karmazsincsizma karmazsincsizsma
fn Borjúbőrből készült, sötétvörös színű
női → csizma.
karmazsincsók karmazsincsóṷk fn
Az arc tréfás megcsípése után arra a
helyre adott → csók. A legíny adta a jánnak.
karmazsinpiros ~ mn Élénk, kissé
lilás árnyalatú piros.
kármentő kármentőÝ fn 1. A csapra
vert hordó csapján kicsöpögő bornak v. a
présből kifolyó mustnak a felfogására
használt, ovális alakú, (kb. 15 cm magas) lapos faedény. 2. 20−30 cm magas
peremű, tölgyfából készített, tojás alakú
edény. Ebbe húzzák le a bort, innen merik át a tiszta hordóba. 3. Kocsmákban
lécekkel elkerített hely, ahol az edénye-

kabóca
ket, üvegeket, poharakat tartották, azért,
hogy verekedéskor kár ne essen bennük,
→ söntés. 4. Lábbeli talpának, sarkának
faragásakor a felső bőrt védő fa-, bőr- v.
csontdarab.
kármentőfa kármentőÝfa fn → Szíjgyártóknál faléc, amely a termék végleges kialakításakor megmenti a bőrt a
kések okozta károktól.
karó karóṷ fn Főként növények megtámasztására használt vékonyabb rúd, pl.
szőlőszaporításnál használatos az anyakaró, a zöldbab szárának feltámasztására
a paszulykaró. Egyéb felhasználására
utalnak a vele alkotott más összetett
szavak, így a kosárfonás területéről a
fenékkaró, oldalkaró, pótkaró, kaskaró.
Más hasznosítása: pl. halászatban (farkaró), határjelként (határkaró), szövőszék részeként (vetőkaró). − Szóláshasonlat: Úgy áll/megy, mint aki karóṷt
nyelt: öntelt, gőgös. Más változatokban:
Ojan magasan horgya az óṷrát, hogy
szaros karóṷval se lehet megpiszkálni.
Ojan büszke, hogy egy szaros karóṷval
se lehetne felütni az óṷrát. Ojan jóṷ
dóṷga van, mint kutyának a karóṷ közt:
(gúny) rosszul megy a sora. Úgy visít,
mintha karóṷba húznák: elkeseredetten,
hangosan sír, ordít. Szólás: Tán karóṷt
nyeltél?: mondják annak, aki lusta lehajolni. Láttam én mán karóṷn varnyút,
kissebbet is, nagyobbat is, mégis elrepült: önteltség és dicsekvés lecsillapítására mondják. Nem kötöm magam a karóṷhoz: független maradok. L. még: a
fogalmak szócikkeit is!
karófal karóṷfal fn Favázas sárfal.
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károg ~ i 1. Varjú, holló sajátos rekedt hangot hallat. 2. Vészt jósolva beszél. Főként vénasszonyokra vonatkoztatva mondták: Károgtak összevissza, ha
rossz hírt hallottak, a fél falut bejárták,
elkárogták a rossz hírt. L. még: elkárog
karógyökerű csemete: → csemete
karol ~ i 1. Vmilyen ügyet támogat,
pártfogol. 2. Fog, csábít. Nagyon karojják a legínyt.
Károli Biblia: → Biblia
káromkodás: Egy része állandósult
szókapcsolat, kifejezés, más része pillanatnyi rögtönzés, alakilag a → szólásokhoz áll közel. A hirtelen felindulás váltja
ki, a cívisek is gyakran éltek vele, funkciója az indulatszavakéhoz hasonlít. A
~ban általában egymást, egymás nemzetségét, az Isten és a szentek nevét emlegetik durva, trágár jelzők kíséretében.
Formailag gyakran az → átokhoz hasonlóak. Pl. Az Isten nyila horgya széjjel a
lelkét a tüzes teremtettének! Szépítő
jellegűek pl. a Teremtísit! Kutya teremtette! Ebadta teremtette! Az ebadta
szentyit! −, bár ezek régen a legsúlyosabbak voltak, mert Isten mindenhatóságának kétségbe vonását jelentették. Idevehető a Disznóṷ terem a káposztába! is.
Cívis tájnyelvi ~ok: Az Isten tegyen a
villahajtóṷjába!: kínok között görbülj
meg! Az a huncut úriste − henet vett a
vásárba! Aki ál- dóṷja van az öreg
apádnak! Szette-vette teremtette! Hogy a
fíreg egye(n) meg! A bűr hüjjík rád!
Veszett teremtette! A póṷk szűjje be a
fenekedet! Törjön ki a csihora/hoppáré!
A nehéz nyavoja ájjon beléd! A fene
essík hasra veled! Isten tördejje el a
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bokádat! Száraggyon el a keze szára! A
guta üssön meg! Az Isten lűjön fűbe!
Csapjon beléd az istennyila! Üssön meg
a mendergőÝs menkű! A Jehova verjen
meg! A kutya fiaddzík be- léd! Az Isten
rogyassza rátok az eget! Az Isten akaszsza benne keresztül a köjköt! L. még: az
egyes szócikkekben!
karonfogvást ~ hsz Karonfogva.
Karonfogvást mentek az uccán.
karórágó karóṷrágóṷ mn 1. Fösvény, irigy. 2. Kötekedő, mindenben a
hibát kereső. A karóṷragóṷ senkivel se
ért eggyet. 3. → református.
karórépa karóṷrípa fn Takarmányrépa. Jellemzője, hogy alig van belőle 10
cm-nyi a földben, a többi fölfelé nő.
Különösen a fejős tehénnek jó takarmány, mert jó ízű a tej tőle.
karos ~ mn Szerszámok nélkül,
pusztán kézzel, karral végezhető 〈munka〉.
káros ~ mn Károsult 〈személy〉. A ~
ember gyanakszik, ha valamit elloptak
tülle.
karos kosár ~: Karon hordható egyfülű → kosár.
karosláda ~ fn Támlával és karfával
ellátott, felemelhető ülésű → pad, melynek → ládaként is használható zárt alsó
része van.
karoslóca karoslóṷca fn Karral ellátott ülőbútor.
karosszán ~ fn Támlás szánkó. L.
még: szán
karosszék ~ fn Háttámlás, de kar
nélküli [!], behúzatlan → szék. Helyük a
szobában volt, az asztal körül. L. még:
karszék
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karosülés karosülís fn Viaszos vászonnal bevont, karfával ellátott, (díszszögekkel) szegecselt rugós ülés a →
szekér közepén.
karosvágó karosvágóṷ fn → Rézművesek nagyobb méretű fémeszköze, amelyet satuba fognak, hogy a vastagabb
fémlemezt elvágják.
karóverés karóṷverís fn A → szőlőtelepítés egyik részmunkája.
karóvessző karóṷvesszőÝ fn Kosárfonásban: vastagabb vessző. L. még:
vesszőfonás
karöltő karőÝtőÝ fn 1. A kabát hónalja, ujja töve, ahol a kabátujj belevarródik a vállba és a hónaljba. 2. A karok
szabad mozgását lehetővé tevő férfi
bőrmellény, → bőrlajbi, mellrészén kék
és veres haraszttal, zöld szironnyal kivarrva, háta parasztosan hagyva, zsebe
szája jobbra fent a mellen. Hasítéka a bal
oldalon a hónaljtól lefelé a széltől óvja a
hasat és hátat. Ujja nincs, gombja is
magából telik ki. E bőrlajbi továbbfejlesztése már a modern mellény alakjára
történt. Ujja ennek sincs, de hasítása a
mellen fut végig. Míg a bőrlajbi díszítése
kerek virág, ennek már geometriai alakot
ábrázoló farkasfogas v. egymás végéhez
ragasztott fekvő 8-as. 3. Puttonynak,
permetezőgépnek vállon átvetett pántja.
L. még: cívis férfiviselet
karöltőagancs karőÝtőÝagancs fn A
permetezőgép felakasztására szolgáló,
annak vállon átvetett pántján levő horog.
karöltős pruszlik karőÝtőÝs pruszli
/puszli: Karöltős mellény, → lajbi. L.
még: pruszlik
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kárpálódik kárpálóṷdik i Zsörtölődik, veszekszik vkivel.
karpaszomány ~ fn 1945 előtt: érettségizett, csak 1 évi szolgálatra kötelezett
katonák zubbonyának ujjára varrt szalag.
karpaszományos ~ mn/fn → Karpaszomány viselésére jogosult 〈személy〉.
*Kárpát utca: → utcák−utcanevek
kárpitos ~ fn Bútorok, berendezési
tárgyak, ajtók stb. párnázásával, bútorszövettel való bevonásával, díszítésével
foglalkozó iparos. L. még: kárpitosmesterség
kárpitoskalapács ~ fn → Kárpitosok
által használt speciális → kalapács.
kárpitosmesterség: − A/ Iparág,
amely bútorok, berendézi tárgyak, ajtók
stb. párnázásával, bútorszövettel való
bevonásával, díszítésével foglalkozik. –
B/ A mesterség a virágkorát a biedermeierben, a 19. században élte. Egyre több
polgári családban jelentek meg kanapék,
ülőbútorok. Eleinte csak az ülőfelületeket, később az egész bútort kárpitozták.
A biedermeier újításai egészen az 1960−
70-es évekig voltak használatban. Ekkor
a tűzőgép és a laticel megjelenésével új
bútorkészítési mód terjedt el. Az afrik és
lószőr, zégrác helyébe a szivacs lépett. A
régi technika azonban a mai napig megmaradt. A kárpitozás főbb lépései: bontás, azaz a régi kárpit eltávolítása; statikai megerősítés; hevederezés/gurtnizás;
rugózat beépítése; soppolás; behúzás;
díszítés. Főbb termékei: fekvőbútor(ok),
ülőbútor(ok); szék, kanapé, ottomán stb.
kárpitozása. (Az iparágnak városunkban
nem volt hagyománya.) L. még: a fogalmak szócikkeit is!
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karszék ~ fn 1. A háttámlával és karfával ellátott → szék népi neve. Helye az
ágy előtt volt, innen csak ideiglenesen,
becses vendég számára vették el. 2. →
karosszék.
karszíj ~ fn Másik neve. karmantyú.
Karikás ostor nyelének végére erősített
bőrszíj, amelybe a csuklót bújtatják,
hogy az ostor pattintáskor ki ne csússzék
használója kezéből.
kartács ~ fn Vasszegekkel kivert,
nyeles kis fatábla, amellyel a → gyapjút
fésülik.
kartácsgép ~ fn A szőrme kibontására, kifésülésére szolgáló eszköz. Legfontosabb része a → tüskés szalag, amelynek tüskéi a dögszőrök kikartácsolására
szolgálnak. L. még: szőrmekikészítés
kartácsol ~ i A szőrmét kibontja, kifésüli. L. még: szőrmekikészítés
kartácsszeg ~ fn → Kárpitosmesterségben használt szegfajta.
kartesli ~ fn Nagyméretű, durva habarcsvakolat-egyengető, simító. L. még:
kőműves
kártojás: → kotlófing
kártolás ~ fn 1. → Kalapkészítésben
a mosott gyapjú fellazítása, szálasítása,
hogy a gyapjú szálas, laza, pihés legyen.
2. → Kárpitosmesterségben a csomós,
görcsös nyersanyag szálakra bontásának
művelete. L. még: pásztorkalap
kártológép kártolóṷgép fn → Kárpitosmesterségben a → kártolás műveletét végző gépi berendezés.
kártolószék kártolóṷszék fn Olyan
eszköz, amellyel a kócos, csomós mosott
→ gyapjút fellazítják, szálakra bontják.
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kartonruha ~ fn Könnyű, olcsó pamutszövetből készült ruha. L. még: cívis
női viselet
kártus ∼ fn 1. Fából készült vízhordó
→ kanna. 2. Víz v. egyéb folyadék merítésére, töltésére használt füles faedény.
Pl. guba festésekor ~sal merítik a festéklevet az üstből a hordókba.
kártya ~ fn 1. A magyar parasztság
körében a játék~ használata nem régi (→
magyar kártya). A jóslás céljára legkülönfélébb ~´kat használták. A → jóslókártyák vándor cigányasszonyok ügyeskedéseiből ismeretesek. → Jércekártya:
osztáskor jutó rossz ~, amellyel nem lehet nyerni. − Szóláshasonlat: Annyit ír,
mint ~ közt a hét szem: semmit sem ér.
Szólás: Nyílt ~´kkal jáccik: nem titkolja
tervét, szándékait. Nincs ki a ~´ja: félbolond. Jóṷl jár a ~´ja: a) jó ~´k kerülnek hozzá játék közben. b) szerencsés
ember. Rendreutasítás: Ne szóṷj bele a
~´ba!: ne szólj bele mások dolgába!
Közmondás: A ~ az ördög bibliája: a
kártyázás szenvedélye nem vezet jóra. 2.
Műanyag lap, amellyel az edény falán
maradt tésztát kaparják.
kártyapillér: → kártyaspiller
kártyás ~ mn/fn 1. Közmondás: A ~
(ember) a gyufán spóṷrol: a szenvedélyes kártyázó apró dolgokon próbál takarékoskodni. 2. Pl. bőr kemény, rosszul
van kikészítve.
kártyás pofájú juh kártyás pofájú
ju: Olyan → juh, amelynek a pofáján
téglalap és négyzet alakú foltok vannak.
L. még: juhtartás
kártyaspiller ~, kártyaspíler, kártyapillér fn 1. Olyan ember, aki szenvedé-
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lyesen szeret kártyázni. 2. Hamiskártyás.
A cívisek között nem volt, aki a kártyázást foglalkozásszerűen űzte volna, ill.
aki hamiskártyás lett volna.
kártyázás ~ fn A cívisek a téli időszakban szívesen töltötték az idejüket
~sal. Családoknál összejöttek, és filléres
alapon → huszonegyeztek. Erre gyűjtötték az aprópénzt. Baráti társaságok jártak össze, általában négyen voltak. Kedvelt kártyajáték volt a → zsírozás, a
filkó, az alsós, ill. a lerakós és a
csapdlecsacsi is. − A katonatisztek nagy
tételekben a Kaszinóban kártyáztak. L.
még: magyar kártya
kárvallás ~ fn Kár, veszteség.
karzsák: → karmantyú
kas ~ fn Teherhordásra, tárolásra stb.
használt nagyobb kosárszerű gazdasági
eszköz, ill. amennyi belefér: két ~ alma.
Anyaga lehet (fűzfa)vessző v. gyékény.
Vesszőből készül a szekérkas, mosókas,
csíkkas, hátikas, ill. gyékényből való a
dongókas, gyékénykas.− Flancoló, cifrálkodó személyeket gúnyoló közmondás: Fenn az ernyőÝ/ekhóṷ, nincsen ~.
L. még: a fogalmak szócikkeit is!
kása ~ fn – A/ Rízsből, darából stb.
pépszerűvé főzött étel, ill. az ehhez való
nyers köles (köleskása), rízs (rizskása),
árpa
(árpakása/aprókása/gerslikása/
gersli), pohánka (hajdinakása) stb. Lisztes magvakból héjalással v. aprítással
készült élelmiszeranyag. A (cívis) népnyelvben a szó az ebből főtt ételt is jelöli
(kásaétel). Nyersanyagként a ~ gabonafélékből és egyéb ehető növényi magvakból kétféle formában készül. Az
egyiknél a szemek egészben maradnak,
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róluk csak a pelyvarészeket, ill. a héjat
távolítják el hántolással (hántómalom).
A ~ nyersanyagok másik csoportja úgy
készül, hogy a magvakat összetörik v.
megdarálják, a héjak darabjait kiszelelik,
a lisztes törmelékből szitával kiválasztják a nagyobb szemű részeket. Ez utóbbi
a dara. A (cívis) népnyelv általában
mindkettőt ~´nak nevezi. Mindkétféle
nyersanyag használatos népi táplálkozásunkban önálló ~ételek készítéséhez,
főzik levesbe, főzelékbe, disznóöléskor
töltik hurkába, gömböcbe (kifakadoztatott kása). A 20. század elején a kukorica~ használata általánossá vált a cívis
konyhán is. A bolti köleskásából (sárgakása) főként az ünnepi asztalok fogásai
készültek/készülnek. – B/ A hozzáfűződő hiedelmek (cívis hiedelemvilág) és
mágikus eljárások alapja egyrészt sok
apró szeme, másrészt az, hogy hosszú
ideig az egyik legfontosabb népi táplálékunk volt. – C/ Sok frazémának a tárgya.
Szólás: Ríjjál mán egy kis ~´ba valóṷt!:
az ok nélkül v. dacból síró gyereknek
mondják gúnyosan. Hangoskodó v. feleselő ember leintése: Lassan ~, ne pötyögj! Megígette a (forróṷ) ~ a száját:
nagyon megjárta. A dohos ~´nak ára
futamodott: akkor mondják, ha értéken
felül becsülnek vmit. Fújja a ~´t: alvás
közben hangosan szuszog. Kását ehetnék
a csizs- mája: fel van válva a csizmája
talpa. Közmondás: Lencse, borsóṷ, ~,
mind Isten áldása: mert megmentik a
szegényt az éhezéstől. A ~ nem ítel, a
tóṷt nem ember: egyik sem ér semmit.
L. még: pulykakása, rizs; a fogalmak
szócikkeit is!
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kásacibere ~ fn Teljes nevén: tengerikása cibere. Egyfajta erjesztett savanyúleves, → cibereétel. Készítése: A
tengerit durvára megdarálják, és a haját,
azaz a korpáját, liháját kifújják belőle.
Kb. 5 l forró vízbe 1/4 l kását tesznek.
Amikor megfőtt, tojással v. tejjel behabarják. A habarásba öntik az ecetet, és
így teszik a kásához.
*kásacsináló: Régi foglalkozás volt.
A kása hántolását később malmokban
végezték.
kásaétel: – A/ 1. A kásából mint
nyersanyagból főtt sűrű étel. Közeli rokona a hígabb kásaleves, ill. a pépes
ételek többi csoportjai. A sűrű ~ek önálló fogások, körítésként a hús a cívis
konyhán is újabb jelenség. A ~t a szokásos hazai nyersanyagokból, így kölesből
(köleskása), árpából (árpakása/gersli),
hajdinából (hajdinakása), kukoricából
(tengeri- kása), ritkán búzából (búzakása) főzték. Készítésmódjuk szerint több
csoportja van. Legelterjedtebb a vízben
főtt kása, levét az Alföldön zsírozzák is.
Neve kása, ill. öregkása. Tálalják zsírozva és tejjel. Ez utóbbi esetben gyakran úgy rendezik el a tálon, hogy a kása
közepére v. köréje önthessék a tejet;
ennek neve Debrecenben és környékén
is karimás kása A 20. század elején a
darált tengeriből készíthető vízben főtt
kása (tenge- rikása) a cíviseknél is ismert reggeli pépes étel volt. Az erősen
húsos és zsíros ~ hazája az Alföld. Ezeket itt kölesből, hagymás zsíron pirítva
v. zsíros lében, ill. kásából hússal főzik.
Elkészíthetők lábasban és bográcsban
egyaránt. Bográcsban oldható meg legjobban, hogy főzés közben ne keverjék,
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nehogy összetörjön. Fontos pásztorétel a
bogrács mozgatásával készített fordított
kása és a juhhússal ízesített juhhúsos
kása/juhoskása. A cívisek kedvelt étele a
rucáskása és a ludaskása/lúdkása/libáskása. Az előbbi kacsaaprólékból és
rízskásából, az utóbbi libaaprólékból és
(rízs)kásából készül. Egyszerű ~nek számít a hajdúkása. Néprajzi vonatkozása
miatt érdemel figyelmet a kitolókása.
Ezt hajdan megunt v. távozni akaró vendégnek, elbocsátandó cselédnek főzték,
ill. később csak mondták arról, akit már
nem láttak szívesen: MegfőÝzte neki a
kitolóṷkását. 2. Tejben főtt kása, amelyet zsírosan, nagy ünnepeken édesen
tálalnak. Édes változata kölesből a lakodalmi főétkezés fontos záró fogása lett. –
B/ A kásának a népi táplálkozásban betöltött fontos szerepét jelzi, hogy az Alföldön, így Debrecen körzetében is a
kommenciós pásztorok, cselédek bérében a köleskása rendszeresen szerepelt
(kommenció). Közvetve erre utal a gúnyos kásahóhér megjelölés is, ezt olyan
emberre mondták, aki a ~ek minden
változatát szívesen fogyasztotta. Az
utóbbi évtizedekben a ~ek fogyasztása
jelentősen csökkent. Alapanyaguk a termelésből, ill. a tápláléknyersanyagok közül kiszorult. Néhány változatuk újabban
rízsből készül (pl. kásás rétes). L. még:
dara, kásás béles, kásás hurka; a fogalmak szócikkeit is!
kásafű ~ fn Lepidium perfoliatum.
Felemás zsázsa, → gyomnövényféle. L.
még: Hortobágy növényvilága
kásahimlő kásahimlőÝ fn Apró, vörös bőrkiütésekkel járó betegség, a →
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himlő egyik fajtája. L. még: népi betegségnevek
kásahóhér kásahóṷhér fn (gúny) 1.
Sok kását evő ember. A cívis parasztokat
tökpüfölőÝ, kásahóṷhéroknak csúfolták
még a múlt század első felében is. 2.
Fukar, fösvény gazda.
kásakavaró kásakavaróṷ fn Szószerkezettel: kásakavaróṷ kanál, kásakavaróṷ fakanál. A → kásaételek kavarásához használt hosszú nyelű, öblös
fejben végződő fakanál. A hortobágyi
juhásztanyák egyik fontos konyhai eszköze volt. L. még: bárányjegy
kásakavaró fakanál: → kásakavaró
kásakavaró kanál: → kásakavaró
kásaleves ~ fn Híg → kásaétel. L.
még: leves
kásás ~ mn 1. Kásával készített
〈étel〉: kásás béles, kásás hurka, kásás
tészta. 2. Kásaszerűen ikrás, szemcsés,
pl. kásás dinnye, kásás körte, kásás alma, ill. a bödönben az állott zsír, v. a
régi színméz, az olvadó jég, a fagyó víz.
3. Rézműveseknél: öntési hiba miatt
rücskössé, egyenetlenné váló 〈tárgy〉. L.
még: a fogalmak szócikkeit is!
kásás alma ~: Túlérett, megkásásodott → alma.
kásás béles ~: Kelt tésztából és jól
megfűszerezett, főtt → köleskásából készített étel. A kását zsírral és borssal ízesítik. Különösen Balmazújvároson volt
kedvelt eledel, húzott kelt tísztából és
fűszerezett kásából csinálták.
kásásfazék kásásfazik fn Főleg →
kásaétel főzésére használt nagyméretű,
öntött vasfazék.
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kásás gömböc ~: Kásafélével töltött
→ gömböc. A hajdani cívis → disznóölések egyik készítménye volt. A →
disznósajt szorította ki.
kásás hurka ~: Kásafélével, esetleg
tengeridarával töltött → hurka. Kifakadoztatott sárgakása, szalonnakockák, só
és bors van benne, de készülhet fehér
máj vagdalékával, → csepleszzsírral is.
A són, borson kívül gyömbér is lehet a
fűszere. A legvastagabb ráncos hurkabélbe töltik. L. még: disznóölés
kásás körte kásás körtí: Túlérett,
megkásásodott → körte.
kásásodik ~ i Túlérett alma, körte
stb. kásássá válik.
kásás rétes kásás rítes: 1. Rétestésztából készített és fűszeres → köleskásával/sárgakásával töltött rétes. 2. Rizses,
cukros rétes, amelyben sok mazsola van,
rajta kevés fahéj és cukor.
kásás tészta kásás tíszta: Főként juhászok eledeleként ismert, kevés lebbencstésztából és sok köleskásából (sárgakásából) szalonnatepertővel v. apróra
vágott húsos szalonnadarabokkal készített sűrű étel. Vasfazékban készítik, a →
slambuchoz hasonlóan főzés közben
óvatosan forgatják, pirítják.
kásászacskó kásászacskóṷ fn Finom
vászonból készített, kisebb méretű →
zacskó.
kasfar ~ fn A → szekérkas hátulja.
kasita ~ fn 1. Vesszőből font nagyobb → kosár. 2. Vastag fonálból v.
háncsból, madzagból készült hálószerű
fonadék, amellyel cserépedényben ebédet visznek a mezőn dolgozóknak.
kaska ~ fn (Kisebb) kosár. A megesett szolgáló gyermekével kapcsolatban
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mondta a jólelkű gazdasszony: Mindegy,
hogy ki csinálta, csak az én ~´mba esik.
kaskaró kaskaróṷ fn A vesszőből
font → szekérkas sarkán levő, kissé kiálló vastagabb fa.
kaskétli ∼ fn Szószerkezettel: kaskétli fejkötőÝ. Debreceni cívis asszonyok
főkötő viselete; az egész hajat beborító,
merev vázas, körül fekete csipkefodorral
szegett, kendőből formált, sapkaszerű,
vasárnapi fejdísz, → fejkötő. L. még: cívis női viselet
kaskétli fejkötő: → kaskétli
kaskötés kaskötís fn A → vesszőfonásnak durvább munkájú, hámozatlan
vesszőt felhasználó ága.
kaskötő kaskötőÝ fn A → kaskötést
szakmaként művelő személy. L. még:
vesszőfonás
kasmatol ~ i 1. Zajt keltve kutat, motoz. 2. Csatangol, ődöng, céltalanul
mászkál. 3. Járkál, futkos vmi után. 4.
Gyermek vki körül lábatlankodik, alkalmatlankodik. 5. Lucsokban járkál.
kasmírkendő kasmírkendőÝ, kázsmírkendőÝ, kázsmérkendőÝ fn Nevének
változata: kasmírkeszkenőÝ (kázsmírkeszkenőÝ, kázsmérkeszkenőÝ). Finom
indiai gyapjúszövetből való → kendő.
kasmírkeszkenő: → kasmírkendő
kasornya ~ fn Vastag fonálból v.
háncsból, madzagból készített ritka szemű hálószerű fonadék, amellyel különféle edényekben ebédet vittek a határban
dolgozóknak. A nők teherhordó eszköze
volt, gyakran a lányok anyjuktól kapták
hozományba. Használata a 20. század
elejétől Debrecen környékén is fokozatosan visszaszorult, helyét a zománcos
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→ ételhordó edények foglalták el. Előfordult, hogy a cívis családokban a
nagyanya, édesanya fenyítőeszközként is
használta, ezzel náspigolták el a rendetlen kisgyermeket. De általában elég volt
az ijesztgetés is: Verjen meg a nagyanyád a ~´val!
kasos méhészet kasos míhíszet: A →
méhészet egyik régi fajtája. A 20. század
elején Debrecenben is művelték. A méhkasok le voltak tapasztva tehénganés
sárral. Nyár végén a méheket kénnel
lefojtották, a kas tartalmát úgy csorgatták ki, hogy a kast pálcákra rakták.
kast ~ fn Lucsok. Csupa ~ a szoknyád ajja.
Kastélykert: → Nagymacs
kastol ~ i Sárban, lucsokban járkál.
Adatolt igekötős alakjai: → bekastol,
elkastol, felkastol.
kastolódik kastolóṷdik i Ruha lucskos, sáros lesz.
kastos ~ mn Lucskos, sáros.
kasza ~ fn 1. – A/ Hosszú nyélre erősített vágóeszköz, amelyet aratásnál és
szénamunkánál használnak. Általában 4
ujjnyi széles 90−110 cm hosszú, hegye
felé keskenyedő, kissé görbe acélpenge
(kaszapenge) fölül erősítő ormóval (kaszaormó). Nyaka (kaszanyak) derékszögben hajlítva van, ennek végén a kaszamakk/makk és a kaszaörv/örv/makkkarika található. A ~ hegye az orrában
végződik, a másik oldala a ~ éle. A
makk számára a fanyél végén lyukat
vágnak, a 180−200 cm hosszú nyelet
(kaszanyél) az örvvel erősítik bele. Nyelén található a 2 db kaszamankó/kacs
’fogó’, a közepe táján a nagyobbik
(nagymankó), végén a kisebbik (kisman-
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kó). (Ez utóbbi el is maradhat.) Járulékos
tartozéka még a kaszacsapó/csapó. – B/
A ~ a parasztember legbecsesebb szerszáma, mivel a kaszálás a legfontosabb
pa- raszti munkák közé tartozik. Elsajátítása a cívis társadalomban is a fiatal
embereknél a felnőtté válás feltétele
volt. A jó kaszásnak tekintélye volt környezetében. A ~ ismerete, vásárlása
(minőség, forma, nagyság), beállítása (a
penge nyélre szerelése), állagának megóvása és az élesítés tudománya (kaszakalapálás) is a kaszálás mesterségéhez
tartozik. A jó ~´t tulajdonosa szereti, és
féltve gondozza. Ha elvásik, nem dobja
el, hanem darabjaiból, elsősorban a hegyéből különböző késeket, vágószerszámokat készít (csutkavágó, nádvágó,
aszatoló, szérűnyeső, ölőkés, kaparókés/szőrkasza stb.). A ~ elterjedése szorosan összefügg a takarmányozóistállózó állattartás térhódításával, mivel
a rendszeres fűvágáshoz az aratásra
használt sarlónál hatékonyabb eszközre
volt szükség. Sajátos típus a mankótlan
kasza. Ezt hajdan az Erdélyből az Alföldre érkező román (és a felvidéki szlovák) aratómunkások használták (mankótlan oláhok). A ~ karbantartásának eszközei: a kaszafenkő, kaszafentok, ill. a
kaszakalapács, kaszaüllő. – C/ A ~ frazémában is megjelenik: Úgy jóṷl- laktam, hogy a ~´t ki lehetne kalapálni a
hasamon − mondja dicsekedve az, aki
pukkadásig teleette magát. A cívis népi
hagyomány szerint Ha valaki nem jól
kalapálja a ~´t, a ~ megveri, aki kalapálja, vagyis rosszul kalapált ~´val nehéz dolgozni. 2. Kaszás, kaszáló ember.

kabóca
3. → Kaszáscsillag. L. még: a fogalmak
szócikkeit is!
kaszaalj kaszaajj fn Népi → területmérték egy nap alatt egy ember által lekaszálható terület
kaszacsapó kaszacsapóṷ fn Röviden:
csapóṷ. Aratáskor a → kasza nyelére
erősített egy v. két ágú hajlított vessző,
amely a levágott gabona egyenletes dőlését biztosítja. A kasza végével egy
vonalban kell lennie, a kaszához szíjjal
v. madzaggal kötik hozzá.
kaszadinnye ~ fn Alakváltozata: kaszásdinnye. Másik neve: lubidinnye.
Ősszel érő, hosszúkás termésű, piros belű, fekete magvú, csíkos mintázatú, nagyon jó ízű görögdinnye. L. még: dinnye
kaszafej ~ fn → Szőrmekikészítőknél
8−10 késes fej, amelyhez hozzányomva
puhítják és nyújtják a bőrt.
kaszafenkő kaszafenkű fn Említik
kaszafenőÝkű, kaszakű, fenkű néven is.
A → kasza fenőköve, amelyet kaszálás
közben a kaszás a derekán lógó →
kaszafentokban vízben tart. Időnként
megáll, és a ~vel a kasza élét gyors,
ritmikus, a hegyétől a nyak felé v. fordítva haladó mozdulatokkal megfeni. A
fenőkőnek jó minőségűnek kell lennie.
Beszerzésére nagy gondot fordítanak.
Van lágy és kemény kaszakő; az előbbivel a kemény, utóbbival a lágy kaszát
fenik. Régen a felföldi megyék vándorárusai árusították. Napjainkban vasboltban szerezhető be.
kaszafenőkő: → kaszafenkő
kaszafentok ~, kaszafintok fn Más
nevei: fentok (fintok), fenőÝtok, fentér,
kaszafentok, tokmány. A → kaszához
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használt fenőkő (→ kaszafenkő) tartója.
Régen szaruból (a szürke ökör v. tinó
szarvából), ritkábban fából, később bádoglemezből (alumíniumból) készült.
Kaszáláskor a → kaszásnak a nadrágszíján v. nadrágja derekán csüng, víz van
benne. Hogy a víz munka közben ne
lötyögjön ki belőle, kevés gazt szoktak
beletenni.
kaszagép ~ fn A szőrmésbőr puhítására, nyújtására, pucolására és vékonyítására szolgáló eszköz.
kaszakalapács ~ fn Más nevei: kaszaverőÝ, kaszaverőÝ kalapács, verőÝ.
→ Kasza kikalapálására, élesítésére
használt egy v. kétélű hasáb alakúra alakított vasdarab, kalapács. Nyele keményfából készül.
kaszakalapálás: A → kasza karbantartása, amelyet a gyakori kaszafenéssel
ellentétben naponta általában egyszer,
munkakezdés előtt v. déli pihenőkor
végeznek. Akkor kerül rá sor, ha a kasza
pengéje kiéletlenedik. Eszközei a →
kaszaüllő és a → kaszakalapács. Az →
üllőt földbe verik, és a ráfektetett kaszapenge élét a kalapáccsal aprólékos gonddal végigverik. A folyamat során a kasza
pengéjét el kell véknyítani, hogy legyen
sodra, de az nem jó, ha megnyúlik, ha
elhúzódik a kasza. A kaszának a kalapálás után is egyenesnek kell maradnia. A
kaszát a cívis parasztok, napszámosok,
béresek ülve, a jobb lábat előre nyújtva,
a balt felhúzva tartva kalapálták. Az üllő
a két láb között volt, így jól feküdt rá a
kasza megkalapálandó része. A ~t egyes
vidékeken féloldalra dőlve, félig fekvő
helyzetben végezték.
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kasza-kapakerülő: → kapa-kaszakerülő
kaszakés ~ fn Használatból kikerülő
→ kasza hegyes végéből készített egyenes → kés. Leginkább a → disznóöléskor használt → kaparókés készül belőle.
kaszakő: → kaszafenkő
kaszaköszörülés kaszaköszörülís fn
A → kasza karbantartásának az a része,
amikor a kikalapált kaszapenge egyenetlenségeit eltüntetik, ill. tompuló élét
frissítik. Eszköze a → kaszafenkő/kaszafenőkő/kaszakő/fenkő.
kaszál ~ i 1. Kaszával, kaszálógéppel
füvet, gabonát stb. tőből (le)vág. 2.
Szőrmésbőrt tisztít, nyújt és puhít.
kaszálás ~ fn 1. Az a cselekvés, hogy
kaszálnak. − A kaszát a ~hoz állítani
kell, aszerint mit akarnak vele vágni.
Búzánál (gabonánál) jó nagyra, fűnél
(gaznál) kicsire, mert ilyenkor a nagyra
állított kasza sokat otthagy. Aratáskor
még szükséges volt a → csapóvesző
/kaszacsapó is. Ez kétágú vessző, a →
nagymankó fölött a nyélhez erősítve.
Innen meghajlítva a kasza pengéjére
derékszögben állítva egy negyedkört ír
le, míg madzaggal a kasza nyakához
rögzítik. 2. Ennek a szokásos ideje. 3. A
lekaszált takarmány. A legelőször kaszált takarmány az első ~, a másodszorra
kaszált takarmány a második ~, összetétellel: → másodkaszálás. 4. Jelzőké nt:
egy alkalommal lekaszált széna. 5. A
szőrmésbőr tisztítása, nyújtása és puhítása.
kaszáló kaszálóṷ fn Összetétellel:
kaszálóṷbirtok. Rendszeresen kaszált
rét, mező. L. még: bodorkás kaszáló
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kaszálóbirtok: → kaszáló
kászálódik kászálóṷdik i Alakváltozatai: kászolóṷdik, kászmálóṷdik. Lassan, bizonytalankodva, hosszasan készülődik, szedelőzködik.
kaszálóvas: → kaszavas
kaszamakk ~ fn Röviden: makk(ja).
A → kaszanyak végén levő kidudorodás,
amely a nyélen kialakított kis lyukba
illeszkedik.
kaszamankó kaszamankóṷ fn Másik
elnevezése: kacs. A → kaszanyél közepén (és végén) levő fogantyú. A középen
levő a → nagymankó/kampó a végén
levő a → kismankó. Ez utóbbi hiányozhat is a nyélről (→ egymankós kasza).
Kaszálás közben a kaszás jobb kezével a
nagymankót, ballal a kismankót, ill.
ennek hiányában a kaszanyél végét fogja.
kaszanyak ~ fn A → kaszapengének
a nyélhez illeszkedő, lehajló végződése.
kaszanyél ~ fn A → kaszának középen (és a végén) fogantyúval (→ kaszamankó) ellátott hosszú nyele.
kaszaormó kaszaormóṷ fn Röviden:
ormóṷ. A → kaszapenge visszahajlított
foka, pereme.
kaszaörv ~ fn Röviden: örv. Másik
neve: makk-karika. A → kasza nyakánál
levő lapos vaskarika, amelyet a nyél
elejére húznak, hogy a nyakat jól a nyélbe szorítsa. Ha szükséges, vaslemezzel is
odaékelik (→ felfogatós kaszaörv/ékkel
felfogatós kaszaörv). Fejlettebb formája
a kulccsal szabályozható, menetes ~, a
→ kulcsos kaszaörv.
kaszapad ~ fn A → kaszaszék része,
olyan pad, amelyen a szőrmésbőr kaszá-
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lásakor, vagyis tisztításakor, puhításakor, nyújtásakor a → szűcs ül.
kaszapenge ~ fn A → kasza igen jó
minőségű acélból készült vékony, éles
lemeze. Méretei: 4 ujjnyi széles, 90−110
cm hosszú, hegye felé elkeskenyedő,
kissé görbe acélpenge. Fölül erősítő
ormója van, nyaka derékszögben meg
van hajlítva, ennek végén van a → kaszamakk/makk(ja) és a → makk-karika.
Hegye az orrában végződik, míg másik
oldala az éle. − Vasüzletben árusították
/árusítják. Kiválasztására a gazdák nagy
gondot fordítottak. Vásárláskor anyagának minőségét, formáját és méretét szokás szem előtt tartani.
kaszárnya ~ fn Laktanya. L. még:
szungabé
Kaszárnya: → hortobágyi csárdák
kaszárnyaáristom ~ fn Laktanyafogság. Általában néhány napos fogságot
jelentett a → kaszárnya börtönében, az
→ áristomban.
kaszás ~ fn 1. A kaszálást végző ember. Frazémákban: Elíg lenne egy ~nak
is − mondják a nagy karaj kenyérre, ill.
a bőséges ételre. Dereje, a ~ok ereje:
rímes utalás arra, hogy a derelye a nehéz
fizikai munkát végzők kedvelt és tápláló
étele. Más változatban: Káposzta, dereje,
ez a ~ ereje. Közmondás: Minden rossz
~nak van egy kifogása: könnyebb kifogásokat keresni, mint beismerni a hibánkat. 2. → Kaszáscsillag.
Kaszáscsillag ~ fn Másik neve: kaszás. Az Orion csillagkép egy része.
kaszásdinnye: → kaszadinnye
kaszáslé ~ fn 1. Olyan léből készült
savanyú → leves, amelybe füstölt disznóhúst, köleskásat is belefőztek. Tejföl-
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lel behabarták, ecettel, tárkonnyal ízesítették. A mezei munkások nyári étele
(volt). 2. Erjesztett üdítőitalféle. Idős cívisek emlékezete szerint nagyon rígen
csinálták, erjesztettík, főÝleg fenn Ungvár környíkin csinálták.
kaszástojás ~ fn (tréf) Gabonaföldön
levő emberi ürülék. L. még: szar
kaszaszék ~ fn Szőrmekikészítők
padból (→ kaszapad) és késből (→ kaszavas) álló szerszáma.
kaszaüllő kaszaüllőÝ fn Röviden
üllőÝnek is mondják. → Kaszakalapáláshoz használt kis eszköz. Henger alakú
fatőkébe bevert, acélozott vas, teteje
négyszögletes és félgömbölyű.
kaszavas ~ fn Másik neve: kaszálóṷvas. A → kaszaszék része, olyan →
kés, amelyen a → szűcs a szőrmésbőrt
húzogatja, kaszálja.
kaszaverő: → kaszakalapács
kaszaverő kalapács: → kaszakalapács
kaszli: → kaszni
kászmálódik: → kászálódik
kaszni kaszli, ~ fn 1. Falba beépített
kis zárható szekrény. 2. Kihúzható fiókos szekrény, edénytartó szekrény. Kihúzható fiókjának neve → kasznifia. 3.
Kocsiszekérnek, homokfutónak, szánnak
az a része, ahol az ülés és az utazók lába
van. 4. A kordénak az a hátsó része,
ahova rakodnak. L. még: éjjelikaszni,
formakaszni
kasznifia kaszlifia fn A → kaszni kihúzható fiókja.
kaszniterítő kaszliterítőÝ fn A →
kaszni hímzett v. díszesen kivarrott takarója.
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kászolódik: → kászálódik
kaszra ~ mn Ferde.
kaszra farú ~: Csípőficamos.
kaszroj: → kasztroj
kasszírnő kasszírnőÝ fn Vendéglői
pénztárosnő.
kasztroj kaszroj fn Általában nagyméretű, leginkább vasból készült →
lábos.
Katalin ~ tn A cívisek körében sokáig az egyik legkedveltebb női név volt.
Mivel ~ napja közvetlenül az → advent
kezdete előtti napokra (november 25.)
esik, utána már sem lakodalmat, sem
táncmulatságot nem volt szokás tartani.
E naphoz fűződik az egyik legismertebb
időjóslás: Ha ~ kopog, karácsony locsog. Más változatokban: Ha ~ kopogóṷs, karácsony locsogóṷs. Katalin
kopog, karácsony locsog, ill. az előbbiek
fordítottjaként: Ha ~ locsog, karácsony
kopog. Ha ~ locsogóṷs, karácsony kopogóṷs. Katalin locsog, karácsony kopog. L. még: Kati
Katalin cseresznye: → cseresznye
katángkóró: → katlankóró
katapala ~ fn Népi gyógyszernév:
teakeverék a kelésre való kataplazma
nevű borogatás alapanyagának, a lenmaglisztnek a pépesítéséhez, ill. a belőle
készített pépnek a lágyításához. L. még:
népi gyógyászat
kataszter kateszter fn 1. Telekköny,
a földadó nyilvántartási könyve. 2. →
Területmérték: egy katasztrális hold,
1600 négyszögöl, ill. jelzői használatban: ilyen nagyságú 〈földterület〉. L.
még: nagyhold
kataszteri hold: → nagyhold
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katasztrális hold: → nagyhold
katat ~ i Kotorászva keresgél.
katekizálás ∼ fn A lelkész által tartott jegyesoktatás. Középpontjában az
egyház tanításának lényege: a figyelmeztetés és útmutatás. A kihirdetés alatti
3 hétben volt. L. még: cívis vallásosság,
eljegyzés
kateszter: → kataszter
Kati ~ tn − Szóláshasonlat: Áll, mint
~ba a gyerek: a) tréfás megerősítése
vminek. b) feszesen áll. Könnyű ~t táncba/táncra vinni, ha ű is ugy akarja:
könnyű azt rávenni vmire, akinek amúgy
is kedve van hozzá. Összetételekben
közszóként szerepel: kislányra vonatkoznak a → futrikati, lyukaskati, borzaskati tréfás elnevezések (ez utóbbi egy
sütemény-, ill. pogácsaféle neve is); népi
csillagnév a → Sántakati ‘Szíriusz’.
katibogár ~ fn 1. → katica. 2. Bodobács.
katica ~ fn Kevésbé ismert nevei:
szűcskatibogár, katibogár. Katicabogár.
7 sötét pettyel tarkázott, pirosas színű,
félgömb alakú kis bogár.
Katica ~ tn 1. Névcsúfoló: Katica,
körmöjjön meg a cica! 2. Anyakoca neve. L. még: disznó
Kati-ér: → Haláp
Kati-folyó: → Bánk
katikönyöke ~ fn A levágott juh
lábszára a boka- és térdcsonttal együtt.
A Hortobágyon és környékén a főzésnél
ma is igen finom falatnak számít. Főzés
előtt a csontot megvagdalják, hogy a
csontvelőt is elfogyaszthassák. Hajdan a
nagyobb pásztorösszejöveteleken és lakodalmi vacsorákon a juh fejét a két
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~´vel az asztalfőn ülő, legtekintélyesebb
számadó v. vendég, ill. násznagy kapta.
A pásztorhagyomány szerint a ~´ért gyilkoltak is. A Hortobágyon az egyik juhászbojtár a botjával agyonütötte a másikat, mert mindketten a ~´t akarták kivenni a → vasfazékból. 2. A → szarvasmarha hátsó lábának hajlása, térdizülete.
katlan ~ fn Más nevei: katlankemence, üstház. 1. Vastag lemezből készített,
belül körbetapasztott üstház, amely
szükség szerint vízmelegítő, lekvárfőző,
zsírsütő v. főző üstöt foglal magában.
Vályogból v. téglából falazzák, ritkábban sárból rakják. Zárt tűzterének ajtaja
van. A tűztér elején a vasrostély alatt
szintén vaslemez van ajtóval v. téglával,
hamulyukkal (→ hamuzó), amelyen keresztül a tűzhöz levegő jut be szabályozható mennyiségben, és amelybe a hamu,
a szikra lehull, és összegyűlik. Füstcsatornája is van. A ~ a 20. század elejéig
elmaradhatatlan építmény volt a cívis
polgári és értelmiségi családoknál is.
Gyakran a takaréktűzhellyel együtt készítették, azzal egybeépítették. Vízmelegítéshez, lekvárfőzéshez rézüstöket, zsírsütéshez vaslemezből, vasöntvényből készített v. zománcozott üstöt használtak.
2. Földbe vájt v. téglából, vályogból
épített, esetleg vasból készített, üst alá
való tűzhely. Ezt a kezdetlegesebb ~fajtát a parasztasszonyok készítették. 3.
Sárból, vályogból v. téglából épített
egyszerű tűzhely a csőszök, pásztorok
kunyhójában v. a kunyhó előtt a szabadban. 4. → kemence. 5. Fazekasoknál,
pipakészítőknél stb. csonka kúp alakú,
felül nyitott égetőkemence.
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katlankemence: → katlan
katlankóró katlankóṷróṷ fn A katángkóró (Cichorium intybus) népetimológiás elnevezése, másik neve: kíkvirágú
kóṷróṷ. Égszínkék, illatos virágzatú
kórós növény. A katlankóṷróṷnak kík
virágja vóṷt, nem szerette a birka. L.
még: Hortobágy növényvilága
katlanmókus katlanmóṷkus fn Gúnyos népetimológiás alakulat. Jelentése:
1. Katolikus vallású személy. 2. Katolikus pap. L. még: cívis vallásosság
katlanszín ~ fn Földbe vájt v. épített
üstház, ahol a fazekaskemence áll.
katona ~ fn 1. Hadseregben szolgálatot teljesítő személy; köz~. A katonakort
elérő és besorozott, a ~i vizitáción már
átesett és bevált, de még szolgálatba be
nem vonult legény volt a regruta. Az
újonc ~ régi neve bundás. Aki a ~i szolgálatra alkalmatlannak bizonyult, akit
nem vettek be ~´nak, az a cívis parasztfiatalok körében sem számított teljes értékű embernek. Pl. így beszéltek róla:
Elment Pendejvárra ~´nak. Pendejváron
vóṷt ~. A pipogya, gyáva legény Ott lenne jóṷ ~, ahon gombóṷccal lüvőÝdöznek. A ~ világot látott, új ismereteket
szerzett, rendet, illemet stb. tanult. A kemény munkához szokott parasztfiatalok
a katonáskodást, a katonaéletet könynyebbnek tartották, mint a gazdálkodást.
Ezzel függhet össze, hogy ha a férj jót
álmodott, a feleség így reagált rá: Akkor
~ vóṷtál álmodba. A cívis legénynek
sem volt tanácsos a ~i szolgálat előtt
megházasodnia, a ~ság után azonban
1−2 éven belül sort kellett rá kerítenie.
Ha ezt elmulasztotta, már agglegénynek,
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vínlegínynek tekintették, és így kezelték.
A ~ más frazémákban is jelen van. Aki
csúnyán káromkodik, az Káromkodik,
mint a bakkancsos ~. Meggyóṷgyul,
mire ~ leszel − mondják vigasztalásul a
síró kisfiúnak, ha megüti v. megvágja
magát. Biztattya, mint ~ a lovát − mondják arra, aki üres igéretekkel biztat, hiteget vkit. Közmondásban: Katona, diák,
pap, odamegy, ahon kap, vagyis egyik
sem veti meg a könnyűvérű nőket. Addig
vóṷt ~, míg a málé kisült: mondják tréfásan arra, aki nagyon rövid ideig v. egyáltalán nem volt ~. Csitcsatt a derekán,
baka a hasán − mondták durván a katonaszekérnek, bakasárinak is gúnyolt
~kurvára. A gyerek monyábúl lessz a ~
ferslussza, vagyis a fisfiú növekedésével
a nemi szerve is megnő. A cívisek körében legismertebb (első világháború előtti
és alatti) ~i rendfokozatok: baka/közbaka, cugszfűrer, fűrer; zupás, zupás őrmester. 2. Kenyérből kocka alakúra vágott, és szalonnával fedett kis falat(ok).
3. Levágatlanul maradt gabonaszál. 4.
Szőlő tetejezésekor levágatlanul hagyott
→ szőlővessző. L. még: huszár, katonáék, katonamérték; a fogalmak szócikkeit
is!
katonabanda ~ fn Katonai fúvószenekar.
katonáék ~ fn Katonáéknál: a) a
hadseregben. Katonáéknál szóṷgál. b) a
katonaéletben. Katonáéknál ez nem járja.
katonaélet katonaílet fn A katonák
élete, életformája. Ezzel kapcsolatos katonadal részlete: Ne sírj, bundás, ne sírj.
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Kitelik az időÝ. Nekem is vóṷt, de már
elmúlt a három esztendőÝ.
katonaház ~ fn Másik neve: katonaszoba. A beszállásolt → katona (katonák) részére a nyári konyhában kialakított szoba v. a ház végébe épített (több
helyiségből álló) épületrész. Az első világháború előtti időkben a nagy(obb)
mozgósítások alkalmával ilyen ~akba
kvártélyozták el azokat a katonákat,
akiknek már nem jutott hely a huszárlaktanyában, tüzérlaktanyában (→ odakvártályoz). Szállásadásra a (tehetős) cívis
polgárok voltak kötelezve. Ilyen régi ~
látható ma is a Szív utca 7. szám alatt.
katonakor ~ fn Másik neve: katonasor. Katonaköteles kor.
katonaláda ~ fn Mondták kuffernek
is. Asztalosbútor, a bevonuló katona
személyi holmija számára készült, kézben hordható, lezárható → láda. Nagyságát az szabta meg, hogy beférjen a
laktanyai vaságy lábvégének a közébe.
Nyers színben árulták, megvásárlása
után festették be. A huszároknál pl. világosbarna színe volt, másutt sötétzöld,
esetleg sötétbarna. A két világháború között főként zöld volt, de lehetett sötétbarna is. Két jól elkülönülő részből állt.
Az alsó, nagyobbik részben kapott helyet az otthonról hozott tartalék fehérnemű (alsónemű, kapca stb.), erre illeszkedett az 5−7 cm magas felső rész, benne a katona piperecikkeivel (borotva,
borotvapamacs, hajkefe, ruhakefe, cipőkefe stb.). Külsejére került a tulajdonos
neve v. névjele és a bevonulás v. a születés dátuma, esetleg lakóhely, ill a katonai egység megjelölése. Az 1950-es
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évek elején már csak falusi bevonulók
használták.
katonaló katonalú fn Katonaságnál,
főként huszároknál, tüzéreknél használt
ló. A cívisek az általuk igen nagyra értékelt → nóniuszt nevezték ~nak. L. még:
géppuskás ló, lókereskedelem, lótenyésztés, remonda
katonamérték katonamírtík fn Kifejezésekben: a fegyveres szolgálathoz
megkívánt legkisebb testmagasság.
katonamundér: → komiszmundér
katonás ~ mn Háborús 〈időszak〉.
katonaság ~ fn 1. Hadsereg. 2. A katonai szolgálat tartama. − Szólás: Majd
megtaníttyák a ~nál kesztyűbe dudálni:
majd ott rendre szoktatják.
katonasor: → katonakor
katonásdi ~ fn Másik neve szószerkezettel: Aggy, kiráj katonát! − Fiúk
csapatjátéka, ún. → láncszakító játék.
Az egymással szemben felálló sorok
egyikéből vki így szól át a másik sornak:
Aggy, kiráj katonát! A másik sorban
levő király válasza: Nem adok. Mire ő:
Ha nem acc, akkor szakítok! kiáltás után
nekiszalad a másik sornak, és megpróbálja az összefogózott sort megbontani.
Ha sikerül, átviszi a táborába a leszakadókat, ha nem, ő marad ott. L. még:
gyermekjátékok
katonaszoba: → katonaház
katonaszekér ~ fn (gúny) Laktanya
környékén sétálgató, a katonákkal szórakozó, rossz erkölcsű nő, → kurva.
katonatiszt ~ fn − Szóláshasonlat:
Fizet, mint ~, adóṷs marad, mint hivatalnok: gavallérosan fizet.
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katrinca ~ fn Szoknyaként viselt, két
kötényszerű részből álló, házilag szőtt,
színes és rojtos női ruhadarab.L. még:
cívis női viselet
kattog ~ i Pl. cséplőgép szíja zakatol.
katucs ~ fn Könnyen kioldható hurok.
katucsol ~ i → Gubacsapó a gubaszövet két darabjának összedolgozásakor
a széleken a keresztszálakat egy szál
fonallal úgy hurkolja össze, hogy a varrás ne látszódjék. − Igekötővel: → bekatucsol, összekatucsol.
katukapor ~ fn (rég) Népi gyógyszernév. L. még: népi gyógyászat
katulya: → skatulya
katuska ~ fn 1. Kuktáskodni szerető
→ férfi. 2. Gyámoltalan, pipogya férfi.
katuskodik ~ i → Férfi a konyhában
lábatlankodik, tesz-vesz.
kátyó: → kátyu
kátyu ~, kátyóṷ fn Másik neve:
kottyanóṷ. Felázott, sáros (dűlő)úton a
járművek kerekeitől kivájt mélyedés. Ha
sok esőÝ vóṷt, szekérrel a kátyóṷba belement az ember. Az egísz szekér löttyen
eggyik ~bul a másikba.
káva ~ fn Kút~. − Szólás: Nem szart
a kútba, csak a ~´jára: a lényeget illetően ez a megoldás se volt jobb, mint amit
el akart kerülni. L. még: lőcskáva
kavarít ~ i Alakváltozata: kavarint.
1. Ruhadarabot magára terít, kanyarít. 2.
Nyájat visszafordit.
kavarint ~ i 1. → kavarít. 2. → Kerítőhálót kör alakban kivet.
kavarintás ~ fn Az → anyaháló/kerítőháló kör alakban történő kiveté-
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se. L. még: halászat a hortobágyi vizeken
kavarófa kavaróṷfa fn 1. → Pálinkafőzéskor a forrásban lévő cefre kavarására szolgáló faeszköz. 2. Egy darab
fából kifaragott, hosszú nyelű, kanálszerű eszköz.
kavarólapát kavaróṷlapát fn A →
lekvárfőző üst tartozéka. L. még: lapát
kavart galuska ~: Tojással és vízzel
gyúrt tészta, amelyet hosszúkás darabokra felvágva főznek ki.
kavartgaluska-leves ~ fn → Kavart
galuskával készített → leves.
kavart levestészták: Kezdetleges,
nem gyúrható → levestészták. Nevük:
felvert galuska, csorgatott tészta, grízgaluska. Készítésük: Tojást ütnek egy
edénybe, ha kevésnek találják, megszerzik pár → kukó vízzel, lisztet kavarnak
bele, sűrűre v. hígabbra készítik. L. még:
cívis konyha
kávás kút ~: Kiépített, bélelt → kút,
amelyben a bélés megszűri a vizet. Ez a
legmélyebb és legjobb vízű kútfajta, bár
ennek vize sem mindig egészséges.
kávédaráló kávéderálóṷ fn 1. Kézbe
fogható v. asztalhoz rögzíthető konyhai
eszköz, afféle mindenre használható darálófajta. A gazdasszony korábban szemeskávét darált rajta. Fűszerdarálóként
is használják, darálhatnak vele szemes
borsot, paprikát. Ilyenkor a kitörlése
után kristálycukrot hajtanak át rajta,
mert így teljesen kitisztul. Újabban amiatt is darálnak rajta kristálycukrot, mert a
mai porcukor minősége nem megfelelő,
pl. nem lehet vele piskótát sütni. 2. (tréf)

337

kacsa

Mellékvonalakon járó kisvonat mozdonya.
kávéfőző kávéfőÝzőÝ fn Foglalkozás
(volt). A ~k tejeskávét főztek. A cívisek
feketekávét csak ünnepi alkalmakkor,
leginkább lakodalomban, disznótorban
ittak. A jobb módúak, értelmiségiek
ebéd után betértek a cukrászdába egy
feketére.
kávéházi pipa ~: Kupak nélküli,
egyszerű gombos nyakú, fehér és vörös
színű → debreceni pipa, derekán kevés
dísszel.
kávépergelő kávépergelőÝ fn Régibb
neve szószerkezettel: kávépergelőÝ masina. Kávépörkölő gép.
kávépergelő masina: → kávépergelő
kávés ~ fn → Kávés bodegájában cikóriából főzött tejeskávét árult a Dózsa
György téren.
kávés bodega ~: Egyszerű faépítmény, → bodega. Tulajdonosa tejeskávé
főzésével és árusításával foglalkozott.
kávésfindzsa ~ fn Kávéscsésze. L.
még: csésze
kávésibrik ~ fn Kávé fogyasztásakor
használt → ibrik.
kávéskanál ~ fn Fekete kávé keverésére szolgáló kisebb → kanál.
kávéspohár ~ fn 2 dl űrtartalmú talpas üvegpohár. L. még: pohár
kávészín ~ fn Kávébarna.
kavics ~, gavics fn Folyómederben
simára csiszolódott kis kődarab, apró
zúzott kő, ill. ennek tömege.
kavicstermés kavicstermís fn − Szólásban szerepel: Ezen nem múlik majd a
tavaji kavicstermís. Pl. pénzkéréskor
mondja a másikat kisegítő, egyben elhá-
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rítja ezzel a hálálkodást: szóra sem érdemes.
kazal ~ fn 1. Szálas takarmányból
(széna, lucerna, lóhere), ill. szalmából
rakott téglalap alakú rakás (pl. szénakazal, szalmakazal, törekkazal). Méretei
nagyon különbözők. Debrecenben és a
környék falvaiban, ill. a Hortobágyon
egészen nagyméretű, 20−25 m hosszú és
7−8 m magas kazlakat is raktak. A
~rakás (kazaloz) nagy szakértelmet követelt. Helyének kijelölése és gondos
rendbetétele után szalmából elkészítették
a ~ fenekét (kazalfenék), és a ~fenék
külső részét (kazaltő), a sarkokra meggyűrve egy-egy villa szénát v. szalmát
tettek. Ezt követően a kazalmester irányításával a kazalhányók és a kazlasok a
~ belső részét (kazal béle) és középső
részét (kazal dereka) töltötték fel. A
csinos ~ oldala alul kissé kifelé, majd
egyharmad magasságnál befelé hajlott,
és meredek hajazattal élben végződött.
Vidékünkön gyakran sodrott széna- v.
szalmakötéllel 1 m közönként keresztben lekötötték, esetleg szalmával a hajazatot befedték, és keresztben több helyen
kettesével hosszú rudakkal lefogatták.
Így évekig is ellenállt a csapadéknak és a
szélnek. Végül a kazalkaparó gereblyével a ~ oldalából kiálló részeket legereblyézték. A ~ megbontásához a szénavágót ’kazalkezdő kasza’ használták, erre a
célra legalkalmasabb volt egy hosszú
nyélre erősített kimustrált kaszapenge. A
szalmakazalból szalmahúzó horoggal
húzták ki a szükséges mennyiséget. A
horgot a takarmánykazlaknál is használhatták. A ~nak Debrecen környékén két
típusát ismerték: az egyik a két végén
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gömbölyű kanfarú kazal, a másik a
négyszögletes alakú szarvas kazal. Az
elcsépelt kalászos törekjéből készült a
törekkazal. A tehetős(ebb) cívis gazdák
csűröskertjeiben és a Hortobágyon még
a múlt század első felében is kazlak sokasága sorakozott szép rendben, biztosítva a szarvasmarhák és lovak téli takarmányát. − A ~ fontosságára utaló
közmondás: A szína akkor szína, amikor/ha ~ba van, azaz nem szabad a szénát sokáig gyűjtetlenül hagyni, mert
megázhat, és akkor veszít az értékéből.
2. → gabonaasztag. 3. Jelzői használatban: ~nyi. Két ~ búza. 4. Nagyobb dinynyerakás. 5. Tímároknál kévékből rakott
nagyobb csomó. L. még: a fogalmak
szócikkeit is!
kazal béle kazal béli: A → kazal belső része.
kazal dereka ~: A → kazal középső
része.
kazalfenék ~ fn Szószerkezettel: kazal feneke. A → kazal alapjául szolgáló
szalmaréteg.
kazal feneke: → kazalfenék
kazalhányó kazalhányóṷ fn Kazalrakáskor a → kazal mellett dolgozó villás.
kazalkaparó gereblye kazalkaparóṷ
gerebje: Hosszú nyelű fagereblye. Rövid
fogai vannak, takaroson megszedte a kazal óṷdalát, megfűsülte. L. még: gereblye
kazalmester ~ fn Másik neve: kazalrakóṷ. A → kazal rakását irányító személy.
kazalrakó: → kazalmester
kazaloz ~ i Kazlat rak, készít.
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kazaltő kazaltű fn Szószerkezettel:
kazal töve. A → kazalfenék külső része.
kazal töve: → kazaltő
kazán ~ fn A → cséplőgép gőzgépe.
kázbádi víz: → karlsbadi víz
kazlas ~ fn Másik neve: kazlazóṷ.
Kazlat rakó munkás. L. még: kazal
kazlazó: → kazlas
kázsmérkendő, kázsmérkeszkenő,
kázsmírkendő, kázsmírkeszkenő: →
kasmírkendő
kebel ~ fn Alakváltozata: geleb. A
ruha és a mell közötti rész. Szólás: A
szádbul a gelebedbe hujjík!: válaszként
mondja az, akit a füle hallatára átkoznak.
Céhes világban a vándorló iparoslegényre, napjainkban a semmitlen csavargóra
mondják: Kebelin kenyere, hátán háza.
kec1 ~ fn 1. Összetétellel: disznóṷkec. Disznófiaztató ól, ill. elkülönített
fiaztató hely a disznóólban. 2. Juhkarám,
ill. a juhok fejésére elkülönített hely.
kec2 ~ msz Többször ismételve juh
hajtására: Kec,~, ~! L. még: állatterelők
kecmereg ~ i 1. Nehézkesen, küszködve halad. 2. Kuporog. 3. Hánykolódik, kapálódzik, fetreng. 4. Bíbelődik
vmivel, piszmog. L. még: lekecmereg
kecsegtet ~ i Biztat, buzdít vmire.
kecske ~ fn 1. – A/ Az egyik legrégibb haszonállatunk. Hazánkban a
~állomány vegyes, nincsenek elkülönülő
fajták. A juhval rokon, állán szakállszerű
szőrzetet viselő állatot nálunk elsősorban
tejéért tartották és tartják. (Hangadása:
mek, mek.) Miként másutt, Debrecenben
is főként a szegények jószága volt, erre
utal a szegény ember tehene elnevezés is.
Jó tejelő, a Hortobágyon juhnyáj közt
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legeltették, tejét az → esztenákon a juhokéval együtt dolgozták fel. Viszonylag
kevés takarmányigényét útszéleken,
árokpartokon stb. legeltetve is ki lehetett
elégíteni; gyakran kipányvázva legeltették. Megélt a gyártelepek környékén is.
A hím állatot → bakkecskének, kecskebaknak, a fiatal hímet kecskegidának, a
nőstényt → anyakecskének; külön legelőjét → kecskelegelőnek, pásztorát →
kecskepásztornak nevezik. – B/ A cívis
nyelvben (és a köznyelvben) több vele
kapcsolatos szó, szószerkezet ismeretes.
Pl. kecskeduda, kecskerágó; hasonlósági
névátvitelben: kecskeláb, kecskebak,
kecskebéka, kecskedarázs, kecskeszarvú
marha, kecskeállású ló, kecskelábú ló,
kecskelábú asztal, kecskecsecsű-szőlő;
szépítő kifejezésben: kecskebogyó/kecskegolyó. Az állat hajdani jelentősebb
szerepére következtethetünk a vele kapcsolatos frazémák számából is. Más haszonállatokkal kapcsolatos frazémákhoz hasonlóan ezek nem az állat külsején, színén alapulnak, hanem életmódján, tulajdonságain. Előfordul tréfás szitkozódásban: Döföd a ~´t! Rímes mondóka, rigmus: A ~´nek nígy a lába, ötödik a farka. Árkot ugrik, nagyot fingik,
igya meg a gazda!: a ~tartó gazdát gúnyolják vele. Szóláshasonlat: Szereti,
mint ~ a kést, vagyis egyáltalán nem
szereti. A beszédhibás, dadogó emberre
mondják gúnyosan: Makog/Mekeg, mint
a ~. Szólás: A ~ is jóṷllakik, a káposzta
is megmarad: egyik fél sem veszit a
dolgon semmit. A nagyon fösvény ember Ojan fösvíny, hogy kitolná a ~´t a
sárbul egy garasír. Kecskére bízta a
káposztát: tolvajra bízta az értékeit.
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Közmondások: A ~ se menne a vásárba,
ha nem ütnék a hátujját − arra mondják,
akit ösztökélni kell a munkára. Kecskére
nem bízzák a káposztáskertet, azaz nem
bíznak vmit olyanra, aki éppen annak a
megdézsmálására vágyik. A vín ~ is
megnyajja a sóṷt: az idősebb emberek
is kívánják a szerelmet. 2. (tréf) Férfi
szabó. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
kecskeállású ló kecskeállású lú:
Olyan ló, amelynek testtartása hasonlít a
→ kecskééhez. L. még: lótenyésztés
kecskebak ~ fn 1. → bakkecske. 2.
Másik népi neve: kecskeláb, köznyelvi
eredetű elnevezése: fűríszbak. Fahasábok fürészeléséhez használt, X alakú lábakon álló bak.
kecskebéka kecskebíka fn Barna foltos, zöld hátú, ehető húsú → béka.
kecskebogyó kecskebogyóṷ fn Másik
neve: kecskegojóṷ. Kecskeszar. Szóláshasonlatban: Pattog, mint kecskebogyóṷ/kecskegojóṷ a deszkán: izgága,
nyugtalan.
kecskebőr kecskebűr fn → Tímároknál a kecske kikészítetlen v. kikészített
bőre mint (nyers)anyag.
kecskecsecsű-szőlő
kecskecsecsűszőÝlőÝ fn Nagy, hosszúkás szemű →
szőlő.
kecskedarázs ~ fn A lódarázsnál kisebb, karcsú derekú, sárga színű → darázs.
kecskeduda ~ fn Népi hangszer:
kecskebőrből készült → duda.
kecskefarkú ~ mn Ló farkának egyik
formája. L. még: lótenyésztés
kecskegolyó: → kecskebogyó
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kecskeláb ∼ fn 1. Két X alakú lábból
és az ezeket összetartó, kb. egyméteres
rudakból álló, fából összerótt állvány. 2.
→ kecskebak.
kecskelábú asztal ~: X-lábú asztal.
A ~ nak keresztben van a lába, általában
disznóbontásnál használják.
kecskelábú ló kecskelábú lú: Olyan
ló, amelynek a két hátsó csűdje előredől.
L. még: lótenyésztés
kecskelegelő kecskelegelőÝ fn A →
kecskék elkülönített legelője. Az idősek
szerint elkülönített ~ Debrecen határában
nem volt.
kecskeméti kis olló: → kecskeméti
olló
kecskeméti metszőolló: → kecskeméti olló
kecskeméti olló kecskeméti ollóṷ:
Mondják kecskeméti meccőÝollóṷnak is.
Méretére utaló neve: kecskeméti kis ollóṷ. Metszőolló, főleg szőlőben volt
használatos. Nem rugóṷra járt, a száránál középen vóṷt egy vas. Dörzspapírral
élezték. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
kecskenyáj ~ fn → Kecskék összetartozó nagyobb csoportja.
kecskepásztor ~ fn A → kecskenyáj
őrzője. L. még: pásztorszervezet−pásztorrend
kecskerágó kecskerágóṷ fn 1. Papsapka alakú, húsos, püspöklila termést
hozó erdei cserje, ill. a ~bokor püspöklila termése (→ papsipka). Két fajtája a
→ bibircses kecskerágó és a csíkos kecskerágó. − Suhancok kántálják a (kis)lányoknak: Kecskerágóṷ, makktörőÝ, kell-
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i kisjány bögyörőÝ?: akarsz-e szeretkezni?
kecskerágóbokor kecskerágóṷbokor
fn Egy csoportban növő → kecskerágó.
*Kecskés: → Hortobágy
kecskeszarvú marha ~ mn A kecskééhez hasonló szarvú → szarvasmarha.
kecskeszarvú-paprika ~ fn Nagyméretű, vékony, kissé görbe → paprika.
kecsketej ~ fn Kecskéből fejt → tej.
Számos értékes tápanyag van benne.
kedd: → hét napjai, kiskedd
kéder ~ fn → Szíjgyártóknál ketté
hajtott bőrcsík, amely a fordított varrást
még erősebbé teszi.
kedv ~ fn − Szóláshasonlatokban:
Jóṷ ~e van, mint akit akasztani visznek:
rosszkedvű. Jóṷ ~e van, mint a kettőÝsbárány idesannyának tejapasztáskor:
(tréf) rossz ~e van. Szólásokban: Ojan
jóṷ a ~e, hogy madarat lehetne fogatni
véle: nagyon jó ~e van. Kedve szottyan:
~e kerekedik vmire v. vmihez. Maga
~ire. saját szórakoztatására. Hadd tőÝcscse rajta a ~it!: hadd gyönyörködjön
benne, mulasson vele! Ne ronsd el a
~it!: ne kedvetlenítsd el! Közmondásban: Nem lehet mindenkinek ~ire tenni:
bármit teszünk, mindig lesznek, akiknek
nem fog tetszeni.
kedves ~ mn 1. Becéző → megszólítás az anya, ill. apa részéről: Kedves egy
fiam! 2. Fenyegetésben: Ide ne gyere, ha
~ az íleted!: ide ne jöjj, mert meghalsz!
kedvesanya ~ fn Főként E/1. sz-ű
birt. szraggal: → anya. L. még: cívis
család
kedvesapa ~ fn Főként E/1. sz-ű birt.
szraggal: → apa. L. még: cívis család

341

kacsa

kedvez ~ i − Szóláshasonlat: Kedvez,
mint mostohaanya a gyermekinek: egyáltalán nem kedvez neki.
kefe ~ fn 1. Sűrűn kiálló rövid, merev
szálaival különösen ruha (ruhakefe), haj
(hajkefe, tükrös hajkefe), lábbeli (bekenőkefe/bekenőskefe, glanckefe) stb. tisztogatására, rendbetételére alkalmas (nyeles) eszköz. Egyik fajtáját, a gyökérkefét
nemcsak a padló súrolására, erős vászonnemű stb. mosására használják, hanem disznóöléskor a megperzselt állat
bőrének tisztítására is. A vékony drótból
készített drótkefe elsősorban fémes anyagok megtisztítására szolgál. A szeges
kefe olyan ~, amelynél a kefélő részen
kisebb v. nagyobb szögek, ill. vékony
fémrudacskák vannak. Porolásra használják a hosszú nyelű, hosszú szőrű kefeseprűt. A pékek hosszú nyelű ~´jének
neve: visli. A nemi élettel összefüggő
tréfás elnevezés a combkefe. − Szólásokban is előfordul: Nem ettem ~´t: nem
vagyok bolond megtenni. Űkelme is bekapta a ~´t: pórul járt, becsapták. Ez is
bekapta a ~´t − mondják a házasságon
kívül teherbe ejtett nőre. 2. A méhfélék
egy részének hasán v. lábán lévő szőrzet,
amellyel a virágport a porzóról lesöprik.
3. Kefeszerű eszköz, amellyel a méheket
a lépről v. a keretfedőről eltávolítják, ill.
amellyel a méheket tisztítják. 4. Tímároknál festésre használt szőr~, amelynek
hátlapjára a kéz számára szíjat szegeznek. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
kefefa ~ fn A → kefe foglalata, kerete.
kefegyár ~ fn A Szoboszlói (Szoboszlai) úton volt. Termékeiket nagyobb
mennyiségben készítették.
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kefekötő kefekötőÝ fn Kefét, ecsetet,
meszelőt, pamacsot, seprűt készítő kisiparos. A szakirodalom szerint a ~ először faragással és esztergálással elkészíti
a kefék és ecsetek foglalatát, a → kefefát, majd ezt → fúrszékre helyezi, ahol
lábbal hajtott fúróval belefúrja a lyukakat, amelyekbe a sörtét fogja befészkelni
v. bekötni. A ~ disznósörtét, ló-, borz-,
mókus-, menyét-, stb. szőrt (v. sikárgyökeret) használ. A sörtét és szőrt v. szurokkal ragasztja be, v. dróttal, ill. fonallal kötözi rá a kefefára. A drótkefét drótsodrással készíti. A finomabb ecsetek
sörtéjét forró hamuban edzi és puhítja. −
Szóláshasonlatokban is szerepel. A részeges ember Iszik, mint a kefekötőÝ.
Aki nagyon berúgott, az Úgy berúgott,
mint a kefekötőÝ. A szabad szájú ember
Úgy káromkodik, mint egy kefekötőÝ.
kefekötősegéd kefekötőÝsegéd fn A
→ kefekötő mester alkalmazottja v. kisegítő munkaerő.
kefélőgép kefélőÝgép fn → Kalaposoknál: fogaskerék által meghajtott szerszámgép, amelynek korongján a → kalapot kefélik.
kefemeszelő kefemeszelőÝ fn Nem
gömbölyű, hanem hosszúkás alakú, nyeles → meszelő. Ezzel húzzák fel a szürkésfeketével a fehér fal tövét.
keferész keferísz fn Más nevei: bontóṷrísz, físülőÝrísz. → Szőrmekikészítőknél, → szűcsöknél a vasalógépnek a gubancos szőrme kibontását, kifésülését
szolgáló része.
kefeseprű ~ fn Hosszú nyélre erősített nagyszőrű → kefe, amellyel a falat
és a padlást porolják.
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kefezsinór kefezsinóṷr fn Másik neve: porzsinóṷr. 2−3 cm széles, lószőrrel
beszőtt, keskeny fekete szalag a földet
seprő női ruha, leginkább a szövetből
készült → kosztümszoknya alján, ill. a
szoknya aljára varrt, azt feszesen tartó
kemény szőrzsinór. Idős cívis asszonyok
emlékezete szerint az uccán minden
piszkot összeszedett. L. még: cívis női viselet, paszományosmesterség
kegyelemkenyér kegyelemkenyír fn
Könyöradomány. Szólásban: Kegyelemkenyíren íl: könyöradományból, mások
szívességéből él. Közmondás: Keserű a
kegyelemkenyír: aki könyöradományt
kap, ki van téve a megaláztatásnak.
kegyelmed kigyelmed nm Megtisztelő → megszólításként, főként T/2. személyben: kigyelmetek.
Kegyelmes Isten: → Isten
kegyetlen ~ hsz Rendkívül, nagyon,
szerfölött. Pl. Kegyetlen szíp ez a jány.
Idehozott egy ~ hosszú rudat. Jött egy ~
nagy időÝ, vihar, jégesőÝ.
keh ke fn 1. Igavonó állatnak, főleg
lónak légzési nehézségekből származó
betegsége. Súlyos, gyógyíthatatlan változata a → folyókeh, kevésbé veszélyes a
→ szárazkeh. 2. Beteges köhögés; tüdőbaj. A ke szorittya a tüdejit: tüdőbajos.
Más változatban: Szoríttya a ke. L. még:
ló betegségei és gyógyításuk, népi betegségnevek
kehel ~ i 1. Kehes ló nehezen lélegzik, fulladozik. 2. Ikerszóval: kehelkahol. Köhécsel, köhög.
kehel-kahol: → kehel
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kehelés kehelís fn 1. Kehes ló nehéz
légzése, fulladozása. 2. Köhécselés, köhögés.
kék1 ~ i Kellene. Két disznóṷt ~ vágni.
kék2 kík mn 1. Kík edíny: belül világosabb v. sötétebb ~ zománccal bevont
edény. 2. Fekete 〈cérna〉. 3. Fekete szőrű
〈ló〉. − Frazémákban is előfordul. Árnyékszék ’udvari vécé, budi’ belső oldalára írt „jótanács”, figyelmeztetés: Igyál
kíket, szarjál zőÝdet, csak le ne szard az
árnyíkszéket! Szóláshasonlat: Úgy megverte, hogy ojan lett, mint a kík posztóṷ:
a veréstől ~ foltok lettek a testén, nagyon
megverte. Tömörebben: Kíkre verte.
ZőÝdre-kíkre verte. L. még: olaszkék
kékbeli kíkbeli fn Kék vászonból készült ing, gatya stb. Pásztorok, napszámosok praktikus hétköznapi viselete
volt. Nem látszott rajta a szennyeződés.
A → varróasszonyok árusították.
kékellik kíkellik i Kéklik. Népdalban:
Kíkellik a Mátra, esőÝ akar lenni. Keres
a vármegye, be akar fogatni.
Kékesi-hodály: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
kékes szőrű kíkes szőÝrű: Fekete színű 〈ló〉. L. még: lótenyésztés
kékesszürke kíkesszürke mn Ló színének megjelölésére. L. még: lótenyésztés
kékfestő kíkfestőÝ fn Kékfestőkelme.
A ~ iparnak városunkban nem volt hagyománya. de voltak olyan asszonyok,
akik kék inget, gatyát varrtak, ezeket a
Piac utcán árulták. A cívisek szükségletét hajdan a → sonkolyos tótok elégítették ki, akik a → sonkolyért gyönyörű
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~vel fizettek. Trianon után ez az árucsere megszűnt.
kék galamb kík galamb: Szürkéskék
tollú kisebb → galambfajta. Erdőkben,
odukban fészkel. Makkal, bogyókkal
táplálkozik. L. még: Hortobágy állatvilága
Kékhalmi csárda: → hortobágyi
csárdák
kékhátú gomba kíkhátú gomba: Légyölő galóca. L. még: gomba
kékkő kíkkű fn Rézgálic. A →
sántázószer egyik összetevője.
kékkötő kíkkötőÝ fn Kék színű kötény. Szóláshasonlat: Úgy megverte,
hogy ojan lett, mint a kíkkötőÝ: nagyon
megverte.
kékkötős kíkkötőÝs mn Falusi 〈ember〉. Jellegzetes hétköznapi viseletükről,
hosszú kék kötényükről kapták a nevüket. A → kékkötő a környéken főként a
nagylétai férfiak viselete (volt).
kékköves víz kíkköves víz: Rézgálicos víz, ebben áztatták az üszkös lábát,
és meg is gyógyult tőle.
kékmák kíkmák fn A → mák színére
utaló fajtanév. Jófajta mák.
kékmákvirág kíkmákvirág fn A →
kékmáknak a virágja. A ~nak a szirmát
mindig hajnalban napkelte előtt szedték,
hogy a → mákormányosbogár meg ne
szúrja a termést, mert akkor kukacos lett.
Már megvan a gubó, amikor kinyitik a
mákvirág.
kékmátyás kíkmátyás fn A → mátyásmadár egyik fajtája. A ~nak a szárnyában van néhány kék és fehér pettyes
kis toll, emiatt a vadászkalap dísze.
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kéknárcisz kíknárcisz fn Hyacinthus
orientalis. Kékjácint. L. még: virágoskert
kéknyelű ~ fn Keveset és későn termő, sárgás szemű borszőlő, ill. az ebből
készített nemes fehér → bor. L. még:
szőlő
kékruhaáruló kíkruhaárulóu fn
Kék(re festett) ruhaanyagból varrt öltözetdarabokat árusító személy. L. még:
fehérruhaáruló
kékszilva: → berbencei szilva
kéktarjagos kíktarjagos mn Ütéstől
kék foltos 〈bőr〉.
kékül kíkül i − Szólás: Majd megkíkül, ha nem kíkül, majd megbíkül: dühös, haragos emberre mondják. L. még:
megkékül
kék vércse kík vírcse: A → sólyomfélékhez tartozik, hazán legkisebb ragadozó madara. Nevét a hím kékes alapszínéről kapta. L. még: Hortobágy állatvilága
kékvirág kíkvirág fn Búzavirág.
kékvirágú-kóró: → katlankóró
kékvíz kíkvíz fn 1. Rézgálicoldat. 2.
Kékítő. Mosáskor ezt töltötte a háziaszszony a → tisztázólébe.
kel kél, kőÝl, ~ i 1. Felébredve fekvőhelyét elhagyja. Szólásban: Avval ~,
avval fekszik: éjjel-nappal azzal foglalkozik. Közmondásban: Aki korán ~
(kél), aranyat lél: a korai felkelés hasznos dolog. 2. Nap a látóhatár fölé emelkedik. 3. Növény a földből kibújik. 4.
Állat tojásból, petéből kibújik. 5. Kenyértészta kovász és élesztő hatására
dagad, növekedik. 6. Pl. kelés támad,
keletkezik. Fing kőÝtt a nyelvemen. 7.
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Kifejezésben: Lába kél (kőÝl): ellopják.
− Az ige adatolt igekötős alakjai: →
belekel, elkel, felkel, kikel, megkel, öszszekel.
kél: → kel
kelence ~ fn Négyzet, ritkábban kör
alaprajzú, 2−3 m magas, ajtóval ellátott,
zárt méhes. Anyaga → paticsból, berenából, deszkából v. nádból van. Belül
a falak mentén 1−3 sorban polcok futnak
körbe, ezeken állnak a fa → köpűk, gyékény-, szalma-, ill vesszőkasok (→ dongókas). A falon, a polcokat tartó padok
fölött zsindellyel, szalmával v. náddal
fedett, kb. 1 m széles tető húzódik körben. A ~´n belül kis udvar van. A ~´k
Debrecen környékén általában akácerdőbe, a fák közé voltak telepítve, de előfordultak a lakóházak melletti kertekben
is.
kelengye ~ fn Férjhez menő leány →
hozománya. Elsősorban vászonneműből
állt: viselőruhák, ágynemű, így díszpárnák, ágytakarók, lepedők, szalmazsák és
derékalj, vmint kendők, abroszok, törülközők, tarisznyák, zsákok. Hozzá tartoztak a lakás feldíszítésére szolgáló kendők, cserépedények, kancsók, tálak, tükrök és a ruhanemű tartására szolgáló
ládák, bútorok stb. is. A munkaeszközöket, az önálló háztartás viteléhez szükséges konyhai eszközöket nem számították
a ~´hez.
kelepce ∼ fn 1. A szemes termény
rostálására szolgáló → rostálógépnek a
hengerben található része. 2. Az → aratógép része. A ~ hajtotta a búzát a kaszára. 3. Csapda, tőr.
kelepcés hordó kelepcés hordóṷ: →
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Tímároknál földbe ásott hordó, amelybe
tengelyen forgó falapátokat erősítenek.
A bőr forgatására használják.
kelepelő kelepelőÝ fn (tréf) Fecsegő
→ száj.
kelés kelís, kilís fn 1. Gyulladásos kis
külső gennyes duzzanat. Egyik fajtája a
→ fogkelés. A kifakasztásra még alkalmatlan ~ neve: → éretlen kelés.− A népi
gyógymód szerint a testen megjelenő ~re
szappanos kovászt kell tenni. A háziszappanról lekapartak egy darabkát,
tettek bele szájban megrágott rozskenyeret, vereshagymát, a megnyúzott nyúlból
nyúlhájat. Tehettek még bele egy kevés
piros paradicsomot, és ha volt, egy kevés
kámfort. Ezt összekeverték, kikeverték,
rátették a ~re, 2−3 napig rajta volt, és a ~
kifokadt (→ kigyűlik). Nem kellett kivágni, megérelte ’megérlel’ a ~t. Szóláshasonlatokban: Ojan, mint az ízetlen
kelís: kedvetlen. Ojan, mint egy íretlen
kelís: olyan felnőtt v. gyermek, akinek
semmi sem jó. 2. Ugarolás után az elszóródott magvakból imitt-amott kikelt
gabona. L. még: kelevény, népi betegségnevek, népi gyógyászat
keleszt ~ i 1. Különféle anyagok, pl.
→ kovász hozzáadásával elősegíti, hogy
a tészta megkeljen. A kenyértésztára →
sütőruhát terítettek, hogy meggyorsítsák
a kelését. 2. Kelni hagy. L. még: megkeleszt
kelesztés kelesztís fn Kenyértészta
megkelesztése. L. még: kenyérsütés
kelet: → napkelet
Keleti-főcsatorna: → Hortobágy folyó
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kelevény kelevíny fn Nagyobb genynyes → kelés. Csoportos elterjedésének
neve: kelevínykóṷr. Kisgyermekek gyakori betegsége volt, egyik gyógyszere a
→ kelevénycukor. L. még: népi betegségnevek, népi gyógyászat, tüdőkelevény
kelevénycukor kelevínycukor fn →
Kelevény ellen patikában árusított cukorka.
kelevényes kelevínyes, kelefényes mn
Gennyes kelésekkel borított 〈test, személy〉. Kisgyermekek csúfolódásában:
Kínyes kelevínyes! Kínyes, fínyes, kelevínyes! Durva változatban: Kínyes, kelevínyes, nyald ki seggem, mikor fí- nyes!
kelevénykór: → kelevény
kelevényszaft: → kelevényszirup
kelevényszirup kelevínyszirup fn
Másik neve: kelevínyzaft. Kisgyereknek
való hashajtó. Patikában árulták egészen
kicsi gyereknek, hogy ne fájjík a hasa.
kél-fekszik ~ i Betegségtől legyengült állapotban van.
kelkáposzta ~ fn Rücskös levelű, →
káposztaféle konyhakerti növény.
kelkáposztaleves ~ fn A → cívis
konyha egyik zöldséglevese.
kelkáposztás paradicsomleves: →
paradicsomleves
kell ~ i − Szólás: Kellett ez neked?:
megkaptad a magadét. Nem ~ se testemnek, se lelkemnek: gyűlölöm, utálom.
Nem ~esz nekem a magad kenyerin se:
ingyen se ~esz. Ha nem ~, teszem el!:
mondják ingerülten a gyereknek, ha nem
akar enni vmiből. Nem ~ nékem, aggyák
csak. El se venném, nyúccsák csak!:
(tréf) nagyon is ~. Másik változata: Nem
~ nekem, hun van hát! El se venném,
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nyúccsák hát! Ojan ~ még íze van: étel
nagyon ízlik. Közmondás: Ha ~, eriggy
magad, ha nem, kűlgy mást!: ha vmi
fontos a számunkra, azt jobb, ha magunk
intézzük el.
kelletik ~ i Csak kij. mód, E/3. sz.
múlt idejű alakban: kelletett: kellett.
kelletlen ~ mn 1. Nem kapós, nem
kelendő. Van egy ~ jánya. 2. Olyan
〈étel〉, amely nem ízlik.
kellettet i Kelletteti magát: kelleti
magát.
kelme ~ fn Ruhaanyag, ruhaszövet.
L. még: ruhafestő
kelmefestő: → ruhafestő
kelmed ~ nm A rokonsághoz nem
tartozó idős(ebb) férfi → megszólításaként: kegyelmed.
kelt1 kőÝt i Madár fiókát, kotló csibét
(ki)költ.
kelt2 kőÝtt mn Élesztővel kelesztett
〈→ tészta〉.
kelteltet kőÝtteltet i Kotlóval tojást
kikeltet. Maga kőÝtteltette azt a sok
csirkét a gazdasszony.
keltetőkosár: → tyúkültető kosár
kelt fánk kőÝtt fánk: → Fánk.
kelt perec kőÝtt perec: Kemencében
tepsi nélkül sütött, kelt tésztából készített → perecfajta.
kelt tészta kőÝtt tíszta: 1. Tejben futtatott élesztővel összegyúrt → tészta;
élesztővel (kovásszal) dagasztott tészta.
Minden ílesztőÝvel kelesztett tíszta kőÝtt
[kelt] tíszta vóṷt. 2. → kőttes. L. még:
cívis konyha
kemence ~ fn 1. Fűtésre, kenyérsütésre, sütemények megsütésére, főzésre
stb. használt nagyobb, zárt tűzhely. Ke-
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menceépítő cigányok készítették. Vázát
fűzfavesszőből fonták, amelyet mindenütt, kívül-belül és fölül pelyvás, agyagos sárral jól letapasztottak; alját téglából, cserépből stb. rakták. A kör alakú ~
fölfelé magasodva egyre szűkült. Úgy
voltak megépítve, hogy tetejük nem érte
a falat, oldalt pedig egy szűk hely maradt, ez a kemencesut/sut, ahol jó meleg
volt, a gyermekeket fektették oda. A ~
helye lehetett a lakószobában (kemencésszoba), konyhában (konyhai sütőkemence), sütőházban (kemencésház) v.
gazdasági udvarban (szabadkemence).
Az évszázadok folyamán Debrecenben
is több típusa alakult ki. A 20. század
első felében a városi házakban, udvarokban már kevés volt belőlük. A lakóhelyiségek fűtésének feladatát a kályha,
a kandalló, a kenyérsütést a pékségek
vették át. A falusi háztartásokkal ellentétben főzésre korábban is csak ritkán
használták (pl. töltött káposzta készítésekor, kolbászsütésre). A ~ a 20. században már főként a tanyák jellegzetes
építménye volt. Egyik változatát a télen
is a tanyán tartózkodó cselédek számára
építették, ezért úgy készítették, hogy
főzőlapja is volt. − A ~ részei: belül található a kemenceüreg/sütőtér, kemencefeneke, kemencepofája, kemencetorka,
kemencekürtője, kemencelyuk; kívül van
a kemencealja, kemenceoldala, kemenceteteje, kemenceszája, előte/kemenceajtó,
kemencepadka és a már említett kemencesut. A ~´t télen naponta befűtötték,
ezzel melegítették a szobát, csutkaízékkel, ha ez nedves volt, egy kevés szalmát
égettek benne előbb. (Az elhasogatott
vastagabb fával takarékoskodtak, azzal
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nem fűtöttek, hanem kugliba volt rakva:
kuglifa). − A ~ két fő típusa a csonkakúp
formájú boglyakemence és a kúp alakú
búboskemence. Fogóval ellátott ajtajuk
volt: pléhből, vastag lemezből, a régebbieknek ugyanúgy sárból, mint amiből a
~ is készült. Az átforrósodott ajtót erre a
célra odakészített vastag ruhafélével
fogták meg. Külön tudománya volt a ~
felfűtésének, ha a cívis gazdasszony
kenyérsütéshez készült. A mézeskalácsosoktól használt ~fajták: a kiskemence,
nagykemence és a modern villanykemence. A cukrászatban van a cukrászkemence − A cívis népnyelvben mennyiségjelzőként is előfordul: pl. kemence ’kemencényi’ kalács. Megszólásban metaforikus szószerkezetben: befűtött ~. Kifejtett
változatban: Úgy fel van őÝtözve, még
csak egy befűtött ~ hiányzik rulla. Közmondásban: Egy a szoba a ~´vel. Egy a
kuckóṷ a ~´vel. Jelentésük: a házastársaknak össze kell tartaniuk. 2. Szárításra,
égetésre, olvasztásra stb. való, nagy hőfokot létrehozó kisipari, ipari berendezés. Pl. fazekas edények, pipák és különféle eszközök szárítására, kiégetésére
való az égetőkemence. A fazekasok modern kemencéje a retúrkemence. Fém
megolvasztására szolgál az olvasztókemence. L. még: katlankemence, mészkemence; a fogalmak szócikkeit is!
kemenceajtó: → előte
kemencealja kemenceajja fn A →
kemence külső, alsó része. A gondos háziasszony ezt is felhúzta, vagyis lemeszelte, hogy ne piszkolódjék.
kemencefeneke ~ fn A → kemence
azon része, ahol fűtik, ill. ahol a kenye-
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ret sütik, a kemence sütőterének alja.
Vályogból és téglából rakták, erre helyezték a bevetett kenyeret és a tepsiket
is.
kemencekürtője kemencekürtőÝje fn
A → kemence fölfelé szűkülő füstkivezető nyílása.
kemencelyuk kemencejuk fn Füstkivezető nyílás a → kemence tetején.
kemencepadka ~ fn A (búbos)kemencét körülvevő, vályogból rakott ülőhely. A kisgyerekek és idős cselédek télen szívesen melegedtek itt ülve.
kemencepofája ~ fn A → kemence
két szöglete belül. Ide tették az → előtét/kemenceajtót, amíg bevetették, ill. kivették a kenyeret.
kemenceoldala kemenceóṷdala fn A
→ kemence külső része.
kemencésház ~ fn Olyan helyiség,
ahol a → kemence van.
kemencés kolbász ~: Nagy → cseréptepsiben → kemencében sütött →
kolbász.
kemencésszoba ~ fn Alakváltozata:
kemenceszoba. Olyan szoba, ahol a →
kemence van. A szobai fűtő-sütőkemencék lehettek: külső fűtésű szobai kemencék és belső fűtésű szobai kemencék. Az
előbbit a helyiségen kívülről, utóbbit
bentről a helyiségből fűtötték.
kemencesut ~ fn Röviden: sut. A →
kemence és a fal közötti szűk hely.
kemenceszája ~ fn A → kemence
nyílása, amelyen keresztül fűtik, és ahol
a kenyeret berakják. A konyhában volt.
kemenceszoba: → kemencésszoba
kemenceteteje ~ fn A → kemence
felső része.
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kemencetorka ~ fn Alakváltozata:
kemencetorok. 1. Külső fűtésű kemencénél a kemence száját a belsejével öszszekötő szűk, csőszerű nyílás. 2. → kemenceszája. 3. A fazekaskemence búbja
és a fal közé eső, a nyíláshoz vezető
része.
kemencetorok: → kemencetorka
kemenceüreg ~ fn Az → égetőkemencének az a része, ahová az edényeket
kiégetésre berakják.
kemencézés kemencézís fn Mézestésztaféléknek a kemencében sütése. L.
még: nagykemencézés
kemencézik ~ i → Mézeskalácsot kemencében süt.
kemény kemíny mn 1. Erős. 2. 〈-en
ragos alakban hsz-szerűen:〉 erősen, hangosan.
kémény kímíny fn 1. – A/ Lakóház v.
egyéb tűzhelyes melléképület füstelvezetője. A ~ eredetileg vakkémény volt. Ez
csupán összegyűjtötte a tűzhelyek füstjét, és a padlásra vezette, ahonnan a tető
nyílásain át oszlott el. A következő fejlettségi fokot a pendelykémény jelenti.
Ez a szabad tűzhely fölé boruló, alul
szélesebb, felül szűkebb ~, amelyet kívül-belül vastagon kitapasztanak. Sövényből kasszerűen fonott nagy építmény, amely a konyha tűzhelyes részét
teljesen v. részben beborítja. Fejlettebb
változata a szabad kémény, amely a
konyha fölé boltozatosan építve a szabadba nyílik, ahol a füst akadálytalanul
távozhat. A konyhában általában ilyen
~ek voltak. Az ilyen konyha szabad
konyha, amelynek fő jellemzője, hogy
nem volt plafonja ’mennyezet’. A város
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határában levő tanyák lakóházaiban is
szabad ~ volt, vagyis nem volt lezsalugáterezve, nem volt lepadlózva a ~, közvetlenül ment ki a szabadba a füst. Ha a
szabad ~ téglából épített oszlopokon
nyugszik, kőkéménynek is nevezik. A
modernebb cívis házakon már cilinderkémény/cilinderes kémény volt látható.
Ez a háztetőn túl érő, fedett építmény,
amelynek henger alakú ürege van, két
oldalt kerek lyuk található rajta, a teteje
pedig kúpos. Helyzetéről kapta nevét a
fekvőkémény, amely a szomszédos helyiségből sréhen, sréegyenesen ’ferde’ csatlakozott az álló ~hez. Az álló kémény
összefoglaló megjelölést a fekvő kéménnyel szembeállítva használták. A 19.
század folyamán népszerűvé váltak a
zárt ~ek. A ~ek kotrásával, tűzrendészeti
szempontú ellenőrzésével, javításával
már évszázadok óta a kéményseprők
foglalkoznak. – B/ A ~ népnyelvi frazémákban is szerepel. Így szóláshasonlatban: Fekete, mint a füstös kímíny: koromfekete. Tréfás szólásban: Felírjuk a
kíminybe korommal/fekete betűvel/korombetűvel, hogy el ne felejcsük: ilyesmi
se szokott mindennap előfordulni. A
meghalás durva, ill. tréfás kifejezéseiben: Kifingott a kímínyen. Kifingott a
világ kímínyín. Kímíny mellé került a
csizsmája. Első bálozó lányra vonatkoztatott mondás: Kidugták a kímínyen.
Népi találós kérdésben: Öreg apóṷ, nígy
lábon áll,/Íjjel-nappal mindig pipál.
(Oláh Gábor gyűjtése) 2. Kürtő. L. még:
a fogalmak szócikkeit is!
kemény bor kemíny bor: Nagy
szesztartalmú, erős → bor.
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keményedés: → gyomorkeményedés,
húgyhólyagkeményedés,
májkeményedés, ütérkeményedés. L. még: népi betegségnevek
keményedik kemínyedik i Kemínyedik az időÝ: hideggé, fagyossá válik az
idő. − Igekötővel: → megkeményedik.
kemény ember kemíny ember: Erős
ember. L. még: emberi test
keményfájú kemínyfájú mn Jól megtermett, erős, csontos 〈férfi〉. L. még: emberi test
keményforrasz kemínyforrasz fn →
Rézműveseknél a forrasztásnak réz és
cink felhasználásával történő fajtája.
keményít kemínyít fn → Pásztorkalap-készítő főzött enyvet véknyan rávisz
a körbefaragott kalapra, hogy a filc
megkeményedjék. L. még: felkeményít
keményítés kemínyítís fn → Pásztorkalap-készítőknél: főzött enyvnek kefével történő rávitele a körbeforgatott kalapra, hogy megkeményítse a filcet.
keményítő kemínyítőÝ fn Ruhanemű
kikeményítésére használt szer.
*keményítős: Régi foglalkozás volt.
Bizonyára ruha keményítéséhez használt
szer készítésével és árusításával foglalkozott.
keményítős ecset kemínyítőÝs ecset:
Keményítő elkenésére használatos kb.
28 cm hosszú ecset.
kéménykalap kíminykalap fn A →
szabad kémény deszkával v. cseréppel
befedett része. A tanyán ide rakta a gólya a fészkét.
keménykárpitozás kemínykárpitozás
fn → Kárpitosmesterségben a bútor tömőanyagok nélküli kárpitozása.
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keménykezű kemínykezű mn Erős,
férfias 〈ember〉. A kubikosokra azt mondtuk, hogy kemínykezűek.
kéménykotró: → kéményseprő
keménymag: → köménymag
keménymagos leves: → köménymagleves
kéményseprő kímínyseprőÝ fn 1.
Más nevei: kotróṷ, kímínykotróṷ. A →
kémények tisztításával, karbantartásával,
javításával foglalkozó iparos. Eszközei:
kötél, vasgolyó, kefe, kaparóvas. Nagyobb városainkban tűzvédelmi okokból
már a középkortól előírás volt a kémények rendben tartása. A kéménykotrás a
19. század végére már a nagy határú
alföldi tanyás városoknak, így Debrecennek a külterületén is kötelező volt.
(Egyes visszaemlékezések szerint azonban a tanyavilágban nem járt ~.) A ~ sok
helyütt kályhák, tűzhelyek építésével,
javításával is foglalkozott. − Alakjukhoz
több hiedelem kapcsolódik. A legismertebb: Ha vki meglátott egy kéményseprőt, ruházatának vmelyik gombját gyorsan megfogta, és a következőket mondta: Kímínykotróṷt/kímínyseprőÝt látok,
szerencsét tanálok. Ezt elismételték háromszor, ill. hétszer. 2. → Mézeskalácsosok ∼t ábrázoló faformája és a belőle
kiütött tészta.
kéménystuszni kímínystuszni fn Falhüvely a kéménycső befogadására.
kemény szájú kemíny szájú: Olyan
〈ló〉, amelyet nehéz a gyeplővel kormányozni. L. még: lófogat
keményszik kemínyszik i → Fazekasoknál: a kevés vízzel megöntözött
agyag formálásra alkalmatlanná válik,
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megkeményedik. L. még: megkeményszik
kemény víz kemíny víz: Az átlagosnál több vasat tartalmazó, mosásra alkalmatlan víz.
kémlelőlyuk kímlelőÝjuk fn Másik
neve: lesőÝ. → Égetőkemence azon része, amelyen benézve megállapítható,
hogy az edény kellőképpen kiégett-e
már.
ken ~ i 1. Vmit vmihez töröl. 2.
Nyomkod, masszíroz. 3. Másra fog,
hárít. − Adatolt igekötős alakjai: → átken, elken, felken, megken.
kén ~ i Alakváltozata: kéne. Kellene.
Mi ~e, ha vóṷna?
kencefence ~ fn Összevissza mázolás.
kencefencél: → kenceficél
kencefice ~, kentefice fn Szépítőszerekkel való kenegetés.
kenceficél ~ i 1. Alakváltozata: kencefencél. Összevissza ken, mázol vmit,
pl. tavasszal házat. 2. Kenceficéli magát:
festi magát. 3. Páhol, ver vkit. L. még:
összekenceficél
kend ~ nm 1. Népi szóhasználatban:
maga. Hon vóṷt ~? Ha ~nek szóṷlította, és nem teccet neki, így válaszolt:
Kend a csizsmádra! Gúnyos leintés: Jóṷl
felelt ~, leülhet: ne beszélj(en) már butaságokat! 2. Lenéző → megszólításként.
A cívis emlékezet szerint: A cigány a
tanyástul kírt egy kis avast: Gazduram,
aggyík egy kis avast! De a tanyás nem
adott, mire a cigány: Hát majoros ~ itt?
kender ~ fn Őshazája Közép-Ázsia,
Európába a népvándorlással jutott el. A
magyarság már a honfoglalás előtt meg-
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ismerte, fonaláért és olajos magváért termesztette. A Kárpát-medencében elsősorban a középső, a déli és keleti területeken terjedt el, míg a nyugati és északi
részeken a → len maradt a fontosabb
rostnövény. A ~ a legfontosabb háncsrosttartalmú ipari növényünk. Évszázadokon át ez volt a legjelentősebb növénye a magyar parasztgazdaságoknak.
Termesztése a nyomásrendszeren kívül,
rendszerint a település közelébe eső határrészen, külön erre a célra kijelölt területen folyt. Kenderföldnek jó minőségű,
általában mélyebb területet választottak/választanak. A ~t kézzel vetik, úgy,
mint a gabonaneműeket. Vagy a friss
szántásra szórják és beboronálják, v.
elsimított szántásra vetik, és bekapálják.
A cívis gazdák szerint a ~t úgy kell vetni, hogy a marha felnyalhassa, vagyis
kb. 10 cm távolságot kell hagyni a magok között. Amikor a növény színe
zöldből sárgára vált, kinyűvik (→ nyüvés). Ezután kerül sor az áztatásra és
feldolgozásra (→ tilolás, eltör). A város
határában többnyire kis területen termesztettek ~t, amennyit az őszi munkák
után a tél folyamán egy család fel tudott
dolgozni. A növényt főleg a Debrecen
környéki településeken, tanyai gazdaságokban termesztették. Az önellátó paraszti termesztést a 19. század második
felétől a terjeszkedő gyáripar szorította
ki. − Szóláshasonlat: Úgy nőÝ, mint a ~:
főleg (leány) gyermek: nagyon gyorsan
nő.
Kenderátó foka: → fok

kabóca
kenderesi viselet ~: − Szólás: Hosszú
gatya, nagy ület, ~: a kenderesi férfiviselet jellemzése. L. még: cívisek viselete
kenderfarkú ~: Fehér farkú 〈ló〉. L.
még: lótenyésztés
kenderfarok ~ fn Lónak előbb öszszesodort, és úgy felkötött farka. L. még:
lótenyésztés
kenderfonal ~ fn → Kenderből font
→ fonal.
kenderfő kenderfű fn 〈-re ragos
alakban hsz-szerűen:〉 kenderfűre: összesodorva 〈kötik fel a ló farkát〉.
kenderföld kenderfőÝd fn − Szóláshasonlat: Lóṷg az óṷra, mint akinek nem
jutott kenderfőÝd: nagyon el van keseredve. Változata: Úgy el van szontyolodva, mint akinek nem jutott kenderfőÝd.
L. még: dinnyeföld, káposztaföld
kenderfűz ∼ fn → Fűzfaféle, amelynek a kenderhez hasonló keskeny, lándzsás levelei vannak.
kenderhám ~ fn Kenderkötélből,
vastag fonálszőttesből (gurtniból) készült → hám, a → szügyhám régi, egyszerű formája. Hasonló hozzá az ún. →
paraszthám. → Haslója nincs, karikák,
kulcsok sincsenek rajta. A → szügyelő, a
húzó része tenyérnyi széles, válltartó
része 3 ujjnyi széles szőttesből készült.
A két alkatrész találkozásához varrták a
→ hámfához hurkolt húzókötelet, az →
istrángot. L. még: fakószekér
kenderkéve kenderkíve fn Kévébe
kötött → kender.
kendermadzag kendermaddzag fn
→ Kenderből font fonál.
kendermagolaj ~ fn Kendermagból
égetett kellemetlen szagú → olaj.
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kendervászon gatya: → hortobágyi
pásztorviselet
kendervászon ing: → hortobágyi
pásztorviselet
kendő kendőÝ fn 1. Vminek a befedésére való négy- v. háromszögű kelmedarab; fej~; zseb~; törlőruha. − Utótagként több szóban szerepel. A háztartásban használatos az asztalkendő, gomolyakendő, gyászkendő, komakendő, kanavászkendő, kifogókendő, konyhakendő, pohárkendő, szakajtókendő, halottaskendő; ruhadarab a delénkendő, főkendő, menyecskekendő, nagykendő,
templomoskendő, vállkendő, idesorolható az ágyékkendő, jegykendő, vőfélykendő is; mint ruhadarab anyagáról kapta
nevét a berlinerkendő, hárászkendő,
pargetkendő. A kalaposmesterségben
használatos a stosszkendő, juhászmulatság elnevezése a szamárkendő. − Szólás:
Meglátnád, ha kendőÝ vóṷn a fejin:
mondják a fiatalembernek, ha keres, de
nem talál meg vmit. 2. → lebernyeg. L.
még: cívis női viselet, keszkenő; a fogalmak szócikkeit is!
kendőtartó kendőÝtartóṷ fn A törülköző tartására szolgáló faragott, esetleg
díszes bútordarab, törülközőtartó.
kéne: → kén
keneget ~ i − Szóláshasonlat: Úgy
érzem a hasam, mintha hájjal lenne ~ve:
jóllakott ember mondja.
kenés kenís fn Masszírozás. Sokszor
gyógyfüvekből készített fürdő alkalmazásával járt együtt. Nagy kézügyesség
kellett a kificamodott, eltörött végtagok
helyreigazításához, ezt a csontrakók
végezték. L. még: népi gyógyászat
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kénes gyufa ~: Könnyen meggyújtható régi → gyufafajta. A csizmatalpon
is meg lehetett gyújtani.
kéneső kínyesőÝ fn (rég) Higany. A
legények disznóöléskor megtréfálták a
lányokat a ~vel. Ha beletették a hurkafőző vízbe, a hurka kiugrott a fazékból.
Szóláshasonlat: Úgy fut(nak), mint a
kínyesőÝ: mondják pl. a csirkékről, ha
nem lehet összeterelni őket.
kénesős háj kínyesőÝs háj: Higanyos
háj. A hortobágyi pásztorok az élősdiek
távoltartása végett a tiszta új gatyát bekenték ~jal, különösen a korcát, innen az
egészbe átszívódott.
ken-fen ~ i Keni-feni magát: 〈nő〉
szépítkezik.
kénfüst ~ fn Szőrméseknél fehérítésre használt, vegyi úton előállított füst.
Magnéziumot és vizet kevertek össze, és
az így keletkezett ~be tették a szőrmét.
kengyel ~ fn 1. A → nyereg tartozéka, ebbe teszi a lábát a lovas lovaglás
közben. Készíthették kötélből, szíjból,
fából és csontból. Részei: a tkp-i ~ (, ha
fémből van: kengyelvas), a kengyelszíj és
a kengyellakat. A hortobágyi pásztorok
még a múlt század elején is használtak
fakengyelt. A mezítlábas lovaglást teszi
lehetővé a pogácsás kengyel. A ~ igen
fontos része a nyeregnek, ez teszi lehetővé a hosszú ideig történő lovaglást, a
vágtát, a nyeregből folytatott harcot, vadászatot stb. A fémből való változatok
alkalmazkodnak a lovas lábbelijéhez. −
Szólás: Rígen vóṷt, amikor ~ vóṷt: régen történt. 2. Ruhán pánt v. kantárszerű
elem; talpalló. 3. → ütőtartó. L. még: a
fogalmak szócikkeit is!
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kengyelfutó kengyelfutóṷ fn 1. (rég)
Hírt futva vivő személy; gyorsfutár. A
cívis emlékezet szerint a postafogatok
idejében voltak ~k. 2. Gyorsan futni tudó
fiatal férfi.
kengyellakat ~ fn A nyeregnek
(kengyelnek) az a lakathoz hasonló alakú, fémből való része, amelybe a →
kengyelszíjat fűzik.
kengyelszíj ~ fn Másik neve: kengyeltartóṷ szíj. Nyergen a → kengyelt
tartó szíj.
kengyeltartó szíj: → kengyelszíj
kengyelvas ~ fn (rég) Nyergen
(fém)kengyel. L. még: kengyel
kéngyertya kíngyertya fn 1. Hordó
kénezésére használt, kénnel átitatott vászoncsík, kénrúd. 2. Kénes gyufa.
kéngyertyáz kíngyertyáz i Hordót
kénez.
kénköves mennykő kínköves ménkű:
− Szitkozódásban: Üsse meg a kínköves
ménkű (menkű)! A kínköves ménkű
csapjon beléd!
kénlé kínlé fn Olyan → permetezőszer, amely 1 kg égetett mésznek 2 kg
kénporral és 10 l vízzel történő összefőzéséből keletkezik.
kenőasszony kenőÝasszony fn Alakváltozata: kenőÝsasszony. Masszírozáshoz értő asszony. A ~oknak maguk készítette különböző kenőcseik voltak,
ezekkel mentek el a fájós hátú embereket megkenni. L. még: népi gyógyászat
kenőcs kenőÝcs fn 1. Zsíros v. olajos
pépes anyag, patikaszer, pl. → fürjzsír,
→ körömvirágkenőcs. 2. Kocsikenőcs,
→ szekérkenőcs.
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kenőecset kenőűecset fn A csiríz bőrfelületre kenésére alkalmas, nyélbe erősített sörtéből álló eszköz.
kenősasszony: → kenőasszony
kenőtoll kenőÝtoll fn Mázak tésztára
vitelének eszköze. Pogácsa, kalács tetejének, kelt tésztának a tojással való megkenésére használták. Az ecset váltotta
fel.
kenőkés kenőÝkés fn A habarcs finomabb felhordására használt, fogóval
ellátott keskeny → kőművesszerszám.
kentefentél: → kencefencél
kentefice: → kencefice
kéntelen: → kénytelen
kénvirág kínvirág fn Kénpor.
kényen-kedven kínyen-kedven hsz
Kínyen-kedven nevelte: elkényeztetve
nevelte. Nyafogós gyerekre mondták,
hogy ~ nevelték.
kényennevelt kínyennevelt mn Elkényeztetett 〈gyermek〉.
kenyér kenyír fn 1. – A/ Gabonafélék
(ritkábban kukorica) lisztjéből sült, erjesztett tészta mint alapvető néptáplálék.
Gyermeknyelvi neve: kácsi. Részei: béli,
haja, alsóṷ haja, felsőÝ haja, sülíse,
eleji, hátujja, óṷdala, ducca. A ~ felhasadt részét a cigányok szemnek nevezték. Van: karéj ~, hajas ~, béles ~, dúcos
~. – Az előző évszázadokban a debreceni cívis háziasszonyok által sütött búzakenyerek országszerte, sőt külföldön is
hí- resek voltak. Dicsérően írtak róla a
honi és külföldi utazók is. Az angol Robert Townson 1793-ban Debrecenben
járván a város fő nevezetességei közé
sorolta az itt sütött kenyeret: „Könynyebb, fehérebb és ízletesebb kenyeret,
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mint amit itt csinálnak, sosem ettem.
Sosem láttam olyan nagy kenyeret sem,
mint itt”. A cívis parasztháztartás a falusi lakossághoz hasonlóan a 20. század
elejéig maga sütötte a kenyerét. A házi ~
a múlt század első évtizedeitől a cíviseknél is folyamatosan visszaszorult, a sütőipar a század közepére Debrecenben is a
házi kenyérsütés helyébe lépett. – B/ A
kemencéből kiszedett és megtisztított
friss kenyereket a kamarában egy stelázsihoz hasonló, de annál szélesebb és
nagyobb polcra helyezik szép sorjában
élére állítva. A napi használatra bevisznek a konyhába egy egész kenyeret,
amelyet étkezés után kenyérruhával letakarva a konyhai komódba zárnak. Ismert volt a megszegett ~ tárolása vidékünkön kerek ~kosarakban v. a sarokpad
sarkában, ill. lábon álló, vesszőből font,
fedeles ~kosárban is. Az ún. kemence
kenyér ’egy kemencényi kenyér’ elfogyasztását az ugyanabból a ~tésztából
sütött cipóval kezdik. Mivel ez jóval
kisebb, csupán egy-két napra elegendő.
A kenyeret megszegésekor a hátulsó,
lapos oldalára fordítják maguk felé, és
óvatosan az elöl levő részén szelik meg,
ügyelve, nehogy felhasadjon a teteje.
Népnyelvi kifejezéssel ilyenkor pilist
vágnak a ~en, a cipón: Vágjál egy pilist!
− mondták. Debrecenben és környékén a
~ héját általában nem eszik meg, a leszelt karajt körben meghámozzák. A kenyeret Debrecenben főételként és hidegmeleg ételekhez egyaránt fogyasztják. A
~ nem sokáig marad friss. A friss kenyeret leggyakrabban megzsírozva, megsózva fogyasztják. A rávitt, rákent anyag
szerint ismeretes: zsíros kenyér, vajas
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kenyér, lekváros kenyér, bundáskenyér,
tejfeles-lekváros kenyér, ill. csupasz/kopasz kenyér.−. Az étkezéskor megmaradt ~darabokat nem dobják el, hanem
elsősorban a kutyának készítenek belőle
ennivalót, meleg sós vízbe teszik, ugyanígy a karajról levágott ~héjat és a ~ kevésbé ehető zsengés, ragacsos részét is. –
C/ A ~ több összetett szóban szerepel.
Anyaga szerint: búzakenyér, rozskenyér
(barna kenyér, fekete kenyér), árpakenyér, zabkenyér; idesorolható a dercekenyér, korpakenyér, a barnatésztából sütött zsidókenyér, a katonai komiszkenyér,
süteményféle a mézes tésztából készített
deákkenyér, Kossuth-kenyér, mézeskenyér. Méretéről, alakjáról kapta nevét a
dedcipó/dedkenyér, farakenyér, kockakenyér; különleges felhasználásáról a
szentkenyér, frazémában szerepel a kölcsönkenyér. – D/ A ~ a debreceni (és
tiszántúli) ember számára napjainkban is
a legfontosabb táplálék. Ha kenyír van,
minden van − tartja a debreceni magyar.
Régebben a legnagyobb szegénységnek
számított, ha vkinek nem volt kenyere.
Hajdanában az egyszerű ember napjában
többször kenyerezett (kenyerezik), vagyis
csak kenyeret evett. A módosabbak
minden ételhez, még a (hús)leveshez,
főtt tésztához v. utána is kenyeret ettek.
Ha utas érkezett a tanyába, ~rel kínálták
meg: Szegj kenyeret, hé! − utasította a
gazda a feleségét. Ez volt a vendéglátás
legegyszerűbb és legszívesebb formája.
Debrecenben és az egész Tiszántúlon
elsősorban búzakenyeret ettek/esznek.
Ez szép fehér, foszlós kenyér (volt). A
rozskenyeret a cseléd sem ette meg. De
nem volt kedvelt az árpalisztből sütött,
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lapos, formátlan nyomorult kenyér/szerencsétlen kenyér sem. – E/ A ~hez a
magyar néphagyományban (is) számtalan hiedelem, szokás kapcsolódott. Ezek
jelentős része bizonyára a cívis paraszti
társadalomban sem volt ismeretlen. A
20. század első felére azonban számuk
erősen leapadt. A hiedelem egy része régisége miatt is értelmét vesztette, már
csak gesztus. Legerősebb hagyomány a
~ tisztelete, ez még a 20. században (,
főleg a század első felében) is eleven:
Isten áldásának, ajándékának tartották,
imába foglalták, tilos volt rálépni, eldobni; ha leesett a földre, meg kellett
csókolni, de legalább ráfújni. Ha a kisgyerek elejtett belőle egy darabot, felvették, ráfújtak, megcsókolták, és ezzel a figyelmeztetéssel adták vissza: Isten áldása, nem pocsíkojjuk! Vagy: Az Isten áldását nem pocsíkojjuk! Más tilalmak: A
kenyeret az asztalon nem szabad háttal
fordítani az emberek felé, mert aki dagasztotta, annak megfájul a háta. Ha
eltettík, akkor se vóṷt szabad a hátára
fordítani, ugyanezír. A tébe nem szabad
késsel aprítani a kenyeret, mert víres
lessz a tehén teje. A tilalmak más része a
sütés időpontját határozza meg (→ hét
napjai). A pénteki, különösen a nagypénteki tilalmat a cívisek is megtartották, de ünnepnapon sem sütöttek kenyeret. Tilos (volt) kenyeret sütni úrnapján
is, azt tartották, aki így tesz, azt az Isten
teknőÝsbíkává változtatja. Vasárnap is
ti- los (volt) kenyeret sütni, mert felcsattogzik. Azt tartották, hogy kovászt nem
szabad kölcsön adni, mert az megrontja
a kenyeret. Ha mégis adtak, kicsit visz-
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szaloptak, visszavettek belőle. Meg ne
mozdísd a kovászt, mert nem kél meg! −
mondták. Idős cívisek körében napjainkig élő szép szokás, hogy a ~ megszegése előtt a konyhakéssel a háziasszony
egy keresztet rajzol a kenyér alsó, lapos
oldalára. Hiába nem vóṷtunk katóṷlikusok, mégis megfordítottuk a kenyeret,
és keresztet rajzoltunk rá a késsel. Volt,
aki még a dübbencs/kenyérdübbencs
tésztájára is keresztet tett. A hagyománytisztelő cívis asszony ezt a bolti ~
megkezdésekor sem mulasztja el. A ~ az
egyházi szimbolikában is szerepet kapott, tisztelete részint ezen alapszik: a
vallásos ember Krisztus testének tartja.
Más hiedelem a ~sütés sikerét volt hivatva biztosítani: a dagasztás befejezése
után a cívis gazdasszony szájával cuppantott a ~tésztának, közben két karját
magasra lendítette, ezzel jelezve, hogy
olyan szép magas legyen a kenyere,
nagy hasadt legyen a ~. Mások, amikor a
~ tésztáját felverik, tetejét liszttel beszórták, keresztet tettek rá kézzel belenyomva, két karjukat magasra emelték, hogy
olyan nagy legyen a ~, nagy hasadt ~
legyen belőle, és a szájukkal cuppantottak. Más: A régi időkben a cíviseknél a
válás jelképe volt, ha a férj kettévágta a
kenyeret, és az asszony a nagyobbik
felét választotta. – F/ A ~ alapvető fontosságának nyelvi bizonyítéka az a
számtalan frazéma is, amelyben a többjelentésű ~ szó előfordul. Nem is olyan
régen Debrecenben és környékén a legnagyobb átok ez volt: Az Isten se sóṷt, se
kenyeret ne aggyon neki! A ~ szerepel
indulatos elutasításban: Annak paran-
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csojj, akinek kenyeret acc!: azzal rendelkezz, akit eltartsz! Udvariassági formulában: Tettíl-í sajtot a kenyírhez?: megadtad-e a kellő tiszteletet? Rímes, ritmusos gúnyolódásban: Sejemruha, fakilincs, odahaza kenyír sincs. Szóláshasonlatokban: Ojan ez a kenyír, mint a
dob: szép magas, dombos. Ojan jóṷ,
mint egy falat kenyír: vki nagyon jó.
Szólásokban: Megájj, kenyír, megeszlek!: ügyetlen, gyáva emberre mondják.
Megette a kenyere javát: túl van élete
derekán. Kenyírre lehet kenni: engedékeny, vajszívű. Aki nagyon szegény, az
Még a kenyírbűl se eszik eleget. Kéztűl
aggya a kenyeret: cselédjének, napszámosának kimérve, fösvényen adja az
élelmet. Az ilyen gazdát gúnyosan így
szólták meg: Kéztűl kapunk kenyeret,
mégse eszünk eleget. Jómódúak mondják
lenézően a szegényekre: Pízen vesznek
kenyeret, mégse esznek eleget. Takarékos gazdasszony, ill. anya mondja a fiának: Kúlcs a zsebembe, kenyír a kredencbe, sorjával egyél, fiam! Az az ű kenyere, bottya: az adja a megélhetést a
számára, abból él. Ez se eszik panaszos
kenyeret: kövér, jóltáplált emberről
mondják. Elégedett ember mondása:
Késem éles, kenyerem béles ’foszlós’.
Ha haragszik, majd megbíkül a maga kenyerin: kibékül, lecsillapodik engesztelés nélkül is. Ha haragszik, majd megbíkül a maga kenyerin. Ha nem bíkül,
akkor kíkül: kibékül engesztelés nélkül
is, de ha nem, akkor mérgelődhet magának. Majd megbíkül a maga kenyerin:
majd megbékül, ha akar, én nem kérlelem. Majd megtanul a maga kenyerin:
amikor a maga gazdája lesz, a maga
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kárán. Maga kenyerire megy: külön háztartásba megy. Egy kenyíren vannak: a)
házastársak. b) a fiatalok a szülőkkel,
nagyszülőkkel közös háztartásban élnek.
Akik elváltak, azok Kétfele törtík a kenyeret. Elíg egy sütisbül egy kenyír: nem
jó az, ha a testvérek ugyanabba a családba házasodnak be. Nem kellesz nekem a
magad kenyerin se: ingyen sem kellesz
nekem. Lesz még szőÝlőÝ/cipóṷ, lesz
még lágy kenyír: lesz még nekünk jó sorunk. Szójáték: Kicsi kenyír, nagy popa,
azt mondta az öreg Konya. Közmondásokban: A kenyeret addig kell dagasztani, míg nem csepeg az eresz(ajja): ti.
addig, amíg nem jelennek meg az izzadtságcseppek a kenyérdagasztó személynek a homlokán. Jobb itthon a fekete
kenyír, mint máshon a fejír: a jólét idegenben nem ér annyit, mint a szegényes
megélhetés itthon. Ídes vóṷt az anyám
teje, keserű a más kenyere: nem jó mások emberségére szorulni. Ki dóṷgozni
nem szeret, nem írdemel kenyeret: a dologkerülő ember nem érdemli meg az
ételt. Ha kenyír van, minden van: akinek
van kenyere, az nem éhezik. Más változatban: A kenyír a legjobb útitárs. Ha
kalács nincs, kenyír is jóṷ: azzal elégedjünk meg, ami van. Száraz kenyír, hideg
víz, attúl van jóṷ egíssíg: a kenyér és a
friss víz a legfontosabb az egészséges
életmódhoz. A rozskenyeret az anya így
kínálta a gyermekének: Barna kenyír,
fehír sóṷ, a legjobb pirosítóṷ. Cseléd,
szolga mondása: Kenyír mellé húst is
kell adni. Éhes embernek kenyíren jár az
esze: aki éhes, az csak az evésre tud
gondolni. Sajt és kenyír két tál ítel a
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szegínynek: mindkettő egészséges, tápláló étel. A házasság nem ojan kenyír, amit
kétfele lehet vágni, vagyis a házasság
komoly dolog, nem lehet meg nem történtté tenni. Népdalból lett közmondás:
KőÝcsön kenyír visszajár: ha vki a másikat, bántja, számíthat rá, hogy visszakapja. Nincs jobb a házi kenyírnél: a
legjobb a feleség, nincs szükség szeretőre. Jótanács útra kelőknek: Télen kenyeredet, nyáron gúnyádat el ne hadd!: aki
útra indul, ne feledkezzék meg télen az
ennivalóról, nyáron pedig a melegebb
ruházatról! A parasztember szerint: Fekete szína, fejír kenyír, azaz a gyakori
eső árt a széna minőségének, ugyanakkor használ a kalászosoknak, bő termés
várható. 2. Kenyértészta. Ahány kosár
liszt vóṷt, annyi fél marik sóṷt tettem
bele a kenyírbe. 3. Koszt. Maga kenyerin
van/dóṷgozik: munkaadóitól nem kap
élelmet. 4. Élelem. L. még: a fogalmak
szócikkeit is!
kenyérbéle kenyírbéli fn → Kenyérbél.
kenyérdubbancs: → kenyérdübbencs
kenyérdúc kenyírdúc fn Alakváltozata: kenyírdúca, röviden dúca. 1. A →
kenyérnek sütés közben felhasadt, kidudorodó része. 2. A szakajtóba tett kenyértészta megvágott része. A felsőÝ víge vóṷt a dúca, kenyírdúc.
kenyérdúca: → kenyérdúc
kenyérdübbencs kenyírdübbencs fn
Alakváltozata: kenyírdubbancs. → Kenyértésztából sütött tésztaféle, → dübbencs.
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kenyeres ~ mn Kenyeret kedvelő.
Eggyik gyerekem se nagyon ~.
kenyeresláda ~ fn 1. A pásztoroknak
kenyér, ill. más élelmiszer tárolására
használt, több rekeszre osztott → ládája.
2. → eleségesláda.
kenyeres pajtás ~: Vki mellett jóban-rosszban kitartó barát. Főleg serdülő
korú fiúk barátságára mondták.
kenyerespolc kenyerespóṷc fn Alakváltozata: kenyírpóṷc. → Éléskamarában a gerendához erősített → polc, amelyen élére állítva tárolják a kenyereket.
Kenyírpóṷcon azír tartottuk a kenyeret,
hogy az egér meg ne egye.
kenyeresruha ~ fn A megszegett →
kenyér betakarására használt vászonkendő.
kenyerestarisznya ~ fn Nem vászonból, hanem csíkos, szövött anyagból
készített, rojtos fedelű → tarisznya,
amelybe a kenyeret és más ennivalót
tették. Vállpánton v. vállszíjon vitték a
vállukon a napszámba járó férfiak. Durva közmondásban: Áldott a sok kéz, de
bebaszik a ~´nak: a népes családban sok
a segítség, de sokan is esznek.
Kenyeres-telek: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
kenyereszacskó kenyereszacskóṷ fn
→ Kenyér tárolására való tasak. Nem
szárad meg benne a kenyér.
kenyérevő kenyírevőÝ fn Eltartandó
családtag. Hány kenyírevőÝd van? Tréfás válasz: Öt-hat meg egy rothadt.
kenyerez/ik ~ i 1. Kenyeret eszik
(szalonnával). 2. Nem főtt ételt eszik.
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kenyérgabona kenyírgabona fn Kenyérlisztnek alkalmas magot termő gabonaféle.
kenyérhaj kenyírhaj fn Alakváltozata: kenyírhaja. Kenyérhéj. A gyerekeket
azzal biztatták, hogy egyék meg a kenyérhéjat, mert akkor piros, egészséges
lesz az arcuk.
kenyérhaja: → kenyérhaj
kenyérkereső kenyírkeresőÝ fn 1.
Az a személy, akinek van megélhetést
biztosító foglalkozása. 2. A juhászok
nyelvében a → juhászkampó tréfás neve.
kenyérkosár kenyírkosár fn 1. →
szakajtókosár. 2. Szószerkezettel: kenyírtartóṷ kosár. Kenyér(szeletek) tartására való kis fonott → kosár.
kenyérkunyhó kenyírkunyhóṷ fn
(gúny) 1. Kenyeret nagyon szerető személy. 2. Nagyevő személy.
kenyérlapát kenyírlapát fn Kenyérnek a → kemencébe való bevetésére
használt hosszú nyelű falapát. Sütéskor
erre borítják rá a bevetendő → kenyértésztát. L. még: lapát
kenyérlepény: → lángos
kenyérliszt kenyírliszt fn Kenyérnek
való, a főzőlisztnél durvább búzaliszt,
rozsliszt. L. még: őrlés, szitálás
kenyérlisztes láda kenyírlisztes láda:
Nagyobb deszkaláda, amelybe két zsák
kenyérliszt is belefért. A → kamarában
állt.
kenyérmorzsa kenyírmorzsa fn 1.
Kenyérbélből levált darabka, → morzsa.
A gazdasszonyok szerint ügyelni kell,
hogy a kenyér morzsája ne essen a mézbe, mert keserűvé válik tőle a méz. 2.
Bokros kerti virág, amelyet pl. temetési
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csokorba kötnek. 3. Juhok számára jó
takarmányfűféle a legelőn. L. még: Hortobágy növényvilága
kenyérnekvaló kenyírnekvalóṷ fn
Kenyérgabona: búza, rozs, árpa. A gazdák a → kamarában a húsfélétől jól
elkülönítve tartották.
kenyérpiac kenyírpiac fn Debrecen
belvárosában több helyen volt. A múlt
század első felében a Csapó utcának a
Dégenfeld tértől a Rákóczi utcáig terjedő
szakaszát, ill. a Rózsa utcát foglalták el a
kenyérárusok. Itt árusították a házi sütésű kenyeret. L. még: piac
kenyérpiszkafa kenyírpiszkafa fn →
Kenyérsütéskor a → kemence tüzének
élesztésére használt vékony fapálca. L.
még: piszkafa
kenyérpolc: → kenyerespolc
kenyérpusztító kenyírpusztítóṷ fn
Dologkerülő ember.
kenyérrevaló kenyírrevalóṷ fn 1.
Kenyérrel, főleg arra kenve fogyasztott
étel: zsír, lekvár, tejfel, méz stb. 2. Megkeresi a kenyírrevalóṷt: gondoskodik a
család táplálásáról; eltartja a családját.
kenyérruha: → szakajtóruha
kenyérsütés kenyírsütís fn − A/ A
kenyértészta elkészítésének és megsütésének munkája. A legtöbb cívis parasztgazdaságban a háziasszony otthon (a városi háznál) sütötte a családnak a kenyeret. A ~ a 16−17. században még házi
tevékenység volt, külön kenyérsütő mesterség nem alakult ki, de a hetipiacokon,
→ sokadalomkor a debreceni asszonyok
árulták az általuk sütött híres foszlós
debreceni kenyeret. Ekkortájt a debreceni pékiparnak 6 válfaja volt jelen: ke-
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nyérsütő, kalácssütő, bélessütő, málésütő, mézeskalácssütő, csörögesütő. Kivétel közöttük a → mézeskalácsosság,
amely 1713-ra céhbe tömörült, és évszázadokon át ellátta a várost. − B/ A ~
több egymásra épülő, ill. egymást feltételező részművelet, amelynek végső
eredménye a kemencében sütött → kenyér. Süteményt, főtt tésztát nullás lisztből sütöttek, a kenyér alapanyaga a malomban megőrölt → kenyérliszt, amelyet
az őrléssel párhuzamosan v. házi szitálással különítenek el az őrleményből. A
kenyérgabonával bőven rendelkező Debrecenben és körzetében egyszerre mindig egy teli kemencényi kenyeret sütöttek. Akinek volt elegendő kenyérgabonája, az az új búzából gyakran csak
szeptemberben sütött először kenyeret.
Nagyobb létszámú v. cselédeket is tartó
családoknál sok kenyér fogyott, ezért a
gazdasszony 6−8 db kenyeret is sütött
egyszerre. (A házi ~ súlya általában 5−6
kg, de a Tiszántúlon, így Debrecenben
és környékén ennél is nagyobb, 6−8 kg.
Átmérőjük 35−40 cm, magasságuk
25−30 cm.) A cívis háztartásban általában kéthetenként, olykor hetente, háromhetente került rá sor. A ~ lebonyolítása 15−16, mások szerint 18−20 órát
igényelt. A ~ otthon a cívis parasztok
városi házánál folyt, tanyán a kint lakó
→ majoros felesége sütött kenyeret. A
házi ~ a cíviseknél is elsősorban női
munka volt, de családi csapatmunkának
is lehetett tekinteni. Nem számított rendes gazdasszonynak, aki nem tudott jó
kenyeret sütni. Debrecenben az első világháború előtt még nagy szégyen volt a
piacról vásárolt kenyér. A házasszonyok

kabóca
versenyeztek, ki tud jobb kenyeret sütni.
Míg erejük bírta, az idős asszonyok is
részt vállaltak benne. Amikor már nehezükre esett, a dagasztást átengedték, de a
kemence fűtését és a bevetést maguk
végezték, v. segédkeztek benne. A férfiak feladata volt a száraz, fűtésre alkalmas → csutkaízék-kötegek biztosítása. −
A ~t eltervező gazdasszony a szükséges
lisztmennyiséget egy → liszteskanállal
merte ki a kamarában → liszteszsákokban v. ferslógban ’lisztesláda’ tárolt
kenyérlisztből, egyszerre kb. ½ kg-ot,
amelyet azonnal meg is szitált egy kerek
→ faszitával, hogy lazább legyen, ill. az
esetleges szennyeződésektől megtisztuljon. Más helyen a gazdasszony bevitette
a → dagasztólábat a konyhába, rátette a
sütőteknőt, bevitetett egy zsák lisztet.
Télen hidegben a lisztet egy héttel korábban bevitette, hogy hadd melegedjen,
mert hidegen nehezen v. sehogy sem kel
meg. A ~t megelőző napon a lisztet
megszitálta. A sütőteknőn átfektette a →
kovászfát, arra tette a → kenyérszitát, és
előre-hátra húzással ritmikusan rázta a
szitában a lisztet addig, amíg a liszt át
nem esett, és csak a → derce meg a korpa maradt a szitában. Hosszú, fárasztó
munka volt, a fiatalasszony közben dalolt, az öregebbek énekeltek. A búzaliszthez dercét tettek, vagyis kissé korpásan hagyták. Az első világháború után
többen főtt krumplit is tettek a megszitált lisztbe. Ezt előtte kézzel v. egy kolbásztöltőbe való fával a teknőben jól
összetörték, hogy ne legyen görcsös. A
szitálás után viasszamaradó korpa kétféle: finom korpa és durva korpa. A →
dagasztóteknőbe/sütőteknőbe beleszitált
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fellazított és megtisztított liszt mennyisége a sütni kívánt kenyerek számától és
súlyától függött. Általában egy kenyérhez egy szakajtókosárnyi liszttel számoltak. − A következő munkaszakasz a →
kovásztevés. Debrecenben kovásszal (→
kovász, korpakovász) sütöttek, sokan árpát is főztek bele, hogy ez serkentse a
lisztet a kelésre, mások komlóvirágot
(→ komlós korpakovász) v. bodzavirágot
főztek a kovászba. Korán reggel a gazdasszony elővette a száraz kovászt, egy
nagy → vászonfazékban, langyos vízben
megáztatta, befedte, feltette vhová, hogy
le ne üssék. A kovászt 2−3 óráig főzte,
amíg egészen puha lett. Ezalatt a gazdasszony a teknőben levő lisztet a teknő
egyik végében felhányta, és az üresen
maradt részbe annyi szakajtókosár lisztet
mért ki, ahány kenyeret akart sütni.
Majd a lisztet felnyomta, azaz a teknő
lisztet elegyengette, az egyik végébe
üreget csinált úgy, hogy a teknő oldalán
és fenekén vékony lisztréteget hagyott, a
nagy lisztcsomótól egy tenyérnyi széles
összenyomott → liszthíddal választotta
el. Ez után kovászt tett: az üregen a kovászfát keresztültette, erre egy használt
kenyérszitát helyezett, a fazékból a megázott kovászt kimarkolászta a szitába,
hogy a leve az üregbe csurogjon. Végül
az egészet betöltötte a szitába. Majd a
vizes kovászt a két markával kicsavarta
a szitába, és a kifacsart gömböket viszszadobálta a fazékba. Az üres szitát,
kovászfát félretette, elővette a fából készített hosszú, vastag nyelű, széles →
kovásztevő kanalat, ezzel összekavarta a
kovászlével a lisztet, majd felverte a
kovászt. Amikor megkavarta, belisztez-
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te. Jobb tenyere élével egy keresztet tett
a közepére. Visszatette a kovászfát föléje, erre rátette a szitát, beleöntötte a fazékból a kicsavart kovászt, tiszta abroszszal betakarta, és erre dunyhát tett. A kovász meg volt téve. Ha a kovász jó volt,
akkor 1 óra alatt megkelt, hidegben 2 óra
is szükséges volt. Ritka esetben egyáltalán nem kelt meg. Ilyenkor az egészet ki
kell(ett) dobni, és újra megtenni. Amíg a
kovász kelt, a háziasszony hozzákészült
a → dagasztáshoz. Megmosta a kezét és
karját, tiszta ruhát vett fel, fehér kötényt
kötött maga elé, fejét bekötötte. Ivott stb,
mert dagasztás közben nem tehette. A
kanállal a hídszerű lisztfalat beleontotta
a kovászba. Az előkészített meleg vízbe
annyi félmarék sót tett, ahány kenyeret
sütött, és fakanállal addig kavarta, míg el
nem olvadt. Először kivett az → anyakovászból egy tányérnyit, eltette. A kenyédagasztás előtt a lisztet a sós vízzel,
anyakovásszal összekeverte, → őgyelítette. Addig adta hozzá a sós langyos
vizet, amíg a liszt felvette. − A ~ legnehezebb, ugyanakkor legtöbb gondosságot igénylő munkafázisa a kenyértészta
dagasztása. A cívis háziasszonyoktól is
hangoztatott alapelv szerint Addig kell
dagasztani, míg az eresz nem csorog,
amíg a homlokról nem csurog a veríték.
A → dagasztóteknőben levő tésztamaszszát a gazdasszony v. sorban dagasztotta,
azaz a hosszú teknőben ököllel végignyomkodta, öklözte, v. egy-egy darabot
letépve dagasztotta azt. (Volt, aki a kétféle módszert kombinálta.) A gazdaszszony kézfeje, csuklója csupa tészta lett,
lekaparta, a tésztába lyukat csinált, beletette, azt is jól megöklözte. Igényesebb
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gazdasszony dagasztás közben többször
belemártotta a kezét az odakészített vízbe, és a kezére ragadt tésztát lemosta v.
liszttel ledörzsölte, és hogy ne menjen
pocsíkba, az ekkor készített kovászba
tette. Nem engedte a tíszta közé, mert
görcsössé tette volna a kenyeret. Mikor a
felső része sima lett, felhajtotta, vagyis
két kezével beleragadt a tészta végébe,
megemelte, a végét a közepéig ráhajtotta
a helyben maradt felére, és a teknő fenekét megvakarta. Ennek a → vakaró/
teknővakaró volt az eszköze. A felvakart
tészta neve: → vakarék/vakarcs/ vakaró.
Ezt a tésztába ujjaival ásott gödörbe
rakta, egy kis sós vizet töltött rá, jobb
kezével megmarkolgatta, és tovább dagasztotta. Mikor a tészta már sima, görcs
nélküli volt, az előbb megmunkált felét
hajtotta fel. Ennek a lisztes részét vakarta fel, és mint az előbb, beleásta, majd
tovább dagasztotta. A kenyértésztát jól
meg kellett munkálni. 3-szor hajtotta fel,
és dagasztotta le becsületesen. A keze
már megtisztult a tésztától, nem ragadt
rá több. Hajdanában kezdő lányoknak 9
szem búzát tettek a teknő lisztbe, és addig kellett dagasztani, amíg mindet meg
nem találták. A dagasztás végén a tésztát
helyrehajtotta, betakarta egy tiszta abrosszal, dunyhát is tett rá, és hagyta,
hogy kb. 1 órát pihenjík a melegben. − A
cívis gazdasszony tudta, hogy a kemence
helyes felfütése az egyik alapfeltétele a
jó kenyér készítésének. Rendszerető gazdánál a kemencét kévékbe kötött száraz
→ csutkaízikkel ’csutkaszár’ fűtötték be,
fűtötték ki. Ha ez nedves volt, nem fűlt
fel, nem fül ki a kemence, nem tüzesedett
át kellően a kemence téglából rakott alja,
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így nem sütötte meg a kenyeret. A kevésbé igényesek v. szegényebbek szalmával v. kis lemaradott gallyakkal tüzeltek. A → piszkafával az égő tüzet terítették szét, hogy mindenütt fűljön a kemence, az összegyűlt hamut pedig → szénvonóval húzták ki a kemencéből, amely
a → pernyetartóba került. Ha a kemence
alja szikrázott, már be lehetett vetni a
kenyeret, mert már felfűlt a kemence.
Felfűtés közben nem fedték el a kemence száját, csak amikor a kenyeret bevetették. A felfűtés hosszadalmas munka
volt, tkp. két szakaszban történt a dagasztással és a kenyértészta kelésével
összhangban. − A következő munkafázis
a → szakajtás/szakítás/kenyérszakajtás.
A gazdasszony a szakajtókosarakba beletette a szép tiszta → szakajtóruhákat.
A jól megkelt tésztáról levette a dunyhát,
az abroszt, és egy késsel a tésztából levágott egy jó darabot. A teknő üres végébe lisztet hintett, és a levágott, csupa
lyuk darabot gömbölyűre gyúrta, és beletette a → szakajtókosárba. Az teljesen
megtöltötte a kosarat. A többit is kiszabdalta. Kis → cipókat is vágott, dedcipót is szakított, ezt már kosárba tette.
(A tészta érlelésének, kelesztésének időtartama összesen másfél-két óra, ebből
negyed-fél óra a szakajtóban. Volt, aki
kb. 1 óra hosszat hagyta benne.) Végül
meghagyott egy darabot kovásznak. Az
utolsó vakarékot, 1 db kenyértésztát
zsírral összegyúrta → dübbencsnek.
Majd → lángost sütött: a kenyértésztából kivágott egy darabot, a → nyújtótáblán vastagra elnyújtotta, késsel megkopogtatta, hogy sok lyuk legyen rajta. A
→ nyújtófáról a kemence szájánál gyor-
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san beterítette. A tűz még bent égett, a
kerek tészta gyorsan sült. Mikor átsült,
kivette, a nyújtótáblára tette, a hamutól
megtörölte. A szén már nem lángolt, a
→ szénvonóval kihuz- gálta az elsorvadt
szenet, ill. pernyét. − Ezt követte a →
bevetés, ennek eszköze a hosszú nyelű és
kerek alakú → sütőlapát/vetőlapát. Ezt a
kemence szájába tette, nyelét egy kis
székre helyezte. 6 db kenyér esetén a
kenyerek bevetése a kö- vetkezőképpen
történt: A gazdasszony óvatosan rátöltötte a sütőlapátra a szakajtókosárból az
első (és legnagyobb) kenyértésztát. A
kosarat félretette, a tésztát megigazította,
és a maga felőli részen egy félkört hasított rajta, azaz felvágta, mielőtt betette a
kemencébe. (Amikor már kevés ideje
bent volt, és lefogta a kemence melege, a
vágás helyét egy lécdarabbal megnyomogatta, akkor mondták, hogy kiszúrjuk
a szemit, hogy hasadjon a kenyér.) Az
első kenyértésztát úgy vetette be, hogy a
közepébe egy disznózsírral átitatott
ronggyal körbetekert égő csutkaszárat v.
30−40 cm hosszú és vékony gallyat
szúrt, ez volt a → pap/fáklya/szusztora.
Ez a tészta került a leghátrább a kemencében, és ott világított, amíg a többit is
bevetette. (Nagyobb gazdáknál, amíg
bevetettek, bádogból készített → zsírmécsessel világítottak be a kemencébe.) A
kemence mindkét oldalára egymástól kis
távolságra 2−2 kenyértészta került, végül
utolsóként a kemence szájához a többieknél jóval kisebb méretű és súlyú →
cipó, és ha volt, a dedcipó. A gazdaszszony gyorsan dolgozott, különben elment volna a kemence öble. Ezt követően, ha minden rendben volt, a kemence
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száját elfedte az → előtével. Megnézte
az órát, mikor ment be a kenyér. Jó negyedóra múlva → felfogatta: az előtét levette, és a kemence szájába egy kis lángoló tüzet rakott. Addig tüzelt, míg a kenyér héja szépen meg nem pirult. Ha
megpirult, feltette az előtét, és a kenyér
sült tovább. A kenyerek emelkedtek,
lassan terjeszkedtek, de nem értek össze.
A kenyerek szépen hasadtak. Sülésüket a
gazdasszony egyszer-kétszer ellenőrizte.
A kész cipót kb. fél óra múlva (egyesek
szerint kb. másfél óra) múlva vette ki, és
a teknő végében egy ruhával betakarta,
hadd puhuljon. Egy óra múlva kivette a
dedcipót, a kenyeret kb. 3 óra múlva
húzta ki a szénvonóval, olyképpen, hogy
a szénvonót óvatosan mögé helyezte, és
lassan a kemence szájához húzta. Kiemelése után a kenyeret ölébe véve körülnézte, megkopogtatta a fenekét, jól
átsült-e. A jól megsült kenyér, olyan,
mint a dob. Gyökérkefével minden oldalról lekefélte, majd a tetejét kissé megvizezte, hogy szinte ragyogott. Néha a
kövezetre, gyakrabban egy polcra v. a
padkára helyezte, ahol lassan hülni kezdett. Egy fél nap múlva a → kamarába
vitték. − A gondos háziasszony a ~t a
sütéshez használt eszközök átvizsgálásával, előkészítésével kezdte, befejezéseként pedig ezen eszközöknek a rendbetételére kerített sort: a → teknővájóval lekaparta a dagasztóteknőre ragadt tésztamaradékot, megmosta a teknőket, késeket, egyéb eszközöket, helyére rakta a
szakajtókosarakat, a dagasztólábat, sütőlapátot, kitakarította a már kihűlt kemencét stb. (Akinek nem volt otthon kemencéje, az 1930-as évektől → péknél süttet-

362

kacsa

te a kenyerét.) − Debrecenben ~kor egyszerűbb eljárással, → korpából, dercéből
gyakran készítettek külön kenyeret a
kutyáknak (→ korpakenyér, dercekenyér, dercecipó). Ebből van a Kerül/
Akad eb a korpára. Kapni ebet a korpára szólás. – C/ A ~kor előforduló hibák egy része a dagasztáshoz, más részük a rosszul felfűtött kemencéhez kapcsolódott. A helytelen és nem kellő mértékű dagasztás miatt a kenyértészta lágy
maradt, ilyenkor kifutott a szakajtókosárból. Ha nem dagasztották ki kellően a
tésztát, a kisült kenyér → zsengés maradt, a kenyér sem sült át megfelelően,
nem ragadós, csak puhább a szükségesnél, nem volt rajta kenyérhéj. Ezt idézte
elő a nem kellően felfűtött kemence is.
Ha a kemence nem volt egyenletesen
forró, v. ha a fűtés után későn vetettek
be, a kemencének elment az öble, azaz
leszállt a hőfoka. Ezt úgy javították ki,
hogy a kemencét egy kissé ismét felfűtötték. A rosszul sült kenyér → megéledt, nyúlóssá vált, romlásnak indult.
Ez sütés után kb. 3 napra következett be.
Ilyenkor úgy nyúlt, mint a méz. Megzokult − mondták, ha a kenyértészta
túlzottan megkelt. (A ~nek itt ismertetett
menetétől apróbb eltérések az egyéni,
családi gyakorlatban előfordulhattak. A
témáról l. még a Cívis beszélgetések
Debrecenből c. kötet egyes beszélgetéseit is!)
kenyérsütő kenyírsütőÝ fn 1. Piacok,
kifőzdék közelében működő kenyérsütögető kis helyisége, boltféle. Hajdan a
Csapó utcán is volt, itt meg is rendelhet-

kabóca
ték a friss kenyeret. 2. → kenyérsütögető.
kenyérsütő abrosz kenyírsütőÝ abrosz: Nagyobb méretű → sütőabrosz.
kenyérsütöde kenyírsütöde fn Pékség.
kenyérsütögető kenyírsütögetőÝ fn
Más nevei: kenyírsütögetőÝ asszony, kenyírsütőÝ. Kenyér sütésével és eladásával foglalkozó (idősebb) nő. A debreceni
cívis gazdasszonyok által sütött búzakenyerek a korábbi évszázadokban országszerte híresek voltak. A múlt század első
évtizedeiben különösen a hajdúböszörményi ~ asszonyok áruit kedvelte a város lakossága. A böszörményi ~k a Rózsa utcai → kenyérpiacra szekérrel szállították be áruikat, és ott a szekérderékba
terített tiszta abroszokra sorjában elhelyezett 4−5 kg súlyú friss búzakenyereket igen hamar megvették tőlük. Más ~k
a hajnalra frissen sült, talyigakerék
nagyságú, kerek, dúcos kenyereket alacsony lécállványra rakták ki, és kívánság
szerint egész, fél és negyed kenyereket
mértek, de aki a közeli kávéfőző asszonyoknál egy bögre kávét akart inni, annak egy karéjt is levágtak. Ahol piac,
kifőzde működött, ott mindenütt lehetett
kapni házilag sütött friss kenyeret, sőt a
Csapó utcán egyes ~től meg is lehetett
rendelni a szükséges mennyiséget.
kenyérsütögető asszony: → kenyérsütögető
kenyérsütő nap kenyírsütőÝ nap: A
hét egy hagyomány szerint meghatározott napja, amelyen a gazdasszony kenyeret sütött. L. még: hét napjai, kenyér
kenyérsütő teknő: → dagasztóteknő
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kenyérszakajtás: → szakajtás
kenyérszalonna kenyírszalonna fn
Csak sóval ízesített és tartósított, füstöletlen vastag szalonna.
kenyérszita kenyírszita fn A → kenyérliszt szitálására való háztartási eszköz. L. még: szita
kenyértartó kenyírtartóṷ fn fn 1.
Kenyerespolc. 2. → kenyértartó kosár.
3. → kenyértartó téka.
kenyértartó kosár kenyírtartóṷ kosár: Röviden: kenyírtartóṷ, kenyírkosár.
Kenyér(szeletek) tárolására való kis
fonott → kosár. Fedele volt, hogy a légy
ne tudjon a kenyérhez jutni.
kenyértartó téka kenyírtartóṷ téka:
Röviden: kenyírtartóṷ. Nagyobb dobozhoz hasonló, elhúzható oldalajtóval ellátott, 2 lábon álló kenyértartó konyhai
bútor.
kenyértészta kenyírtíszta fn Kenyérlisztből dagasztott és megkelesztett
nyers tészta. A kemence fenekén sült
meg, ebből lett a → kenyér, a lángos
/kenyérlepény és a dübbencs/kenyérdübbencs/kőttes/varjú.
kenyértörés fn − Szólás: Kenyírtörísre kerül a sor: a) szembenálló felek
szakítanak egymással. b) házastársak elválnak.
kényes kínyes mn − Kényeskedő gyerek csúfolására: Kínyes, fínyes, kelevínyes. Kínyes, kelevínyes. Durva változata: Kínyes, kelevínyes, nyald ki seggem,
mikor fínyes! Szólás: Ojan kínyes, hogy
nízni se lehet rá: nagyon el van kényeztetve. L. még: kelevényes
kényeskedik kínyeskedik i Kínyeskedik valamivel: gőgösen dicsekszik
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vmivel. Níhány nagygazda, akinek vóṷt
briliántos gyűrűje, szeretett kínyeskedni
vele. L. még: gyűrű
kényeső: → kéneső
kényesség kínyessíg fn Affektáló
modor, beképzeltség. Ez a jány mán azt
se tuggya a kínyessígtűl, hogy mit csinájjík, mék lábára ájjík.
kényszeredett kínyszeredett mn Fejletlen, csenevész 〈állat, növény〉. L. még:
elkényszeredett
kényszerfű: → inségfű
kényszermunka kínyszermunka fn
Így emlegették a helybeliek a második
világháború után hetekig tartó ingyenes
romeltakarítási munkát. Ennek során a
debreceni repülőteret tették rendbe, de
másutt, így a lebombázott Nagyállomásnál és a Piac utcán is volt szervezett
romeltakarítás. A hatóság emberei reggelenként házról házra járva mozgósítottak, családonként egy főnek kellett mennie. Fiatalok, idősek is kivették a részüket belőle.
kényszervágóhíd kínyszervágóṷhíd
fn Vágóállatnak idő előtti kényszerű
levágását végző vágóhíd.
kénytelen kíntelen, kítelen mn Kelletlen. Kíntelen annak minden dóṷga.
kénytelenség kíntelensíg, kítelensíg
fn Kelletlenség. Szólás: Kíntelensíg,
szegínysíg, mire nem visz az insíg: arról
mondják aki lopott, ill. aki kunyerált,
kért vmit.
kép kíp fn 1. Másik neve: orca. Testrésznév: arc, arckifejezés. Frazémákban
is előfordul. Fenyegetés: Úgy váglak
kípen, hogy nem köszönöd meg! Úgy kípen váglak, hogy arrul kóṷdúlsz! Úgy kí-
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pen teremtelek, hogy eggyik szemed vendígsígbe megy a másikhoz! Dorgálás:
Nem sül le a bűr a kípedrűl?! Szóláshasonlat: Ojan fejír a kípe, mint a meszelt
fal: nagyon sápadt. Ojan kípet vág, mint
aki vadkörtébe harapott: nagyon savanyú arcot vág. Ojan kípet vág, mintha
háromig se tudna számolni: ártatlan,
együgyű arcot vág. Szólás: MegfelhőÝddzött a kípe: elkomorodik. Kípen
teremti: pofon vágja. Ki van kelve a kípibül: dúlt az arca. Tűre lehetne szedni a
kípit/orcáját: ti. olyan ráncos. 2. Vkinek,
vminek az alakjában, alakját felvéve. L.
még: emberi test
képest kíppest nu Vmi ellenére. Az
időÝhöz kíppest lett azon az almafán.
kepeszkedik ~ i Magasabban levő
tárgyért ágaskodik, nyújtózkodik.
kér kír i Udvariassági kifejezésekben
töltelékszóként, gyakran más töltelékszavakkal együtt. Szólás: Nem kír enni:
olyan tárgyra mondják, amely nincs útban, maradhat ott, ahol van. − Közmondás: Kírni szabad, adni nem muszáj: a
kérés nincs megtiltva, de adni sem kötelező. − Adatolt igekötős alakjai: → felkér, kikér, megkér.
kerceréce ~ fn Másik neve: kerceruca. A → vadkacsa egyik fajtája. A másik
vadkacsafajtánál, a → tőkerucánál kisebb termetű madár.
kerceruca: → kerceréce
kérd ~ i Kérdez. Szólás: Se ~, se
hall: nem kér tanácsot, a maga feje után
megy.
kerdáj ~ msz Katonai vezényszóként
a német Kehrt euch! megfelelőjeként:
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fordulj! Vissza! Az első világháborút
megjárt katonák emlékezetében él(t).
kérdés kérdís, kírdís fn − Szólás:
Nem kírdís, hány lípis: (tréf) nem az a ~.
Közmondás: Kérdís nélkűl szígyen a
felelet: akit nem kérdeznek, az ne szóljon bele a mások dolgába! Jobb egy
kérdís, száz keresísnél: pl. idegen városban egy utcát keresve jobb tudakozódni,
mint fölöslegesen keresni. Más változatban. Többet ír egy kérdís, mint száz keresís.
kéredzik kíreddzik i Kéredzkedik.
kéreg kíreg fn 1. Lábbelinek a sarok
fölötti kemény, merevítő része, pl. →
csizmakéreg. 2. Sütéskor kialakult vastag rész a tészta tetején. 3. A szita v.
rosta fából készült kerete (→ rostakéreg). L. még: cserzőkéreg
kéregetős koldus: → koldus
kéregfekély kíregfekíj fn Gomba
okozta károsodás a (gyümölcs)fa kérgén.
L. még: gyümölcstermesztés
kéregrágás kíregrágás fn Olyan sérülés a (gyümölcs)fa kérgén, amelyet a
nyúl rágása okoz. L. még: gyümölcstermesztés
kerek ~ mn 1. Kör alakú. Népdalban:
Az én szemem ojan ~, ahányat lát, annyit
szeret. 2. Gömbölyű. A hagyma találós
kérdése: Kerek, de nem alma. Rítes, de
nem béles. Kóṷstoltam, nem ídes. L.
még: kiskerek
kerék ~ fn 1. – A/ Az a kör alakú
eszköz, forgó alkatrész, amelyen a tengelyes járművek v. más tárgyak gördülnek. A ~ általában a tengelyen forog, de
vannak a tengellyel szilárdan egybe
szerkesztett kerekek is, ahol a ~ együtt
forog a tengellyel: kordé, talicska, tar-
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gonca, és ez van a vasúti kocsiknál is. A
~ ősi találmány, hajdan két alapvető
fajtája volt: a korong~ v. sajt~, ill. a
küllős ~. Ez utóbbi előnye, hogy sokkal
könnyebb, mint a korong~, továbbá,
hogy a ~agy szinte tetszés szerinti hoszszúra készíthető, ezáltal a ~ biztosabban
áll, ill. forog a tengelyen. A cívis gazdák
szekereiken régen is ezt a fejlettebb formát használták. A szekér egészéhez hasonlóan a szekérkerék is jól megtervezett
és nagy gonddal kivitelezett iparosmunka (kerékgyártó, kovács). Több részből
áll: kerékagy, tengelyágy, tengelycsap,
tengelyvégszeg, küllő, küllőcsap, keréktalp, kerékabroncs, agykarika, puska és
ráf/sín/vas- ráf. A ~ gondozására nagy
figyelmet fordítottak, tisztították, óvták a
kiszáradástól. Ha ezt elmulasztották
akkor a küllő fel-le mozog a talpában,
akkor a ~ kiszoposodik, kilazul. A tengelyt és a csapokat a régibb időkben a
cívis gazdák is hájjal ’disznóháj’ kenték.
Ezt utóbb a kulimász váltotta fel. − B/ A
szekérkeréken, kocsikeréken kívül a
cívis parasztgazdaságokban más kerekek
is szerepet kaptak. Az elhasznált szekér~
egyik sajátos felhasználási módja volt a
dögkerék/dögöskerék/nyúzókerék néven
emlegetett alkalmatosság. Erre rakták fel
a tanyai kutyák téli eledelének szánt
lóhúst. A barázdáskerék az eketalyiga
barázdában menő (nagyobbik) kereke, a
szántás munkájához kapcsolódó ~fajta. –
C/ A ~ és egyes fajtái a cívis népi frazémakincsben is jelen vannak. Így pl.
gyermekmondókában: Kerekes kerekíti
kerekre a kereket. Gúnyos mondókában:
Kívül a lőÝcs a kereken, jukas kocsis a
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szekeren: ezt kiabálják a suhancok, ha
nő hajtja a fogatot. Szóláshasonlatokban:
A teljesen fölösleges ember Ojan, mint
az ötödik ~. Más változatban: Annyi
szüksíg van rá, mint az ötödik ~re. Ha
vmi, pl. ajtó nagyon nyikorog, azt mondják: Nyikorog, mint a rossz/kenetlen ~.
Nyikorog a ~, megette a kutya a hájat −
mondták gúnyosan, ha a gazda elhanyagolta a szekér, a kocsi kerekeinek a
megkenését. A nagyon jó minőségű búzatermést így dicsérték: Ojan a búza,
hogy kereket lehet mellé állítani. Ha
nagyon sötét van, ezt mondják: Ojan
setít van, hogy a kereket hozzá lehetne
támasztani. Akinek hiba van a gondolkodásában, annak Hiányzik egy kereke.
Aki megszökik, köszönés nélkül távozik,
az Kereket óṷd. Rosszak a kerekek, Romlanak a kerekek − mondják az idős emberről, aki már nehezen mozog, sántikál.
Közmondásokban: Hon ~, hon talp: a
szerencse forgandó. A ~ is jobban forog,
ha kenik, vagyis ha peres ügyedet meg
akarod nyerni, ne sajnáld a pénzt! Más
változatokban: Úgy forog a ~/kocsi~, ha
kenik. Nem megy/forog a ~, ha nem kenik. 2. Gépben, szerkezetben hasonló
munkavégző, erőátviteli stb. alkatrész,
így a cívis kézművesek, iparosok által
használt szerszámok, eszközök fontos
kelléke. A bélkerék a kelmefestők mángorlójának része; a gubacsapók eszközein használatos a fogaskerék, a nagykerék,
a fonókerék; a paszományosoknál a fonókerék, gombolyítókerék; a szűcsmesterségben a jelölőkerék. Ma már csak a
szólásból ismeretes a malomkerék. 3.. 〈en ragos alakban hsz-szerűen:〉 nyíltan,
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őszinten. L. még: fergettyű, kerékrámolás; a fogalmak szócikkeit is!
kerékabroncs ~ fn A → keréktalpat
körülfogó vaskarika, vaspánt, → ráf, ill.
gumiköpeny.
kerékagy ~ fn A szekérkeréknek az a
része, amellyel a → tengelycsapon forog. A küllős kerékben rendszerint
10−12 db → küllő van beillesztve a ~
véseteibe, ill. csapnyílásaiba. A ~at →
agykarikák védik a repedések ellen, és
attól, hogy a csapágya ne kopjon el
gyorsan, ne táguljon ki nagyon, mert akkor a kerék lődörög ’imbolyog’ a tengelycsapon.
kerékagyfúró kerékagyfúróṷ fn Másik neve: cigányfúróṷ. Olyan ácsszerszám, amellyel a → kerékagyat fúrják.
kerek aljú ködmön kerek ajjú ködmön: Nők egyfajta téli viseleteként: kerekre szabott aljú → ködmön.
kerek asztag: → asztag
kerekcsőrű fogó kerekcsőÝrű fogóṷ:
A domború tárgyak megfogására szolgáló éles pofájú → fogó.
kerekedik ~ i → Időjárási megfigyelésekben: Kerekedik az időÝ/a vihar: vihar készülődik, hamarosan vihar lesz.
Kerekedik a felleg: hamarosan eső lesz.
kerekes: → kerékgyártó
*Kerekes utca: → utcák−utcanevek
kerekes guzsaly: → guzsaly, rokka
kerekes rokka: → guzsaly, rokka
Kerekestelep ~ tn − A 19. század
elején épült ki a város déli részén. L.
még: utcák−utcanevek
kerek farú ~: Ló farának alakjára
vonatkozó megnevezés. L. még: lótenyésztés
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kerekfejű bot ~: A hortobágyi csikósok egyik munkaeszköze.
kerekfejű fakanál: → kerekfejű kanál
kerekfejű kanál ~: Nevének változata: kerekfejű fakanál. A hortobágyi csikósok által használt fakanálfajta. A →
pásztorkészség része.
kerekgallérú szűr ~: Hosszú ujjú,
felölthető, néha bevarrott ujjú → szűr.
kerékgyártó kerékgyártóṷ fn Régies
ejtésváltozata: kerékjártóṷ. Másik neve:
bognár. Gyermekmondókában: kerekes.
Szekerek, kocsik, szánok fa alkatrészeit
készítő kisiparos. Szerszámai: fejszék,
fúrók, vésők, fűrészek, vonószék, eszterga, gyaluk, körzők stb. A 20. század közepéig majdnem minden vidéki településen dolgozott, és a kovácsmesterrel
együttműködve készítette a → kocsikat
és → szekereket. Aki úri kocsikhoz és
hintókhoz minden munkát elvégzett, az a
→ kocsigyártó. A ~k az évszázadok folyamán a kocsiknak és szekereknek eltérő típusát alakították ki (pl. → debreceni
szekér). A szekérkészítéshez használt
fafajták tájanként változtak. Debrecenben pl. a kerékagyat szilfából, a keréktalpat kőrisből v. szilből, a küllőket
akácból, a lőcsöt akácból, a saroglyát
akácból, a rudat nyírfából, az egyéb részeket általában akácfából készítették. A
~ csak több éve kivágott, ún. légszáraz
fából készítettek szekeret. − Gyermekmondóka: Kerekes kerekíti kerekét kerekre. L. még: kerékrámolás
*kerékgyártó céh: Az ipar fejlődéséhez Debrecenben jók voltak a körülmények, mivel a várost nagy kiterjedésű
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erdők vették körül. A debreceni kerékgyártók feltehetőleg már a 15. században
céhbe tömörültek, de szabályzatuk csak
1589-ből maradt fent. Ennek legfontosabb pontja szerint kontárok semmiféle
kerék-, szekér- és kocsigyártáshoz szükséges alkatrészt nem készíthettek. Az
ilyet elkobozták.
kerekítő kerekítőÝ fn → Csizmadia
talpmetsző és sarokfaragó kése.
kerékjártó: → kerékgyártó
kerek jászol ~:Az udvar (v. istálló,
akol) közepére állított, így minden oldalról hozzáférhető, vesszőből font, általában kör v. ellipszis alakú → jászol.
kerek kalács ~: Kerek alakú → kalács.
kerek karám ~: Nádból készült, 4
részre osztott, kör alakú → karám.
kerekkötő kerekkötőÝ fn → Tímároknál: munkára használt, deréktől félcsizmaszárig érő, ráncba szedett fehér
vászonykötény, amely az egész alsótestet körülfogja.
kerekól kerekóṷl fn Vesszőből font,
sárral tapasztott kerek alakú → disznóól.
Szegény(ebb) emberek gazdasági épülete volt.
kerékrámolás ~ fn A → keréktalp
küllőkre való illesztése.
kerekség kereksíg fn − Szólás: Nincs
több ijen rossz köjök a főÝd kereksígin:
az egész világon.
Kerek-Szárcsás: → Bánk
kerekszék ~ fn 1. → suszterszék. 2.
Rögzítő eszköz, amelybe a → kerékagyat befogatva a küllők helyét kivésték,
majd a küllőket belehelyezték. Munka
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közben a bognár a hozzá rögzített székre
ülhetett.
keréktalp ~ fn A → keréknek a →
küllőre illeszkedő körív alakú része.
kerek teknő kerek teknőÝ: 1. Főként
→ disznóöléskor használt kerek formájú
kisebb → teknő, amelybe a disznó belsőségeit rakják. 2. → gyúróteknő.
Kerek-tó: → Pallag
kerek töltike kerek tőÝtike: Gömbölyű formájú → töltike.
kerékvető kerékvetőÝ fn 1. Másik
ne-ve: kocsivetőÝ. A kapunyílás, kapubejárat sarkában elhelyezett, rendszerint
félgömb alakú kőtömb v. öntöttvas, íves
kapuvédő. 2. Út szélén álló oszlopoknál,
ill. hidak előtt a járművek kerekét távol
tartó betontömb. 3. → kocsisbosszantó.
kérelem kírelem fn Óhaj, kérés.
kérem kírem fn Kötött használatban:
kérés, kunyerálás. Szólás: Rákaptak mán
a kíremre: mindig oda járnak kérni.
kerepce: → kerepelő
kerepel ~ i Sokat beszél, jártatja a
száját.
kerepelő kerepelőÝ fn Tőváltozata:
kereplőÝ, régies alakváltozata: kerepce.
Kártevő madarak riasztására szolgáló,
kerepelő hangot adó eszköz. MadárijesztőÝ fábúl, tekertík, oszt recsegett. L.
még: kereplő
kereplő kereplőÝ fn 1. Fából készült
hangszer. Katolikusoknál nagyhéten, főként nagypénteken és nagyszombaton
használták a harangszó helyettesítésére.
2. → kerepelő.
keres ~ i − Közmondás: Aki ~, tanál:
a kitartás meghozza a jutalmát. Rongyosba ~ik a jóṷt: ti. a jó és szép ruhát.
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Ahon nincs, ott ne ~s!: szegénytől ne
kérj kölcsön!
kereskedelem: − A/ Az évszázadokon át távoli vidékek kereskedelmi központjának tekintett Debrecennek ez a
szerepe a Trianon utáni évtizedekben jelentős változásokon ment át. Ennek legfőbb jellemzői: A nagyobb vállalatok
mellett sok kisvállalkozás is a felszámolás sorsára jutott. A korszak pozitív jelensége, hogy megjelent a → Hangya
Szövetkezet. 1920 után megerősödött a
fa~, sok új vállalat jött létre a terménykereskedés, általában a mezőgazdasági
cikkekkel való kereskedés terén. Mivel a
város és környéke gyakran szenvedett az
aszálytól és más elemi csapásoktól, emiatt a kereskedők kiegészítő tevékenységgel is foglalkoztak: pl. seprűgyártással, gabona-, liszt-, bor- és állatkereskedelemmel. A korszakban környékünkön
felerősödött a tojás- és toll~. A Hangya
Szövetkezet tojást és baromfit szállított
több nyugati országba. Akkoriban több
száz szatócs, szatócsüzlet működött a
városban. A jelentősebb üzletek a Piac
utcán és az abba torkolló utcák elején, a
Csapó, Kossuth, Széchenyi, Simonffy és
Hatvan utcán, vmint a Petőfi téren sorakoztak, általában széles, díszes → ószlagokkal. Kereskedelmi alközpontok
voltak a Cegléd utcán, Árpád téren, a
Vámospércsi úton, a Külső-Vásártéren
és másutt. – B/ Kisebb jelentőségű a →
házaló kereskedelem, ezt néhány tucat
személy űzte. Az ószeresek nagy tábora
a szegénységre utal (→ ószer). Régi
forma a → vásárok tartása is. Az évente
négyszer tartott vásárok a város és a
környék igényeit voltak hivatva kielégí-
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teni. A → piac a város ellátásában játszott nagy szerepet. A Kossuth utca elején virágpiac, a Csapó utca a Dégenfeld
tértől a Rákóczi utcáig terjedő szakaszán
kenyérárusok, a páratlan oldalon gyümölcsárusok, a Rákóczi utcában zöldség-, tyúk-, tojás-, vmint tejfel-, túró-,
terményárusok követték egymást. Az
árucsarnok megvalósítása azonban mindig halasztódott, így a körülmények közel sem voltak a legjobbak. Az eladók
maguk a termelők v. a közvetítő → kofák. A debreceni piac alkalmával a termelők is nagy csapatokban, sokszor
gyalog, hátukon cipelték be áruikat; a
halápi, fancsikai stb. külsőségekről érkezők a → Zsuzsi vonattal az epreskerti
fatelepi végállomáshoz vonatoztak, ők
főképpen tejet, tejtermékeket, baromfit,
tojást hoztak eladásra. Jellegzetesek
voltak az ún. → kofabuszok is. – C/ A
piac lehetőséget adott, hogy a lakosság
közvetlenül a termelőtől szerezze be az
árukat. A második világháború előtt
1938-tól azonban a hadigazdálkodás
áruhiányt teremtett, bevezették a →
jegyrendszert. Cukrot, lisztet, kenyeret,
szappant, más alapélelmezési, fogyasztási cikket csak jegyre lehetett kapni, a
textíliák beszerzését pedig a vásárlási
könyv rendszeresítésével korlátozták. A
háborús anyaghiány miatt az üzletek
polcain megjelentek a silány műrostos
áruk, különböző pótlók, pl. → teapótló.
A zsidótörvények, a zsidóvagyonok kisajátítása, bombázás stb. miatt 1944 telére a városban súlyos ellátási problémák
voltak.
kereskedik ~ i Keres, kutat. Az én ládámba ne kereskeggy!
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kereskedő kereskedőÝ fn Az alábbi
összesítés a második világháborús éveket élő Debrecen kereskedelmének jellemzőiről (és e társadalmi réteg összetételéről, viszonylagos létszámáról) nyújt
áttekintést. A város 1940. évi naptárában
a következő adatok olvashatók: 1.
agyagáru és üvegkereskedők (25 fő), 2.
alkuszok és ügynökök (120), 3. autó-,
kerékpár-, varrógép-kereskedők (35−
40), 4. állatitermékek-kereskedés (5), 5.
benzin- és olajkereskedők (20), 6. beraktározó vállalatok (2), 7. bércséplők (40−
50), 8. bérautó tulajdonosok (30−35), 9.
bérkocsi tulajdonosok (30−35), 10. borkereskedők (25), 11. bőrkereskedők
(20), 12. bútorkereskedők (18), 13. cipőkereskedések (35), 14. cukorka-, csokoládé-, déligyümölcs-kereskedők (30), 15.
cseléd- és helyszerzők (3), 16. díszműés bőráru-kereskedők (80), 17. divatárukereskedők (50), 18. dohányzási mellékcikkek kereskedése (120), 20. drogéria
és illatszer-kereskedők (45), 21. ecet- és
szeszkereskedők (17), 22. ékszerkereskedők (7), 23. élőállat-kereskedések
(60), 24. építkezési anyagok (20), 25.
épületfakereskedők (21), 26. fa- és szénkereskedők (130), 27. faszénkereskedők
(5), 28. festék- és zsiradékkereskedők
(38), 29. fémárukereskedők (6), 30.
fényképészek és fotócikk-kereskedők
(13), 31. férfi- és női készruhakereskedők (88), 32. fuvarosok (307), 33.
fűszerkereskedők (81), 34. fűszer- és
vegyeskereskedők (4), 35. garage (10),
36. gazdasági gépkereskedők (25), 37.
gyapjúkereskedők (27), 38. gyümölcsés déligyümölcs-kereskedők (6), 39.
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halkereskedők (9), 40. hangszerkereskedők (7), 41. háztartásicikk-kereskedők
(49), 42. hirdetési vállalkozók (4), 43.
hordárok (40), 44. írógépkereskedők (5),
45. jégkereskedők (8), 46. juhkereskedők (5), 47. kerti dísztárgyak (1), 48.
kép- és régiségkereskedők (2), 49. kocsmárosok és vendéglősök (375), 50.
könyv- és zeneműkereskedők 50), 51.
közraktári vállalatok (5), 52. látszerkereskedők (5), 53. lisztkereskedés (40),
54. ló- és szekérszállásadás (10), 55.
lókereskedők (12), 56. madárkereskedők
(2), 57. mezőgazdasági-terménykereskedők (2), 58−59. mérlegkölcsönzés
(12*20), 60. műszaki- és elektomoscikkkereskedés (63). − Szóláshasonlat: Sétál,
mint a jóṷ kereskedőÝ az üres bóṷtba:
(tréf) céltalanul fel s alá sétál. L. még:
rőföskereskedő, szénakereskedő
keresmény keresmíny fn (rég) Kereset.
kereső keresőÝ mn KeresőÝbe jár:
elkóborgó állatot keres.
keresőhalászat keresőÝhalászat fn A
halász csónakról v. vízben gázolva vontatott, ill. partra húzott kisméretű hálóval
dolgozik. Eszközei: a → keceháló, ritkábban a bónéháló, ill. a fenékháló/kaparóháló. L. még: halászat a hortobágyi
vizeken
kereszt ~ fn 1. A kereszténység jelképe. Ma is élő szokás, hogy ~ben nem
fognak kezet, mert akkor → keresztelő
lesz. Frazémákban is előfordul. Szólásokban: Hánnya a ~et magára: bizonygatja, hogy ártatlan vmiben. Arra mán
~et vethet: a) az már odavan, elveszett.
b) ellopták. Kivetette rá a ~et: tervezi,
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hogy ellop vmit. Itt említhető az Isten
neki, fa~!: legyen hát! frazéma is. Közmondásban: Mindenkinek megvan a maga keresztye, azaz mindenkinek vannak
gondjai, bajai. 2. – A/ Teljes neve: gabonakereszt. A kévébe kötött szálas gabona meghatározott rendben és formában a tarlón történő összerakása. Jelzői
használatban: egy ~ búza: ilyen csomónyi búza. − A kévékbe kötött gabona
(búza) egész nap a tarlón volt. Estefelé
aztán összehordták, ~be rakták. Egy
~ben mindig 18 kéve volt. A kévéket
úgy kellett összerakni, hogy a kalászok
kiszáradása biztosítva legyen, és a meghatározott kéveszámú ~tel mint egységgel a termésmennyiséget számolni lehessen. A kévék összerakásánál arra ügyeltek, hogy a legalsó kéve kalászai se érjenek a földre (emiatt a kalászos részét
visszahajtották), a csapadék zavartalanul
lefolyjon a kévékről (a szemek ne csírázzanak ki), a szél ne tegyen kárt bennük, a szemek ne peregjenek ki. A legalsó ké- ve legismertebb neve bújtató/bújtató ké- ve, de papnénak is mondták. Erre kerültek a négyágú ~ alakot
formázva seggivel kifelé, fejükkel egymás felé fordítva a többi kévék. Legfelülre pedig egy a többinél rendszerint
súlyosabb, nagyobb kéve, a pap/tiszteletes. Egyesek ezt kissé megbontva helyezték el, hogy az alatta levőket betakarja, és a szél kártétele ellen a többi
kévéhez kötötték. Voltak, akik a papnak
nevezett legfelső kéve kivételével a többi 17 kévét mindet papnénak tekintették.
A ~ összerakása, a keresztelés a napi
munka végeztével, naplemente után,
hűvösebb időben történt, ily módon is
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igyekeztek csökkenteni a szemveszteséget. (A kévék összehordása több gazdaságban a marokszedő dolga volt, a ~
összerakása a kaszásé.) Ettől csak akkor
tértek el, ha eső, vihar közeledett. A
kévéket összehordáskor körben helyezték el, hogy a ~rakás könnyen, folyamatosan történjék. A gabonatábla hosszában, szép egyenes sorban álltak a ~ek
úgy, hogy nemcsak szemből, hanem
oldalról is takarták egymást. Ez a katonás elrendezés megkönnyítette a számbavételüket is. A ~ek aratástól hordásig
a tarlón maradtak. A learatott gabona
fajtájától függően búzakeresztről, gabonakeresztről ’rozs’, árpakeresztről és
zabkeresztről beszélhetünk. A tarlón elhullott gabonaszálakat nagy fagereblyével (tarlógereblye) szintén összegyűjtötték, és külön kaparékkeresztbe rakták, ha
kevesebb volt, akkor a kaparékkévét a ~
tövébe helyezték. A hagyomány szerint
a derecskei aratók tudtak jó ~et rakni. –
B/ Közmondásban is: Könnyű a ~ek közt
búzakalászt szedni, azaz könnyű ott haszonra szert tenni, ahol minden feltétel
bőven megvan hozzá. 3. → Gubakészítésnél a szálaknak a szövést akadályozó
~eződése, amelyet a fonál felvetése közben elkövetett hibás szálvezetés okoz.
Keresztet vet a mellékbe: összekuszálja a
→ mellék/mellékfonal egymással párhuzamosan futó szálait. Kiköti a keresztet:
a szálaknak a fonál felvetése közben
keletkezett, a szövést akadályozó kereszteződését megszünteti, kibontja. 4 Barnatésztából készített karácsonyfadísz.
Szélét a mézeskalácsosok egyes csővel
rajzolták meg. 5. Becézett alakban: keresztke. Keresztanya (keresztszülő). L.
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még: bárányjegy; a fogalmak szócikkeit
is!
keresztág ~ fn A → gyeplőnek az a
része, amelyet a hajtószár meghosszabbításaként a zablához kapcsolnak. A
hajtószár két végéhez csatlakoztatott
kétágú szíj, amelynek a belső szíjai
hosszabbak, mint a külsők. − A ló befogásakor a külső, vagyis rövidebb ágakat
mindkét ló zablájának külső karikájához,
a hosszabb belső ágakat keresztbe csatolják. A ~akat a hámkarikákon vezetik
át, hogy le ne csússzanak, össze ne akadjanak.
keresztanya: → keresztszülő
keresztanyu: → keresztszülő
keresztapa: → keresztszülő
keresztapu: → keresztszülő
keresztbe áll a szeme: → kancsal
keresztbe néz: → kancsalít
keresztbekesely keresztbekesej mn
Olyan 〈ló〉, amelynek jobb első és bal
hátsó, ill. jobb hátsó és bal első lába alul
fehér. L. még: lótenyésztés
keresztbe-kasba ~ hsz Keresztülkasul.
keresztbe-kasul ~ hsz Összevissza,
rendezetlenül.
keresztbéklyó keresztbíkjóṷ fn A ~ a
ló lábára tett → béklyó.
keresztbélfa: → keresztfa
keresztbe néz: → kancsalít
keresztbenéző: → kancsal
keresztbot ~ fn Két kereszt alakban
egymáshoz erősített bot, amelyet leszúrtak, és vállánál fogva erre tették a szűrt,
hogy árnyékot adjon.
keresztel ~ i Gabonakévéket → keresztbe rak.
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keresztelés keresztelís fn A gabonakévéknek → keresztbe rakása. − Összetételi utótag a → gombkeresztelés szóban.
kereszteletlen gyermek ~: A magyar
népi hiedelemvilágban több hiedelemkör
fűződik hozzá. A cíviseknél erre csupán
a beteg, nem egészséges újszülött minél
korábbi megkeresztelésének igénye, ill.
gyakorlata utal. L. még: keresztelő
keresztelő keresztelőÝ fn Miként a
más vallásúaknál, a református vallású
cívis társadalomban is az egyházba fogadás szertartása volt a ~, egyúttal az →
újszülött befogadása a családi közösségbe. Hajdan ez az alkalomhoz kötődő
hagyományos szokások és hiedelmek
rendszerén át történt, a 20. században
azonban már a városlakó cívis (paraszt)
polgárság és kézművestársadalom keveset őrzött meg mindebből. A ~ szertartásában a múlt század elejéig még sok
cívis parasztcsaládnak volt része, hiszen
nem volt ritka a több gyermekes nagycsalád. A ~ előkészületeinek fontosabb
mozzanatai: a → keresztnévadás, → koma, ill. keresztszülő-választás és a ~re
való közvetlen felkészülés, így az időpont megjelölése, meghívás. Cívis szokás szerint az egészséges gyermeket
nyolcadnapra keresztelték. Előfordult,
hogy a ~re a szülés után 2−3 hétre került
sor a templomban, akkorra az anya is
megerősödött, így jelen tudott lenni a
szertartáson. (Régi időkben a keresztelés
hétköznap a templomban történt, az istentisztelet végén. Balogh István: A cívisek világa 284.) Az újszülöttet a
keresztanyja, a bába és a fürősztő-
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asszony vitték a templomba, a keresztszülőket ebédre is meghívták, azok az
újszülött párnája alá pénzt tettek (→
pólyapénz), más ajándékot nem volt
szokás adni. A ~ utáni ebéden csigaleves
volt tyúkhússal, sült kappan, pulyka, fán
sült kalács és természetesen sok bor.
Nem egészséges újszülöttnél fontos
szempont volt, hogy a ~ minél hamarabb
megtörténjék, nehogy kereszteletlenül
haljon meg a gyermek (→ kereszteletlen
gyerek), v. ahogyan mondták, hogy ne
pogányul hajjík meg. Ilyen esetben nem
a templomban, hanem a háznál történt a
~, a házhoz hívták a papot. A keresztségben az elsőszülött fiú általában az
apja nevét kapta, a később születő fiúgyermek(ek) nevét a családi közösség
megbeszélte (→ keresztnévadás). − A →
keresztkomaság sokszor a vérrokonságnál is szorosabb köteléket jelentett; a
keresztszülők és a keresztgyerekek között a viszony mindig igen szoros volt. −
Szólásban: Nem hagyott rajta keresztvizet: alaposan leszidta. – Az általános
népi babonás hiedelem szerint KeresztelőÝ lessz: mondják ma is, ha a pohár feldől, és vki felé folyik. A népi hiedelem
úgy tartja, hogy keresztbe nem szabad
kezet fogni, mert akkor ~ lesz. L. még:
alkalom
keresztépület keresztípület fn Az udvar végében keresztben fekvő gazdasági
épület.
keresztes ~ I. mn Vmilyen tárgynak,
eszköznek, ill. vmilyen tárgy, eszköz
részének megnevezésére. II. fn Egy rúdon 2 hámfa.
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keresztesfog ∼ fn → Gubacsapóknál a vetőkaró felső kötőgerendáján található fa rudacska, amely arra szolgált,
hogy a kezdetnél a melléket kétfelé oszsza, benne egy kereszt legyen, ami a
szövőre való feltételnél volt nélkülözhetetlen.
keresztes
oldalpálca
keresztes
óṷdalpáca: Szekéroldalban végigfutó
vékonyabb pálca.
keresztespálca ∼ fn → Gubacsapóknál az alsó és felső szálak közé a nyüst
mögött behelyezett pálca, amely a szálak
egyenletességét biztosítja.
keresztez ~ i 1. Gabonakévéket →
keresztbe rak. 2. Csipkeverő átveti egymáson a fonalakat, majd átbújtatja egymás alatt.
keresztezés keresztezís fn A gabonakévék → keresztekbe rakása.
kereszteződés keresztezőÝdís Szövésnél a felvetett szálak egymást keresztező találkozása; nyolcas.
keresztfa ~ fn 1. Másik neve: keresztbélfa. A → vendégoldalakat tartó
két keresztrúd közül egy. 2. A → nyeregnek a kápára szíjazott, keresztben
elhelyezett, faragott fa v. vas része. 3.
Az → eke két szarvát összekötő fa. 4. A
kutat bélelő deszkákat a kút falához szorító fák közül egy. 5. → eplény.
keresztfogás ~ fn Két kézzel történő
kézfogás, amelynek során a kezek keresztezik egymást.
keresztfűrész: → nagyfűrész
keresztgerenda ~ fn Másik neve: fojóṷgerenda. A mestergerendára merőlegesen egymástól 80−120 cm távolságban
lefektetett bárdolt gerendák.
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keresztgyermek ~ fn Az a → keresztelő szertartásával kezdődő rokoni viszony, amely a keresztelt gyermek és a
keresztvíz alá tartó nő és annak házastársa v. erre az alkalomra választott férfitársa között jön létre. A → keresztszülőknek a társadalmi elvárások által előírt
kötelességei voltak/vannak. Konfirmáláskor megajándékozták, névnapján,
születésnapján megemlékeztek róla. A
cívis társadalomban a legény kérője
gyakran a keresztapja volt. Gyakori,
hogy a ~ lakodalmán a keresztapa a →
násznagy, a keresztanya a → nyoszolyóasszony. Lakodalmi ajándékuk is jelentős. A keresztszülők a ~et keresztlányomnak, keresztfiamnak szólítják, mások előtt így is emlegetik.
keresztkarám ~ fn Α → karám
egyik típusa.
keresztke kereszke fn Keresztanya
becézve. A keresztgyerek szólíthatja így.
L. még: megszólítás
keresztkoma ~ fn A keresztapa a keresztgyermek szüleinek, ill. az apa a
keresztapának a szempontjából. L. még:
barát
keresztkötél: → kévekötél
keresztkötés keresztkötís fn Kötésfajta, amelyben a vesszők egymást derékszögben metszik. L. még: vesszőfonás
keresztnévadás: Az újszülött személynevének a hagyományok szerint
történő kiválasztása a családi közösségben. Befejező szertartása a → keresztelő.
A magyar ~ alapelve az apaági leszármazás, amely megköveteli, hogy az újszülött keresztnevét az apa családjában
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ismert és szokásos nevekből válasszák
ki. A cíviseknél is szokás (volt), hogy az
elsőszülött fiúgyermekek rendszerint
apjuk keresztnevét örökölték/öröklik. Ha
apjuk nem volt elsőszülött, tehát nem az
édesapja keresztnevét viselte, akkor az
első gyermeket rendszerint apai nagyapja nevére keresztelték. Ez volt a szokás a
lánygyermek születésekor is, az elsőszülött rendszerint az anya nevét kapta. A
fiú-, lánygyermekek kaphatták még a
keresztszülők nevét is. A keresztnevek
választékát az egyházi előírások, a helyi
névdivat, a helyi szokás határozta meg a
debreceni cívis társadalomban is. A múlt
század első felében gyakori férfinevek
voltak az István, Sándor, József és főként a János. Erre utal a következő szólásféle is: Én is János, kend is János, az
Isten is János. A legkedveltebb női nevek voltak az Erzsébet, Katalin, Julianna. A reformátusoknál is gyakori névnek
számított a Mária. 1945 után a cívis társadalomban bekövetkezett nagyarányú
változás természetesen a névdivatban is
megmutatkozott. Megjelentek és napjainkban egyre inkább terjednek az olyan
idegen férfi és női nevek, mint a Krisztián, Roland; Dzsenifer, Adrienn, Klaudia, Szintia. Stb.
keresztrész: → keresztfa
keresztszóp keresztszóṷp fn A →
talyiga két rúdját öszekötő léc.
keresztszüle: → keresztszülő
keresztszülő keresztszülőÝ fn Régies
tőváltozata: keresztszüle. Az a férfi és
nő, akit v. akiket az újszülöttnek a szülei
felkérnek a ~i szerepre. A református
vallású családoknál ez a → keresztelő
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egyházi szertartásán való megjelenést és
tevékeny részvételt jelenti. A keresztanya tartja a gyermeket a keresztvíz alá,
a gyermek nevében a ~k teszik le az
egyház által előírt fogadalmat. Ezzel a
szülők és a ~k → komák lesznek; és a
társadalom által meghatározott kötelességet vállalnak egymás iránt, ill. a ~k
a gyermek iránt is. Általában gyermekkori barátot, barátnőt hívnak, leginkább
házaspárokat. A cívis társadalomban
rendszerint azonos paraszti réteghez
tartozót kértek fel, de előfordult, hogy a
szegény cseléd, zsellér gazdapárt hívott
meg keresztkomának. Az utóbbi időkben
a ~ kiválasztása gyakran a közeli rokonságon belül (testvér, unokatestvér)
történik. A gyermek a keresztszüleit keresztapámnak, keresztapunak, keresztanyámnak, keresztanyunak, ill. ez utóbbit → keresztnek/keresztkének szólítja.
Mindkettőjükre vonatkoztatva kereszték,
keresztkéék alakban becézi őket. Érdekes
cívis sajátosság volt a → lógó keresztanya, → lógó keresztapa/lógókoma „intézménye”. Mindkettő az egyházi anyakönybe be nem írt, de ~nek tekintett nőt,
ill. férfit jelölte. Az előbbi általában a
valódi keresztanya nőtestvére, utóbbi a
keresztapa fivére volt. Egy gyermeknek
lehet(ett) több ~je is. Az egyház azonban
a múlt század elejétől csupán három ~t
engedélyezett. A ~k különösen a keresztgyermek konfirmálásán, névnapján,
születésnapján, de még inkább a lakodalmán tettek ki magukért. Ők adták a
legnagyobb ajándékot, a menyasszony
keresztapja volt a → násznagy, a volegény keresztapjával ők a házassági tanúk. A keresztanya volt a → nyoszolyó
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asszony, neki azonban a lakodalomban
nem volt különösebb szerepe. Ha a
gyermek mindkét szülője meghalt, ha a
gyermek teljesen megárvult, és közeli
vér szerinti rokona nem volt, a cívis
társadalomban is a gyám megbízatásánál
elsősorban a keresztapa jött számításba.
Ha a keresztapa sem élt már, akkor a
felnőtté válásig, a 24. életév betöltéséig
a → lógó keresztapa/lógókoma, ha ilyen
nem volt, akkor az → árvaszék látta el a
gyámi teendőket. Előfordult, hogy gyermektelen ~k a keresztelő után örökbe
kérték-fogadták a keresztgyermeküket,
természetesen, ha a már több gyermekes
szülők erre hajlandóságot mutattak. − A
népnyelvben ma is gyakori a türelmetlen
visszautasítás: A keresztanyád térgye kalácsa! Most mán van keresztanyám −
mondja tréfásan az, akit egy idősebb
nő(rokon) arcul üt. L. még: műrokonság,
rokonság
keresztvágófűrész kereszvágóṷfürísz fn Kétnyelű → fűrész. A ~hez két
ember kell.
keresztvas ~ fn 4 lóval való szántáskor, boronáláskor a két első ló keresztes
nevű hámfájának láncait szétfeszítő vas.
keresztvíz: → keresztelő
keretbak ~ fn Méhészetben olyan
állványféle, amelyre pergetéskor ráteszik
a kereteket.
keretes fűrész keretes fűrísz: → Vákáncsosok által használt → fűrész.
keretfogó: → keretkiemelő
keretkiemelő keretkiemelőÝ fn Másik neve: keretfogóṷ. → Méhészetben:
köracélból hajlított rugóval ellátott szerszám, amely ollószerűen és harapófogó
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módjára fogja meg a felső keretlécet.
keretköz ~ fn → Méhészetben: a keretek között található rés, a keretek közti
távolság.
keretléc ~ fn → Méhészetben: a keretet alkotó lécek egyike.
keretszerkezet ~ fn A → lekvár kavarását szolgáló szerkezet tartó része.
keretváll ~ fn → Méhészetben: a keret lépjei közötti távolságot megtartó
ütköző. Ennek segítségével lehet a lépeket megóvni attól, hogy a méhek összeépítsék őket egy másikkal.
kerezs: → kerezsikorsó
kerezsikanta ~ fn Bő szájú cserépedény, vászon ’mázatlan’ cserépkanna.
L. még: kanta
kerezsikorsó kerezsikorsóṷ fn Röviden kerezs. Kifejezésben: Jár a kerezs.
Fehéres színű, vászon ’mázatlan’ cserépkorsó, bő szájú vizesedény. Alkalmas
bor tárolására is. L. még: kanta
kerge ~ mn Kergeségben szenvedő
〈juh〉.
kergebirka ~ fn Megkergült birka,
amely az agyában fészkelő galandféregtől körbe forog. L. még: juh betegségei
és gyógyításuk
kérges kírges mn 1. Kemény, durva
tapintású 〈tárgy, dolog〉. Pl. a megázott
és (hirtelen) megszáradt kötél v. a bőrcsizma, bőrkabát. Ez utóbbira mondták,
hogy összehítta a szűcsöket. 2. → Tímároknál: nem teljesen kész 〈bőr〉.
kergeség kergesíg fn Kergekór. A
kutyában levő galandféregtől megfertőződik a birka, a fejében hólyag képződik, a hólyag felett a koponyacsont elvékonyodik, megpuhul. – A ~ gyógyítása
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igazi juhásztudománynak számított, csak
az ügyes juhászok vállalkoztak rá. A
juhász az állat (→ kergebirka) fején
széthúzta a szőrt, megvágta és lefeszítette, lefejtette a bőrt, majd → kacorkéshez
hasonló eszközével ék alakot vágott ki a
koponyából, kiemelte a koponyacsontot,
és az alatta levő kis vizes hólyagot óvatosan lefejtette, végül a csontot visszaillesztve rávarrta a bőrt. Nem volt többé
→ bolond ’kerge’ a birka. A hólyag eltávolítására más vidékeken ettől eltérő
fogásokról is tudnak. L. még: juh betegségei és gyógyításuk
Kérgesnyakú Szilágyi Imre: → cívis ragadványnevek
kergető kergetőÝ fn Alakváltozatai:
kergetőÝs, kergetőÝsdi. Fogócska. L.
még: kurvakergető
kergetős, kergetősdi: → kergető
kérgezés kírgezís fn A fakéreg baltával történő lehántása.
kérgező kírgezőÝ fn A fakéreg lehántását végző munkás.
kérgezőgép kírgezőÝgép fn A fakéreg lehántására szolgáló gép.
kérincsél ~ i Gyakran kér, vmilyen
kéréssel állandóan alkalmatlankodik.
kering ~ i Alakváltozata: keringel. −
Szóláshasonlat: Kering, mind góṷjafos a
levegőÝbe: céltalanul jön-megy, kóborol.
keringel: → kering
keringő1 keringőÝ fn A sóska magasra felnyúlt, magot hozó szára, rengője.
Savanykás íze miatt a fiatal ~t a gyerekek szívesen rágcsálták.
keringő2: → tánciskola
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kerít ~ i 1. Kerítést csinál. 2. Kört,
gyűrűt alkot vmi, vki köré. 3. Ruhadarabot széles mozdulattal vkire, vmire terít.
kerítés kerítís fn – A/ Területet körülvevő, elhatároló építmény. Leggyakrabban a telek, telekrész (udvar, kert,
felső udvar, alsó udvar), vmint az állattartás, raktározás stb. területének lezárására szolgál. Rendeltetésétől, anyagától
függően több fajtája ismeretes. A városi
porta utcára néző részén deszka-, léc- v.
rőzse~, berena húzódott hajdan. Ezt
tréfásan szakállszárítónak is nevezték,
mert a kiváncsi idős emberek mögöttük
állva szemlélték az utca életét. Később a
~ külső formája, anyagának minősége
egyre inkább a jólét kifejezőjévé vált. A
fűrészmalmok gyarapodásával, a deszkakereskedelem megszervezésével Debrecen-szerte is a díszes deszkakerítések
terjedtek el. De kedveltek voltak a betonelemekből álló ~ek, majd a 19−20.
század fordulója táján a kovácsoltvas, a
második világháború után pedig a vasvázas, csővázas ~ek is. Napjainkban
pedig a legkülönbözőbb anyagokból
készült ~ek láthatók a cívis parasztok
utódai által lakott utcákban, így a Hatvan
utcán, Miklós utcán, Cegléd utcán, Mester utcán, Rákóczi utcán is. A múlt század eleje táján a cívis gazdaporták nagy
részén még földszintes lakóházak álltak,
de az utcafronton hatalmas faszerkezetű,
kőlábas v. az épületbe falazott, fedett
szárazkapualjak és díszes állódeszkás v.
oszlopfős kőkerítések emelkedtek, ill. az
udvart az utca felől a ház ereszének magasságáig nyúló téglakerítés zárta be. A
falon bolthajtásos, kétszárnyú tölgyfakapu, mellette egy kis ajtó, amelyet csak
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ritkán használtak. Az ilyen kapu a jómód
jelképe volt. Kerek kapu, nagy kutya,/Ott
lakik a jóṷ gazda! – mondták róla irigykedve. – B/ Természetesen a Debrecen
környéki tanyáknak is volt ~e. A Hajdúszoboszló irányában fekvő Sárga-tanyát
például a két világháború között az utcafronton léc~, két oldalt és hátul pedig
deszka~, palánk határolta. Szegényebb
tanyák körülkerítésére szolgált a kórókerítés. Kerítést emelhettek a szőlőskertek
és a zöldségeskertek, gyümölcsösök köré
is. Elsősorban a szőlőskertek védelmére
való volt a gyepű v. szőlőgarágya, ez
élősö- vénnyel benőtt v. tüskés ágakkal,
hulladékkal telehordott árok, v. magasra
felhányt, elgazosodott földsánc. A Debrecenhez közeli Martinka nevű szőlőskertben például venyigéből volt a ~. Később a dróthálóból faoszlopokra feszített
kerítések lettek az uralkodók a gyümölcsösökben, szőlőkben. A garád felhányt
földből és gledícsiasövényből álló ~, a
tanyai szénáskertet, csűröskertet kerítették vele körül. – C/ Külön figyelmet
érdemelnek a ~sel kapcsolatos cívis jogszokások. A ~építés egyik jele a telek,
különösen a beltelek birtokbavételének.
A ~ a telektulajdon határát jelölte, elmozdítása büntetendő hatalmaskodás
volt. Régebben közvetlenül az oldalkerítés mellé is lehetett bámilyen épületet
emelni, újabban csak féltetős kisebb
épületeket. Szemétdombot, árnyékszéket,
kukoricagórét a ~től 5 m-re volt szabad
létesíteni. Néhány cívis gazdaportán a
kezdetleges vízöblítéses udvari vécé
egyik oldala a felső udvarban közvetlenül az utcafront felőli magas téglakerítéshez támaszkodott. Elhelyezésének
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oka, hogy így az utcai kanális közelébe
került. Ilyen építmény ma is látható a
Szív utca 7. szám alatt a hatalmas faszerkezetes kapubejárótól (az utcafronttól) balra. Napjainkban is érvényben
van, hogy a telek tulajdonosának a baloldali ~t kell rendben tartania. A faültetéshez kapcsolódó jogok szerint lombos
fákat (pl. diófát) a ~től 10 m-re lehetett
ültetni, de cserjét, orgonabokrot már 1 m
távolságra is. Természetesen a fentiek
érvényre jutása függött a jószomszédi
viszonytól is. – D/ A ~ a cívis nyelvi
frazémákban is megjelenik. Túlesik rajta, mint kutya a kerítísen: túl van rajta,
de nincs köszönet benne. A kerítíst támasztya − mondják a henyélő, dologkerülő emberre. Ott sincs/Nincs kolbászbúl fonva a kerítís − ez volt hallható a
cselédjét marasztaló gazda szájából,
vagyis mindenütt meg kell dolgozni a
kenyérért. Azt hitte, hogy ott kolbászbúl
fonnyák a kerítíst: főleg a gazdájától új
helyre költöző cselédre mondták. Közmondásban: Nem kolbászbúl fonnyák a
kerítíst: munka nélkül nem lehet megélni. L. még: cívis telek; a fogalmak szócikkeit is!
kerítő kerítőÝ fn 1. Ló → gyeplőjének részeként: a markolat két végére
varrott karikába csatlakoztatott, egyenként 6 arasz hosszúságú segédszíj. 2. A
gyeplőt a nyereg hátulsó kápájához rögzítő szíj.
kerítőhalászat kerítőÝhalászat fn
Lé- nyege, hogy a hálót a halászok félkörívben vetik be a ladikról, és ugyanarra a partra hozzák vissza. Eszköze az →
anyaháló v. húzóháló, nagyháló, öreg-
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háló. Ezt a halászati módot nemcsak a
tiszai, hanem a hortobágyi kisvizi halászok is jól ismerték. L. még: halászat a
hortobágyi vizeken
kerítőháló: → anyaháló
kérő1 kírőÝ fn 1. Az a férfi, aki vkinek a számára megbízásból feleségül kér
vkit. A ~ megbízott ember volt (gyakran
a vőlegény keresztapja), ő kérte meg a
lány kezét a szülőktől. 2. KírőÝbe: lánykérés céljából. KírőÝbe járt itt. L. még:
lánykérés
kérő2 kírőÝ fn Szarvasmarha által kérődzés közben visszaböfögött takarmány, ill. a kérődző állat emésztése. Elállt a kírőÝje: nem tud kérődzni. Ha ez
történt, akkor az állat felfúvódott. Ilyenkor az állatorvos megtrokározta (→ trokár), a paraszt egy varangyos békát
nyeletett le vele. Megindult a kírőÝje: elkezd kérődzni.
kérőasszony kírőÝasszony fn Az a
nő, aki vkinek a számára megbízásból
feleségül kér vkit. L. még: lánykérés
kérőnásznagy kírőÝnásznagy fn A
→ vőlegény → násznagya. L. még: lánykérés
kérsekél ~ i Kéreget, gyakran kér. A
koldusra és arra mondták, aki gyakran
kér kölcsön.
kert ~ fn – A/ Rendszerint kerítéssel
elzárt terület, gyümölcs- és zöldségfélék, virágok ültetésére és termesztésére.
Leginkább a lakóház mellett v. mögött
húzódnak, ill. hajdan a határ egy v. több
pontján csoportosan helyezkedtek el. A
termesztett növények fajtájától függően
van: gyümölcsöskert/csemegéskert, szőlő, tkp. szőlőskert, dinnyeföld ’dinnyés-
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kert’, káposztáskert és az erdőgazdálkodással összekapcsolódó csemetekert. A
város határában levő szőlőskertek és
gyümölcsöskertek tulajdonosai alkalmi
társulást is alakíthattak, ügyeik intézését
a kertgazda látta el. A cívis paraszti gazdálkodás sajátosságaival összefüggő fogalmak: a szálláskert, csűröskert, szérűskert. Idesorolható a méheskert is. Közös jellemzőjük, hogy az utóbbiak nem
növénykultúrákkal, hanem az állatok tartózkodási helyével, ill. a gazdálkodás
különböző színtereivel vannak kapcsolatban. – B/ Szólásokban is megjelenik:
Kertek alatt esküdtek: törvényes házasságkötés nélkül élnek együtt. Kert alatt
van: nem messze, közel. Itt van már az
újesztendőÝ a ~ alatt. Farkast emlegetnek, oszt a ~ alatt jár: mondják arról, aki
éppen akkor lép be, amikor róla beszélnek. Közmondásban: A szomszíd kertye
mindig zőÝdebb: a másét mindig jobbnak, szebbnek látjuk, mint a sajátunkat.
L. még: a fogalmak szócikkeit is!
kertgazda: → borgazda
kerthátul ~ hsz A kertek alatt.
kerti borsó: → borsó
kerti csombor ~: A → borsika/csombor legjelentősebb faja, gyógy- és fűszernövényként termesztik. L. még: cívis
konyha, gyógynövények
kerti mályva: → mályva
kerti sáfrány: → sáfrány
kertségek kercsígek fn Debrecenben
a 17−18. században a → szálláskertes
településforma volt a jellemző. A hoszszan elnyúló telkek hátsó részén, túl a
gazdasági udvaron szőlőskertek és gyümölcsöskertek voltak a 18. század végé-
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től. A ~ területe 1000 kat. hold körül
volt. A lakosság számának növekedésével a kertek egyre kisebb területre szorultak vissza, ezek új utcák nyitásával
beépültek. Ez arra késztette a városi tanácsot, hogy a város árkán túl létesítsen
területet a szőlők, gyümölcsösök, veteményesek számára. Így alakultak ki a
várost övező ~. Az 1760−1780 közötti
évtizedekben 15 kertség ölelte körül a
várost. Nagy részük szőlőskert volt. A
városi tanács 1890-ig tiltotta a ~ben
lakóházak építését. A város lélekszáma
1890−1910 közöt megkétszereződött,
egyre többen települtek ki a ~be. A 20.
század elejére a Boldogfalvikert, Csapókert és Homokkert teljesen beépült. A
lakótelepek terjedésével a ~eket felszámolták, és bérházakkal építették be,
emiatt fokozatosan kiszorultak Martinkára, Bocskaikertbe, Pacra, Halápra,
Nagycserére. A kialakult ~ (nagy része)
a lakótelepek nevében viszik/vitték tovább eredetüket. Nevük ábécé-rendben.:
Boldogfalvikert, Csapókert, Csemetekert, Csigekert, Epreskert, Hatvan utcai
kert, Homokkert, Köntöskert. Libakert
(Péterfiai utcai kert), Postakert, Sestakert, Sétakert, Széchenyikert, Tégláskert,
Tócóskert, Újkert, Vargakert, Vénkert,
(Zsidókert). L. még: a helynevek szócikkeit is!
Kertváros ~ tn Városrész az egykori
→ Baromvásártér helyén. Az 1950-es
években épült szoba-konyhás sorházai a
háború után lakásinség enyhítésének
céljával készültek.
kerül ∼ i 1. Vmely területet körbejár.
Kerülni megy: mezőőr körbejárja a terü-
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letét. 2. Vhova jön, megy, lép. Kerűjön
bejjebb! 3. Előfordul, megtörténik. 4.
Vmely célra adódik, akad vki, vmi. Nem
kerűt pásztor, akármennyit igírtem neki.
Hús is kerűt a paszujba. Kerül még azon
a fán egy-két szem szilva. 5. Szántáskor,
boronáláskor, vetéskor a földterületen
egy oda-vissza utat tesz. − Fenyegetésekben: Kerűj csak a kezem közzé! A
kezem közzé ne kerűj! − Az ige adatolt
igekötős előfordulásai: → bekerül, elkerül, előkerül, felkerül, kikerül, odakerül,
összekerül.
kerülés kerülís fn Szántás, boronálás
v. vetés közben egy oda-vissza megtett
út, forduló. Ez a tábla három kerülís.
kerület ~ fn Vminek a közvetlen kör
nyéke. L. még: hájkerület
kerülő kerülőÝ fn Csősz, mező-, ill.
erdőőr. L. még: kapa-kaszakerülő, műhelykerülő
kés1: → késik
kés2 ~ fn − A/ Gyermeknyelvi neve:
kóṷkóṷ. Nyeles vágó, ill. szúró szerszám, háztartási eszköz. A parasztember
és a pásztorember számára nélkülözhetetlen, evésen kívül még számos más
célra (pl. faragásra, metszésre) használta/használja. A parasztkések legrégibb
formája a → zsidóbicska. Ebből fejlődött
ki a különféle fanyelű egyenes ~, ill. a
csontnyelű és szarunyelű behajtós ~.
Készítésével iparszerűen a → késműves
foglalkozott. A cívis paraszt és a hortobágyi pásztor ~ét a késestől, ~művestől,
ill. vásárban v. vándorkereskedőtől szerezte be, de maga is alakítgatta, cifrázta
kedves eszközét. – B/ A ~ használati
köre, alakja (és anyaga) szerint többféle
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lehet. A cívis férfiemberek, pásztorok
által (is) használt ~ek: a villáskés, zsebkés/zsebbe való kés, ez utóbbi nagyobb
méretű változata a gyíkleső. A legfinomabb tollkés régi neve penicilus/peniciluskés. Itt említhető a borotva pengéje, a
borotvakés és a beretvapengés kés is. A
cívis háztartásban az étkezéshez szükséges ~eken kívül megtalálható még a
nagykés ’kenyérvágó és hússzeletelő
kés’, a tésztavágásra szolgáló vágókés, a
sonkaszeletelésre szolgáló sonkavágó
kés. A házi disznóölés során szokott
előkerülni az ölőkés/szúrókés/böllérkés/
bökő, a kaparókés/pucolókés/kaszakés és
a húrolókés/bélkaparó kés, az ezzel rokon konyhamészáros–hentes szakmában
ismeretes még a csapókés, bontókés. A
szőlőművelésben, kertészetben használatos eszközök: a kacorkés/metszőkés, oltókés és a dinnye lékelésére szolgáló
lékelőkés. A méhészek méhészkéssel,
sejtnyitókéssel dolgoznak. − A ~ek kisipari szerszámként való használata is
igen változatos. A faiparban az asztalosok munkaeszköze a vonókés, kosárfonóké a faragókés, vágókés, a kádároké a
görbekés. A bőriparban is többféle ~re
van szükség: A tímárok szerszáma a görbe pengéjű kacorkés/metszőkés, a kopasztókés, a kihúzókés, a faragókés, a
színelőkés, a ványolókés és a téglázó; a
szíjgyártók eszköze a félholdkés/görbekés, negyedholdkés, serfkés/serfelőkés; a
szőrmekikészítőké a marokkés; a szűcsöké a szűcskés. A fésűsmesterségben
van szükség a hernyózókésre és a pallérozókésre. A kőművesek munkaeszköze a kenőkés, fakés, vágókés. A fazekasok szerszáma a simításra használt fakés,
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az agyag feldarabolására szolgáló szelőkés, a pipakészító fazekasok speciális
munkaeszköze a pipakés. Az állatgyógyászat eszköze az érvágó kés. − C/ Egy
ma is élő népi hiedelem szerint Nem
szabad a tejbe ~sel aprítani a kenyeret,
mert víres tejet ád a tehén. – A ~ a cívis
nyelvi frazémákban is megjelenik. Fenyegetésben: Beléd mártom ezt a ~!
Tréfás lakodalmi meghívásban: Ha jösztök, lesztek, ha hoztok, esztek, ~t, kanalat
hozzatok, hogy éhen ne maraggyatok!
Szóláshasonlatban: Ojan életlen ez a ~,
mint a bot: tompa élű. Szereti, mint a
kecske a ~t: egyáltalán nem szereti. Ojan
setít van, hogy a ~ is megállna benne:
koromsötét van. Késem éles, kenyerem
béles – mondja az, aki meg van elégedve
a helyzetével. Beletört a ~e: belebukik a
vállalkozásba. Közmondásban: Kés, villa, tányír nincs zörgís/csördülís nélkül:
házastársak között természetes a kisebb
vita, veszekedés. Gyerekekkel kapcsolatos intésben: Kés, villa, ollóṷ, nem gyerek kezibe valóṷ! L. még: bicska, késhüvely, késtok; a fogalmak jelentését is!
késedelmeskedik kísedelmeskedik i
Lassan, nehezen mozog; kecmereg.
késelt furnér: → furnér
kesely kesej mn 1. Olyan 〈ló〉, amelynek a lábszára az állat alapszínétől elütően világos, fakó (→kesely lábú ló).
Az a ló ~, amelyiknek a lába fehér, ha
térdig v. → csüdön alul ér neki. Másutt a
színe lehet fekete, pej stb. A ~ ritka, de
mutatós változata az ún. → keresztbekesely. 2. 〈→Szarvasmarha színe.〉 3.
Éppen érni kezdő, félig érett 〈szőlő〉. L.
még: kesely hasú disznó, kesely orrú
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Kesely: → ló
keselyedik kesejedik i Szőlő érik, színesedik. Mindenfajta szőlőre, feketére,
fehérre, rózsaszínűre mondják, ha kezd
érni, puhulni.
kesely hasú disznó kesej hasú disznóṷ: Hasánál világos, hátán fekete szőrű
→ mangalica.
kesely homlokú: → szíjhomlokú
kesely lábú kesej lábú: Olyan 〈ló〉,
amelynek a lábszára az állat alapszínétől
elütően világos, fakó. Egyik változata a
hátulsó lábára ~. L. még: lótenyésztés
keselyleves kesejleves fn Tejjel készült pirított-tészta-leves. A pirítottísztalevesbe tejet öntenek. A hortobágyi juhászok eledele (volt), a cívis parasztok
közül kevesen szerették. L. még: leves
kesely orrú kesej óṷrú: Olyan 〈→
szarvasmarha〉, amelynek az orrán világos, fakó folt van.
keselyű kesejű fn A sólyomfélékhez
tartozó, nagy testű, dögevő madár. Több
faja van, legismertebb a → dögkeselyű.
kesentyű ~ fn Egyujjas, kötött kesztyű, kézmelegítő.
kesereg ~ i 1. Vki után bánkódik, sír.
2. Esőre áll az idő, esne is, nem is. L.
még: időjárás
keserűcseresznye ~ fn Sárga színű,
keserű ízű → cseresznye. Kiváló → lekvár készült belőle.
Keserű-erdei-hodály: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
Keserű-erdő: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
keserűfog ~ fn A hal nyelőcsövénél
belül levő világoszöld, lapos képződ-
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mény, amelyet a hal elkészítése előtt le
kell fejteni, késsel lekoppintják.
keserűgomba ~ fn Közepes méretű,
hófehér ehető gombafajta. A ~´ba juhtúrót tettek, úgy sütötték meg.
Keserű-laponyag: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok, laponyag
keserűlapu ~ fn Szószerkezettel:
nagylevelű lapu. 1. Szúrós termésű →
gyomnövényfajta. 2. Nagybojtorján. Arctium lappa. − Árnyékszék belső oldalára
írt tréfás figyelmeztetésben: Keserűlapuval ne türüld a segged,
kiszakad/elszakad/kijukad a lapu, szaros lessz a kezed!
Keserű-kút: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
keserv ~ fn − Szitokszóként: A ~it
neki! Az anyád ~it!
keserves ~ mn Keserűséget okozó,
nehéz. Összetételben: → jajkeserves →
kínkeserves. − Szólás: Nem dóṷgozott
íletibe egy ~t: általában jómódú emberekre vonatkoztatva: nem végzett még
igazán nehéz munkát. Potrohos anyának
~ gyermeke: amilyen az anya, olyan a
gyermeke.
késes: → késműves
Késes utca: → Debrecen
keshed ~ i Ruha kopik, feslik, nyűni
kezd. Adatolt igekötős alakjai: → elkeshed, kikeshed, megkeshed.
keshedés keshedís fn Ruhán kopás,
feslés.
keshedt ~ mn Kopott, feslett 〈szövet,
ruha〉. A ~ ruha már olyan kopott, hogy
megvarrni sem lehet.

kabóca
késhűvely késhűvej fn → Kés tárolására szolgáló, gyakran díszes, lapos,
fedél nélküli bőrerszény.
késik kísik i Elkésik vmivel. Kíste a
kapálást a tengeri, már nagyon gyomos.
Közmondásban: Ami kís [késik], nem
múl [múlik]. L. még: cívis népnyelv
keskeny ~ mn Ló termetének jellemzésére. − Szólásban: Keskeny neki az ucca: részeg.
kés ló kís lú: → Szekér elé még nem
fogott lócsoport, amelyet felszerszámozva hajtanak oda, ahol a szekér van. L.
még: lófogat
késműves késmíves fn Röviden: késes. Késkészítő (mester), bicskagyártó
(házi)iparos. Hajdan a → kés a cívis
parasztháztartásoknak is a legféltettebb
eszközei közé tartozott. A kés, a bicska
nyelét szilvafából, bükkfából v. szaruból
készítették. Ezeket esztergályozással,
festéssel v. égetéssel díszítették. A pengét eltörött sarlókból, kaszákból állították elő. Készítettek késeket, bicskákat
parasztok, pásztorok, kovácsok is.
Disznóölőkést legszívesebben → bajnétból ’katonai szurony’ csináltak még a
legutóbbi időkben is.
későbben kísőÝbben hsz Változata:
kísőÝbbet. Később. Tintával írtunk mán
majd kísőÝbben.
későbbet: → későbben
későbbiek kísőÝbbiek hsz Vmely
időponttól számítva, ill. ahhoz képest
vmennyi idő elteltével. Hatalmas, nagy
bikák jöttek be a kísőÝbbiekbe.
késő este: → este
későn kísőÝn hsz − Közmondás: Ha
kísőÝn indúsz, kísőÝn írsz [érsz]: nem jó
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idősebb korban olyanba kezdeni, ami a
fiatalok dolga.
későre kísőÝre hsz Sokára, hosszú
idő múlva.
késtartó késtartóṷ fn → Tímároknál:
1
/2 m magas L alakú deszkaállvány.
késtok ~ fn Bőrből készült, rendszerint színes bőrpillangókkal díszített
pásztorkéstartó, amelyet nadrágszíjra v.
gatyakorcra akasztva viseltek.
kész kísz fn Kíszre csinál: pl. cipőt
elkészít. Szólás: A kísz kéne neki: az kellene neki, amiért nem kell megdolgozni.
Közmondás: Sok kéz hamar kísz: sok
munkás hamar végez a dologgal.
keszeg ~ fn Alakváltozata: keszege.
1. Lapított testű, szálkás húsú pontyféle.
Szitkozódás: Egye le a fene azt a kis ~
óṷdaladat! Szóláshasonlatok: Ojan sovány, mint a ~: nagyon sovány. Lapos,
mint a ~e: nagyon sovány, nagyon lapos.
2. (gúny) Sovány ember, gyermek. L.
még: emberi test
keszege: → keszeg
keszegoldalt keszegóṷdalt hsz Féloldalasan, ferdén. Be keszegóṷdalt jár ez a
gyerek!
készhely kíszhej fn A megkívánt
hely, az adott cím.
készítőlé kíszítőÝlé fn Olyan sós lé,
amelyben a → tímár kikészíti a bőrt.
keszkenő keszkenőÝ fn 1. Fejkendő.
Főként az asszonyok viselete volt. 2.
Nagyméretű vállkendő, amelyet a nyakba vetve elöl összefogtak, v. hátul megkötöttek. Télen kisebb gyerekeknek is
kötöttek ~t. 3. (Férfi)zsebkendő. Annyok,
hozd ki a keszkenőÝmet! − mondta az
ember, ha ment valahova. − Szólásha-
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sonlat: Ojan, mint a két színű keszkenőÝ:
képmutató, kétszínű, köpönyegforgató. −
Összetételekben is előfordul: a kendő
rokon értelmű szava az anyagára utaló
hárászkeszkenő, kasmírkeszkenő, ill. a
jegykeszkenő; a zsebkendő régi neve a
kiskeszkenő (és a keszkenő); a nők egész
felső testet beborító ruhadarabja volt a
nagykeszkenő. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
készség: → pásztorkészség
késztet kisztet, kísztet i Vki ellen
uszít, ingerel, biztat.
kesztyű ~ fn 1. A cívisek öltözködésében a ~ mint másodlagos kiegészítő
ruhadarab töltött be szerepet. Hétköznapokon munkavégzés közben még hideg téli időben sem használtak ~t. (A
méhcsípések ellen védő → méhészkesztyű tkp. nem tekinthető kivételnek.)
Esetleg a városból a tanyára v. onnan
visszafelé tartó hosszabb szekérutak
alkalmával húzták fel a fiatalasszonyok
az ötujjú v. egyujjú kötött ~jüket. Ha
elkerülhetetlen volt, akkor a kéz melegen tartására a nők és gyermekek inkább szőrméből készült, két végén nyitott, hengeres ruhadarabot, → karmantyút használtak. Más volt a helyzet a
bálozás, a szórakozás ritka alkalmain. A
Bikában évenként rendezett → gazdabálokon a → kisasszonykesztyűt viselő cívis lányokat fehér ~s gazdalegények kísérték a díszterembe v. a páholyba a
hasonlóan öltözött fiatalemberek sorfala
között. Nyári vasárnapok délutáni korzózásain nemcsak az úri kisasszonyok,
hanem a tehetősebb cívis lányok is ~vel
kezükön sétálgattak a Piac utcán. Nem

383

kacsa

csoda, hogy sok cívis asszony élete alkonyán is dobozba eltéve féltve őrizte
fiatalságának eme becses kellékeit, a
nyári → csipkekesztyűt, a fekete nájlonkesztyűt v. a horgolt ~t. Temetéseken
nőknél a sötét ruhához felvett fekete ~ a
tiszteletadás, a gyász egyik kifejezésének számított. A ~ az ajándékozásnak is
az egyik tárgya volt. A menyasszonynak
vett → jegyajándékok között rendszerint
egy pár szép ~ is volt. Névnapra, karácsonyra a családtagok igyekeztek vmi
hasznos ajándékot adni szeretteiknek. A
férfiak többek között bőrkesztyűt v. házilag kötött egyujjas ~t is kaphattak. − A
~ szólásokban is előfordul. Kisgyermekre vonatkoztatott mondás: Akkora, mint
egy ~. Akit megfegyelmeznek, azt Megtaníttyák ~be dudálni. A régi katonaélet
szigorára utaló mondás: Majd megtaníttyák a katonaságnál ~be dudálni,
vagyis majd ott rendre szoktatják, embert nevelnek belőle. 2. → Mézeskalácsosoknál: kezet ábrázoló faforma.
kesztyűs ~ fn Főként divatos fehér
(báli) kesztyűket készítő kisiparos. Debrecen utolsó ~e Vitárius Sándor volt. Az
első világháború után műlábakat is csinált.
készülő kíszülőÝ fn − Szólás: Veri a
kíszülőÝt: nagyon készülődik, már alig
várja, hogy indulhasson.
készülődik kíszülőÝdik i Időjárási
megfigyelésben: KíszülőÝdik az időÝ,
vagyis eső közeledik. L. még: rákészülődik
két ~ szn 1. Két kézre: két kézzel.
Két kézre fej. Két tűvel kötött: ritka. Két
tűvel kötött a búza is, ha ritkán kel, si-
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lány v. a ruhaanyag, ha ritka. 2. Két karácsony közt: karácsony és újév között.
Két ünnep közt: karácsony és újév között.
két ágra font ostor ~: Az → ostor
megfonásának egyik módjával készített
ostor.
kétágú ~ fn − Szólás: Nem láttam
/hallottam még ijet, mióṷta ~ vagyok:
mióta megszülettem, mióta eszemet tudom.
kétágúfa ~ fn 1. A kunyhó vázát tartó, felül két ágban végződő oszlopok
közül egy. 2. Másik neve: szóṷgafa.
Kampós fa, amelyre a szabad tűzhely
fölött a bográcsot akasztják.
kétágú kapa ~: A föld lazítására
használt, két ágban végződő kerti →
kapa.
kétakkora ~ nm Kétszer akkora, kétszer olyan nagy.
kétannyi ~ nm Kétszer annyi.
kételen: → kénytelen
kétemberes szilke ~: Körülírással:
két embernek valóṷ szilke. Két ember
számára elegendő ételt tartalmazó →
szilke.
kétemberes vasfazék kétemberes
vasfazik: Kisméretű, kb. 2 l űrtartalmú
fazék, amelyben csak 2 személy számára
elegendő étel főzhető.
két embernek való szilke: → kétemberes szilke
ketet-kutat ~ i Aggodalmasan keres,
kutat.
kétfelőlről kétfelőÝlrül hsz Két
irány- ból, két oldalról.
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kétfenekű dob ~: − Szóláshasonlatban: Úgy elverlek, mint a ~ot: nagyon
megverlek.
kétfertály kétfertáj fn Órák száma
előtt a második negyedóra végét jelölve:
fél óra. Pl. kétfertáj öt az fél öt.
kétfogas ~ mn Olyan fiatal (15−18
hónapos) 〈→ szarvasmarha〉, amelynek
a két előzápfoga kinőtt.
kétfülű ∼ mn Olyan 〈agyagedény〉,
amelynek két füle van.
kétfűzős cipő kétfűzőÝs cipőÝ: Két
pár fémkarikával ellátott fűzős → cipő.
kétgarasos ~ fn Kis értékű régi váltópénz. Szóláshasonlatokban is az értéktelenség, a csekély érték kifejezője: Lejárt az mán, mint a rígi ~: a) vmi idejét
múlta, kiment a divatból, a használatból.
b) elromlott. Másik változata: Kiment a
divatbúl, mint a rígi ~. Lejárt ű mán,
mint a rígi ~: a) oda a becsülete. b) oda a
tekintélye. Annyit ír [ér] a szava, mint a
rígi ~: a) fenntartással kell fogadni, amit
mond. b) semmit sem ér.
kéthordású ~ mn Olyan 〈vidék〉, ahol
a méhek kétfajta növényről tudnak virágport gyűjteni. L. még: méhészet
két kerék közt járó talyiga két kerék
közt járóṷ tajiga: Olyan → talyiga,
amelynél a ló két rúd között középen
húz. Sima, jó úton ilyen talyigát használtak.
kétkihúzásnyi cérna ~: → Szíjgyártóknál az oldaltartásba nyújtott kar két
tenyere közötti távolság kétszeresét jelentő cérnahosszúság.
kétkorcos ~ mn Olyan 〈→ halászkunyhó〉, amelynek nádból készült falát
két keresztkötés erősíti.
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kétkrajcáros zsidóbicska: → zsidóbicska
kétlóhajtóostor kétlúhajtóṷostor fn
Az ülésből hajtott egy-, ill. kétlovas fogat kocsisának rövid csapószíjú → ostora, amely hosszú nyélre van rátéve.
kétlovas kisszekér: → kétlovas szekér
kétlovas nagyszekér ~: Teherszállításra használt, erős → szekér. Ilyen szekérrel vitték a búzát a malomba.
kétlovas szekér ~: Más nevei: kisszekér, kétlovas kisszekér. Két lóval húzatott, leginkább utazásra használt könynyű → szekér.
Kétmalom utca Kétmalom ucca tn A
→ Péterfia utcából nyíló kis(ebb) utca.
Hajdan 2 → szárazmalom működött a
területén. L. még: utcák−utcanevek
kétnyelű fűrész kétnyelű fűrísz: Két
ember által húzott → fűrész.
kétnyelű kés ~: Végein egy-egy fafogantyúval ellátott éles szerszám; vonókés. Ezzel formálta a kerékgyártó a →
küllőt.
kétnyüstös zsák ~: Két → nyüsttel
szőtt → zsák.
kétoldalas cakk: → cakk
Kétökör-halom: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
kétsarokfás alj kétsarokfás ajj: Kosárfonóknál a sarkokra párhuzamosan
elhelyezett 2−2 vesszőt magában foglaló
kosáralj. L. még: vesszőfonás
kétsoros árpa ~: Másik neve: sörárpa. Igen jó termésű, egyéves v. áttelelő
tavaszi → árpa. Szára 60−120 cm magas, felálló, el nem ágazó, sima; egyszíkű kalásza 7−15 cm hosszú, benne a
szemek 2 sorban vannak elrendezve, a
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kalász szálkái párhuzamosak. Legelőbb
termesztésbe vett árpa, sok változata
van. A sörgyártás fontos alapanyaga.
kétsoros kabát ~: Kiskabát két sor
gombbal. L. még: kabát
kétszálas berakás ~: Kosárfonóknál
réteges fonás. L. még: vesszőfonás
kétszálas fűzés kétszálas fűzís: →
Szíjgyártóknál bőr összedolgozása két
keskeny, díszes bőrszalaggal.
kétszálas gyűrűfonás ~: Kosárfonóknál a gyűrűfonásnak az a fajtája,
amikor a fonás egyszerre két vesszővel
történik, egyiken be, másikon ki úgy,
hogy az oldalkaró előtt az egyik szál a
másik alá kerül. L. még: vesszőfonás
kétszeles szűr ~: Kisméretű → szűr,
amelynek bősége két szél, azaz kb. 61
cm.
kétszer egy nyomba lépő ember
kéccer egy nyomba lípőÝ ember: (gúny)
Nagyon lassú, óvatos ember.
kétszeres kécceres fn Szószerkezettel: kécceres búza, kécceres ílet, abajdoc. Búza és rozs keveréke. A ~ a búza
és rozs vegyesen vetve, ill. vegyesen
őrölve.
kétszeres búza: → kétszeres
kétszeres élet: → kétszeres
kétszeres fonal ~: → Gubacsapóknál
duplaszálú fonal.
kétszeres kása kécceres kása: Pásztorétel, pirított szalonnával sűrűre főzött
tésztás, krumplis köleskása.
kétszeres mellék ~: → Gubacsapóknál dupla mellékszál.
kétszíkű tojás ~: Olyan (nagyobb)
→ tojás, amelynek két sárgája van.
kéttáblás ajtó: → ajtó

kabóca
kettecskén ~ hsz Férfi és nő, ill.
lánygyermekek viszonyában: kettesben.
kettes ~ fn Olyan anyajuh, amelyik 2
bárányt ellett. A ~t külön → fogadtatóba
teszik, hogy elvállalja mindkét fiát.
kettes baba ~: → Mézeskalácsosoknál kis méretű, baba alakú ájzolt ’kemény habbal készített’ termék. A múlt
század eleji vásárokon 2 krajcárért adták
a kis méretű ~´t.
kettes cső kettes csű: → Mézeskalácsosoknál párhuzamos vonal húzására
alkalmas ájzolt csőfajta.
kettes eke ~: A debreceni gazdák által használt egyik → ekefajta. Két →
ekevasa van, erre utal a név. L. még:
egyes eke, váltóeke
kettes szív ~: → Mézeskalácsosoknál
kis méretű ájzolt szív.
kettes tányér kettes tányír: Kis méretű, tokni tésztából készített, kerek alakú → mézeskalácsos termék.
kettes vető: → vályogvető
kettő kettőÝ szn − Szólásokban: Anynyi, mint kéccer kettőÝ nígy: egészen bizonyos. Se nem egy, se nem kettőÝ: sok.
KettőÝn áll a vásár: két személytől függ
a dolog: attól, aki teszi, és attól, aki
hagyja. Közmondásban: Ahun ketten
jóṷllaknak, ott jut a harmadiknak is:
ahol két embernek elég jut, ott a harmadikon is lehet segíteni. A világvégére vonatkozó jóslás szerint: KettőÝt igírt az
Úr, de a harmadikot nem: a 2000. évet
megérjük/megértük, de a 3000. évet már
nem éri meg az emberiség.− Gyermekek
párosító játéka: Ketten vagyunk egy pár.
L. még: gyermekjátékok
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kettős ablak kettőÝs ablak: Másik
neve: ikerablak. Félkörös, csúcsíves kerettel egybefogott, oszloppal 2 v. több
nyílásra tagolt → ablak.
kettősbárány kettőÝsbárány fn Ikerbárány, → ikresbárány. Szóláshasonlat:
Jóṷ kedve van, mint a kettőÝsbárány
ídesannyának, mikor a tejet apassza:
rossz kedve van.
kettős eke kettőÝs eke: Egyszerre két
barázdát szántó, a rendesnél szélesebb
→ eke. A ~´t 5 (egyesek szerint 6) ló
húzta. Leginkább az őszi vetés alá szántottak vele. Ha kettőÝs ekével szántottak,
hat lovat fogtak be, egy ember a lovon
ült, egy az ekét tartotta. L. még: szántás
Kettős-halom: → hortobágyi őshalmok
Kettős-hegy: → Pallag
kettős hurok kettőÝs hurok: A cérna
rögzítése az orsó felső részén két egymásra helyezett hurokkal.
kettős kisefa kettőÝs kisefa: 5 ló befogására használt → kisefa.
kettős rend kettőÝs rend: Egybekaszált két szénarend.
kettős szíjgyártó varrás kettőÝs szíjgyártóṷ varrás: Két tű együttes alkalmazásával készített oda-vissza varrás,
amelynek eredményeként a munkadarab
mindkét oldalán folyamatos varrat keletkezik.
kettős vályú kettőÝs váju: A kút
mindkét oldalán elhelyezett itatóvályú a
Hortobágyon. L. még: vályú
kétvégű ház kétvígű ház: Olyan →
cívis ház, ahol a ház két végében szoba
van, a két szobát pedig konyha köti öszsze.

kabóca
kétvékás föld kétvíkás főÝd: Kb.
900−1200 négyszögöl nagyságú földterület, amely két véka maggal bevethető.
kettyent ~ i Közösül. L. még: nemi
élet
kéve kíve fn 1. Aratáskor a levágott
gabonából összekötött nyaláb; jelzőként:
amennyi egy kévében van: egy kíve búza. A gabona fajtájának megfelelően van
búzakéve, árpakéve, gabonakéve ’rozskéve’ és zabkéve. A marékszedő 3 összeszedett markot helyez az előre leterített
kévekötélbe, majd a kévekötő puszta kézzel v. a kévekötözőfa segítségével erőteljes mozdulattal megcsavarja a kötél végét, és átbujtatja a kötél alatt. Meghatározott számú kévéből, Debrecenben és
környékén 18 ~´ből rakták a keresztet,
amelynek legalsó ~´je a bújtató/bújtatókéve/papné, legfelső pedig a pap/tiszteletes. A tarlón szétszóródott és összegereblyézett gabonából kötötték a kaparékkévét v. kuszakévét, kuszát. Ha ebből
több (5−6 db) összegyűlt, külön keresztbe (kaparékkereszt), rakták, ha nem, akkor az elkészült kereszt mellé helyezték.
2. Tímároknál: zsineggel átkötött, 20−25
kg súlyú, jól megszáradt mizgéscser. 3.
Egyéb: A belterjes állattartással kapcsolatos a levágott kukoricaszárakból öszszekötött csutkakéve, de a szarvasmarha
által elfogyasztott kukoricaszár maradékát, a csutkaíziket is ~´be kötötték. Ipari
növényből összekötött nyaláb a kenderkéve és a nádkéve. L. még: a fogalmak
szócikkeit is!
kéveadogató: → kévehányó
kévehányó kívehányóṷ fn Más nevei:
kíveadogatóṷ, villázóṷ. Az a munkás,
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aki a → kévéket az → asztag tetejére, ill.
a → cséplőgépre (fel)adogatja. Nagyobb
asztagokon akár 6 fő is dolgozott ~ként,
ilyenkor egymásnak adogatták a kévéket.
kévehányó villa kívehányóṷ villa: A
kévék asztagra, cséplőgépre való (fel)
adogatásához használt, hosszú nyelű,
kétágú vasvilla. L. még: villa
kévekötél kívekötél fn Másik neve:
keresztkötél. Egy → keresztnek, vagyis
18 kéve gabonának a bekötéséhez szükséges, a levágott gabonából sodort kötelek csomója. Rendszerint hajnalban, harmaton készítették. Készülhetett kézzel v.
úgy, hogy készítője a hóna alá fogva
sodorta meg. Készítésének nehezebb, de
jobb módja, ha készítője a középső és
mutatóujja között csavarta meg a kötelet.
Elvétve → kötélsodrót is használtak. Ez
jó vastag drótból készült, harapófogóval
begörbítették a drót végét kampóba. Az
ellenkező végére fogót csináltak, ezzel
lehetett a kötélsodrót hajtani. Először
meglucskolták a szalmát, hogy ne törjön,
aztán az egyik a szalmát engedte rá, a
másik tekerte. L. még: aratás
kévekötő kívekötőÝ fn Kévekötő aratómunkás. Két pár aratóhoz tartozott egy
~. L. még: aratás
kévekötözőfa kívekötözőÝfa fn A kéve összekötéséhez használt, egyik végén
kihegyezett, 25−50 cm hosszú farúd.
Voltak, akik ezzel kötötték a kévét, mások csak kézzel megcsavarták a kötelet.
L. még: aratás
kevélykedik kevíjkedik i Kevélyen
viselkedik, büszkélkedik.

kabóca
kever ~ i Keveri a vizet: → Gubacsapóknál: piszokkal telíti a vizet. A mosáshoz megfelelt a tiszta kútvíz is, csak
sok kellett, mert a mosás nagyon ~te a
vizet. − Az ige adatolt igekötős alakjai:
→ bekever, elkever, összekever.
keveredik ~ i 1. Elhányódik, elkallódik. 2. Bajba ~: bajba kerül.
keverés keverís fn A → tengeri, ill. a
→ szőlő második kapálása. L. még: bekeverés
keverget ~ i Kavargat.
keverítőkád keverítőÝkád fn Nagyméretű kád, amelyben a kétfajta bort
összekeverik, ill. a megtisztított bort engedik. A ~ba engedik a bort az egyik
hordóból, ill. a másikból is, és ebben
összekeverik. − Szóláshasonlat: Ojan kövér, mint egy keverítőÝkád: nagyon kövér. L. még: kád
keverőkanál keverőÝkanál fn → Fazekasoknál a festékek keveréséhez használt eszköz.
keverőlapát keverőÝlapát fn A lekvár kavarását szolgáló szerkezet körmozgást végző alkatrésze. A massza keveredését elősegíti, hogy a ~ok szárnyaiban átfolyónyílások vannak. L. még: lekvárfőzés
keverő szántás keverőÝ szántás: Az
a → szántás, amelynek a fő célja a föld
porhanyítása, gyomtalanítása.
keverőüst keverőÝüst fn 1. Olyan
cefreüst, amelyben a forrásban lévő cefrét egy keresztfaszerű lapáttal állandóan
kavargatják. 2. → Gubacsapóknál használatos rézüst.
kevertes szűr: → meszes szűr
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kevert takarmány ~: Tengeri, árpa,
zab keverékéből álló abrak; szarvasmarhának, lónak adták.
kevés kevís mn − Közmondás: Kevís
nem árt, sok nem használ: szeszes italra
vonatkoztatva
mondják:
mértékkel
igyunk!
kevés beszédű kevís beszídű: Szűkszavú, szófukar. Szólás: Kevís beszídű,
de nyomatíkosan szóṷl: ritkán szól, de
akkor okosat mond.
kévés csutka kívís csutka: → Kévébe
kötött kukoricaszár.
kévevágó kívevágóṷ fn 1. A → cséplőgép tetején dolgozó ember, aki a →
kévéket, miután kötelüket elvágta, az
etetőnek adogatja. Az asztagról a →
kévehányó a kévéket úgy dobta neki,
hogy csak fel kellett emelnie. 2. A kévét
összefogó kötél elvágására alkalmas
késszerű eszköz.
kéz ~ fn − A/ Tréfás neve: kapkodóṷ.
→ Emberi testrész. Részei: csukló, kéztő; kezefeje/kézfej ’kézhát’; kacsó, ujjak:
kisujj, gyűrűsujj, középső ujj, mutatóṷjj;
öregujj/hüvelykujj/hüvelyk/bütykösujj;
köröm és holdacska/hold; ütőér; tenyér
(a behajlított neve: → marok/marék);
ujjpercek: első, második, harmadik ujjperc; ujjbegy; ujjhegy. Hiányossága:
kacska, csonka. A népnyelvben (gyermeknyelvben) a jobb ~ neve jóṷ kéz, a
bal ~é csúnya kéz, suta kéz. – B/ Szókapcsolatokban gyakori. Pl. Kézre áll:
munkaeszköznek jó a fogása. Másik változata: Kezire esik. Kéz közt: ~zel, ~i
erővel. Pl. ~ közt mos. Keze szennyit rajta hatta: ruhaneműt bepiszkít. Kéztül ad:
saját kezűleg, kimérve, csak étkezési

kabóca
időben, esetleg szűkösen ad vmit, főleg
cselédnek élelmet. Kéztül kap: cseléd az
ételből nem vehet saját maga, hanem
kiadagolják neki. Kéz alá állít: gubacsapó: munkába fog/vesz. Kéz alá valóṷ
anyag: gubacsapóknál ülve is könnyen
elérhető anyag. Keze alá dóṷgozik: az
inas, ill. a fiatal segéd vmilyen részmunkát elvégezve az öregsegéd munkáját
előkészíti. Egy ~re dóṷgoznak: családtagok együtt, közös haszonra dolgoznak.
Maga kezire megy: önálló lesz. Keze
alatt van: irányítása alatt áll.. Vidd a
kezem alóṷl!: vidd el a kezem útjából!
→ Gyermekjátékban: Kezet hátracsap:
kezét a háta mögött összeüti, tapsol.
Kéztül dóṷgozik: kutya közelről, a juhász ~mozdulatairól olvassa le a terelés
irányát. Minden kiesik a kezibül: ügyetlen. Kézen varrott: ~zel varrott. Szitkozódásban: A fene egye meg a keze szárát! Száraggyon el a keze szára! Fenyegetésben: Vigyázz, neki ne szalaggy a
kezemnek! Kerűjj csak a kezem közé! A
kezem közé ne kerűjj! Esküdözés, fogadkozás: Száraggyon el a kezem, ha hozzányultam! Udvarias mondásban: Jóṷ
~be van: így hárítják a pálinkás üveget
kinálgatóra az ivás elsőségét. Kéznyújtáskor mondják a jószándék kifejezésére:
Itt a kezem, nem disznóṷláb! Szóláshasonlatban: Ojan hideg a keze, mint a
bíka seggi: (durva) hideg és nyirkos.
Úgy jár a keze, mint a csépha- daróṷ: a)
munkában, verekedésben gyors kezű. b)
kezével gyorsan hadonászik. Dolgos,
gyors kezű ember di- csérete: Úgy jár a
keze, mint a motolla. Úgy jár a keze,
mint a szűcstű. Szólásokban: Se keze, se

389

kacsa

lába, mégis feláll magába: (tréf) pénisz.
Hamar eljár a keze: hamar pofon üt vkit.
Két kézzel: örömmel, szívesen. Menne az
hozzá két ~zel, csak venné el. Ha száz
kezem vóṷna, se tudnám elvígezni: rengeteg a tennivalóm. Két bal keze van:
ügyetlen. Keze ügyibe van: hozzáférhető
helyen van. Messzire elír a keze: befolyásos. A részeg embert Megverte a jobb
keze, az Két ~zel tapogattya az utat. Az
ügyetlennek Esik ki a kezibül minden.
Az ügyesnek Minden a kezire áll. Rajta
hagyta a keze szennyit: kárt tett benne,
megrongálta. Eggyik kezibe bot, a másikba kenyír: mondják rosszallóan, ha a
szülő a gyermekét egyszer üti-veri, máskor dédelgeti. A tolvajnak Csirízes a keze. Csak a kezit kell nyútani írte: fáradság nélkül megszerezheti. Nem törte fel
a kezit a kapanyél: nem kellett mezei
munkát végeznie. Ölbe tett ~zel nízi: tétlenül, közönyösen. A fösvény házigazda
a vendégeinek Szikkadt ~zel önti az italt.
A fösvény gazda, munkaadó a munkásának Kéztűl aggya a kenyeret. Kéztül kapunk kenyeret, mégse eszünk eleget: annak a gazdának a megszólása, aki a cselédnek maga adagolja ki a kenyeret, az
ételt; nem engedi, hogy ő vágjon, ill. vegyen belőle. Maga fele hajlik a keze:
mindig a maga hasznát nézi, önző. Más
kezivel kapartattya ki a gesztenyét: ravaszul rávesz vkit, hogy végrehajtson egy
olyan feladatot, amelyből csak neki van
haszna. Megverte a saját keze: a maga
hibájából ment tönkre. Nem köszvínyes a
keze: verekedős. Most is horgya a keze
szennyit: most is látszanak rajta az ütések nyomai. A lusta embernek, a rossz
munkásnak Sír a kezibe a munka. Szik-

kabóca
kadt ~tül szakadt: fösvény, zsugori. Amit
a szeme meglát, a keze nem haggya ott:
lopós, tolvaj. Megmostam tülle a kezemet: többé nem állok vele szóba. Levette
rulla a kezit: nem támogatja többé, nem
törődik vele. Eltöri a kezed az a nagy
karé kenyír: mondják tréfásan, ha a gyerek kezében nagy karéj kenyeret látnak.
Közmondás: Eggyik ~ a másikat mossa:
segítenek egymáson. Áldott a sok ~,
átkozott a sok száj: a nagy családban sok
a segítség, de sokat is esznek. Durva
változatban: Áldott a sok ~, átkozott a
sok száj, de bebaszik a kenyerestarisznyának. Dóṷgos ~, okos ész, ojan kincs,
mej el nem vész: a szorgalom és a tudás
maradandó érték. Bibliai eredetű közmondásban: Ne tuggya a jobb kezed, mit
cselekszik a bal! L. még: visszakéz
kezd ~ i 〈Szöveget〉 költ. Nóṷtát ~tek
rulla; rokon értelmű igéje: kinóṷtázták;
kifejezése: nóṷtába fogták.
kezdet ~ fn − Közmondás: Gonosz
~nek gonosz a víge: aki rosszul fog hozzá a dolgához, az nem is tudja elvégezni.
kezdő kezdőÝ fn → Gubásmesterségben a fonál először megfont vége,
vagyis a bélnek való gyapjú kb. arasznyi
része, amelyet még nem a fonókerék,
hanem a munkás keze sodor meg, hogy
fel tudja erősíteni az orsóra.
kezebeli ~: Alakváltozata: kezibevalóṷ. I. mn Kézbe illő, jól kézbe fogható
〈tárgy〉. Pl. kapa, ostor, bot. II. fn 1.
Kéziszerszám. 2. Ütő- v. verekedő eszköz. Pl. bot, fütykös.
kezébevaló: → kezebeli
kezefeje ~ fn Kézfej.
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keze-lába ~ fn − Szólás: (Úgy igyekszik,) majd megeszi kezit-lábát: nagyon
igyekszik.
kézenfogvást ~ hsz Kezénél fogva,
kezét megfogva.
kézen-közön ~ hsz Elveszést, eltűnést jelentő kifejezésekben: többek kezén átmenve, titokzatos módon. Kézenközön elveszett a bugyellárisom.
kezes ∼ I. mn 1. Az emberhez hozzászokott, szelíd 〈állat〉. 2. Enyveskezű,
tolvaj. II. fn 1. Más megnevezései: csás,
embertülsőÝ, kéztülsőÝ. A bal felőli, a
bal oldalra befogott → szarvasmarha, ló.
2. Kezest vállal: ~séget vállal. A tapasztalat szerint hátára vehette a koldustarisznyát az, aki ~t vállalt a rokonának. L. még: lófogat, ökörfogat
kezes bárány ~: Engedelmes jámbor
ember.
kezes ló kezes lú: Az a ló, amelyet a
pásztorok állandóan útra készen, felnyergelve pányváztak ki szálláshelyük
kö- zelében, hogy szükség esetén azonnal kéznél legyen.
kezeslábas ~ fn Kisgyermekek hátulgombolós → nadrágja. A gyerekek
télen hordták 8−10 éves korig.
kezeszára ~ fn Alkar(ja). Átok:
Száraggyon le a ~!
kezez ~ i Kezet fog vkivel.
kézfogó kézfogóṷ fn Vendégséggel,
mulatsággal egybekötött → eljegyzés.
kézicakkozó kézicakkozóṷ fn →
Szőrmekikészítők nyélen forgó korongja,
amelynek szélei be vannak vagdosva,
így az anyagon cakkos mintát hagy maga után.
kézicsép: → csép

kabóca
kézi forgatódeszka kézi forgatóṷdeszka: A → timárok egyik munkaeszköze. L. még: forgatódeszka
kézifűrész kézifűrísz fn Egy v. két
embertől kezelt, kézi erővel mozgatott
→ fűrész.
kézigyalu ~ fn Sík felületek forgácsolásos kialakítására való famegmunkáló kéziszerszám.
kézikapa ~ fn Kézikapálás. L. még:
kapálás
kézikorong ~ fn → Fazekasoknál
földbe levert cölöpön forgó vastagabb
fatányér, amely a készítendő edény
könnyebb mozgatását szolgálja.
kézilyukasztó kézijukasztóṷ fn Vékonyabb anyagok átütésére használt
eszköz. Helye a satupadon van.
kézi máglyázás: → máglyázás
kézi munka ~: Kézzel, gépek felhasználása nélkül elkészített munka. A
cipőkészítés régen ~ volt.
kézimunkál ~ i Kézimunkázik.
kézimunkás ∼ fn Ritkább neve: kézimunkásember. Saját szerszámával,
munkaeszközével dolgozó kétkezi munkás. Főként a → kapásokra mondták.
kézimunkásember: → kézimunkás
kéziprés ~ fn → Tímárok szerszámaként: két kézre fogható, kb. 5 kg súlyú, rovátkolt henger.
kézi rostálás ~: Magtisztító eljárás
(→ magtisztítás). A → nyomtatáskor
nyert és felszórt (kenyér)gabona még
nem → szuszékképes, ezért sor kerül(t) a
rostálásra. Igazi asszonymunkának tartották, a család nőtagjai végezték. Ha
sok volt a gabona, rostálókat fogadtak
fel. A → rostát félig töltötték, minden
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rázásnál egy kicsit fordítottak rajta. Az
így átrostált szem került a → szuszikba
v. hombárba. A ~t a 20. század elején
még csinálták Debrecenben.
kézi szövőszék: → szövőszék
kézi talpvarrógép kézi talpvarróṷgép: → Cipészeknél: a talp és a felsőrész
összeerősítésére szolgáló kézzel hajtott
szerkezet.
kézitömés kézitömís fn A kukoricaszemeknek kézzel történő juttatása a liba
v. kacsa nyelőcsövébe.
kézivarrás ~ fn 1. → Szíjgyártóknál
tűvel történő varrás. 2. Ennek eredménye.
kézi vetőkészség: → vetőgép
kéztő kéztű fn A → kéznek a → csuklóhoz csatlakozó része. L. még: emberi
test
kéztölső: → kezes
kéztőlsőre kajla szarvú kéztülsőÝre
kajla szarvú: → Szarvasmarha (ökör)
egyik szarvállása.
kézzel-lábbal ~ hsz Minden erejével.
Szólás: Kézzel-lábbal igyekszik: nagyon
igyekszik.
ki1 ~ nm 1. Kinek híjják?: mi a neve?
2. Kije, kicsodája. Ki ez neki? 3. Ki-ki.
4. Ki..., ki: 〈személyre vonatkoztatva:〉 az
egyik..., a másik. Elvittík a jányokat, ~t
erre, ~t arra. 5. Aki. Szólás: Ki mit lél,
azé.
ki2~ I. hsz Kint, kívül. Összetételben:
→ ideki, odaki. II. ik – Szólás: Vagy ~,
vagy be!: ne állj az ajtóban!
kiabál ~ i Kifejezésben: Kiabájja
egymást: ritka. A növény ha ritkán kelt,
azt mondták, hogy kiabájja egymást.
Közmondás: Az ~ legjobban, akinek a
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háza íg: felháborodásával igyekszik elterelni magáról a figyelmet.
kiabriktol ~ i Pl. házból ütlegelve kizavar.
kiad ~, kiád i 1. Megparancsol, elrendel. 2. Tejet ad, lead. 3. Kiaggya az
uttyát: az udvarlót elküldi, elutasítja. 4.
Menyasszonyt a kérő násznagynak átenged. 5. Cselédnek odaad. Pl. nyáron
gyereket libapásztornak odaad.
kiadjusztál kiagyusztál i Megjavít,
rendbe hoz.
kiadó: 1. → kiadóasszony. 2. → kiadó násznagy.
kiadóasszony kiadóṷasszony fn Röviden: kiadóṷ. Közvetítésre vállalkozó
asszony, aki a megkért lány válaszát a
kérőnek megvitte, azaz ő tudatta a legénnyel (és családjával), hogy a lány, ill.
annak szülei elfogadták-e, v. Jobb szerencsét kívánunkkal visszautasították. A
legény a vőféllyel kérette meg a lányt,
erre 3 napra küldték meg a ~ által a lány
szülei a választ. A kiadó a lányos család
egyik közeli nőrokona (nagynéni, sógornő) volt. Kiadóember nem volt. L. még:
lánykérés
kiadó násznagy kiadóṷ násznagy:
Röviden: kiadóṷ. A menyasszony →
násznagya. L. még: lakodalom
kiaggat ~ i Kendőbe csavart és rúdra
v. kampóra felakasztott túróból a savót
kicsepegteti.
kiakad ~ i Pl. szoknya a beléakadt
szegből kiszabadul.
kiakaszt ~ i Pl. szoknyát a beléakadt
szegből kiszabadít.
kiáll ~ i 1. Elfárad, kifárad. 2. 〈-nak/nek ragos vonzattal:〉 kibír vmit. A ház ~
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a viharnak. 3. Kiáll a hitibül: a) kitér a
vallásából. b) rendkívül mérges. 4. Pl.
forróságot elszenved, elvisel. 5. Pl. fejfájás kiszűnik, abbamarad.
kiállós szőlő kiállóṷs szőÝlőÝ: Sokáig elálló → szőlő.
kiállít ~ i 1. Saját marháját kihajtja a
→ gulyából. 2. Kiállittya a sodrábúl:
kihozza a sodrából; felingerli. A nyersnyakast nem lehet ~ani a sodrábúl.
kiállítás ~ fn 1. Előállítás, elkészítés.
2. Felépítés, szerkezet.
kiált ~, kiát i Kiáltva (ki)hív. L. még:
bekiált
kiáltás ~ fn − Szólás: Nem ír egy irgalmas ~t se: semmit sem ér. Az ír egy
irgalmas ~t: vmi sokat ér.
kiárkol ~ i Árkot csinál, körülárkol.
Kiárkolta a mezsgyét: Debrecenben a
legtöbb gazda ~ta a mezsgyét, körülárkolta a saját → tanyaföldjét, bármilyen
nagy volt.
kiárul ~ i Vmit eladogatva vminek a
megvételéhez összegyűjti a pénzt. Pl.
tejből ~ta a disznó árát.
kialszik ~ i − Az álomszuszékra
mondják: Kialudná a kolompírt a
főÝdbül. Kialudná a fejszébül a nyelet.
kiátkoz ~ i − Szólás: Kiátkozza a
főÝdbül is: halála után is átkozza.
kibaggadoz/ik ~ i Szöveget, feliratot
lassan, nehezen kibetűz.
kibánik ~ i Helyzetével visszaélve
bajt okoz vkinek.
kibecsukós malom kibecsukóṷs malom: Ikerszóval: csiki-csuki. A → malmozás nevű játék egyik állása. Lényege:
A meglevő malmot kinyitják, vagyis
kilépnek az egyik bábuval, majd ismét
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bezárják. Ezt ismételgetni lehet. Ellenszere a ki-be lépegető bábu útjának elzárása, és az ugrálás, ha ez lehetővé válik.
kibéklyóz kibíkjóṷz, kibíkóṷz i Főleg
lovat legelés közben lánccal v. kötéllel
megbéklyóz, általában úgy, hogy a két
első lábát öszeköti.
kibekötős ujjú ruha kibekötőÝs ujjú
ruha: Kivehető ujjú női ruha. L. még: cívis női viselet
kiberhel ~ i Kiráz, kikotor. Kiberhelte a zsebibül az apróṷpízt.
kibeszél kibeszíl i 1. Túlbeszél, beszédben legyőz. 2. Sokat (és fölöslegesen) beszél. Szólás: Kibeszíli a tehénbül
a bornyút is: sokat beszél.
kibokrétáz/ik ~ i Kukorica hányja a
címerét, a porzós virágját.
kibokrosodik ~ i Kalászos növény
bokrosan kihajt. Rendszerint kalászosra
mindták, ha ráfordult az időÝ.
kibolondoz i Kibolondozza magát:
fiatalember kitombolja magát.
kibont ~ i 1. Szétbont, szétszed. Ha
büdös a hordóṷ, ki kell bontani. 2. Gubancos, csapzott szőrmét kifésül. 3. Más
igével: kirámol. → Rézműves kész tárgyat az öntőformából kiszed. 4. Párzás
előtt a vetélkedő kan disznók agyarukkal
felhasítják egymást. L. még: agyarazás
kiborít kiburit i Féloldalra dönt. A
disznóṷt kiburíttyák óṷdalra, úgy szúrják meg.
kiböffent ~ i Kikottyant.
kibőg kibőÝg i Különböző állathangokat hallatva kicsúfol vkit.
kiböjtöl kibűtöl i Kivár vmit.
kibök ~ i → Mézeskalácsos tésztát
kiszaggat.
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kibővít kibűvít i Folyadékot folyadékkal felhígít. L. még: disznóölés
kibúcol: → kibúszol
kibújik ~, kibúvik i 1. Kiköltözik. Az
oda kibútt, amikor elvetettík tavasszal a
dinnyét. 2. Zárt helyről nagy nehezen kijön. Indulatos felszólításban: Buj mán ki
a házbul, ha csupa szar vagy, akkor is!
kibuktat ~ i Kidob, kilök.
kiburkol ~ i Tűzteret védőburkolattal
lát el.
kibúszol kibúcol, ~ i → Pásztorkalap
készítésekor a hiányzó részeket bússzal,
vagyis átcsapott gyapjúval tölti ki. L.
még: búsz
kibúvik: → kibújik
kicakkoz ~ i Papírba fűrészfogszerű
mintákat csinál. A papírt is ~tuk, ollóṷval mintát vágtunk bele cakkra, hegyesre, mint a füríszfog.
kicci ~ msz Többször ismételve malac hívogatására: Kicci, ~, ~! L. még:
állathívogatók
kicégéresít ~ i Alakváltozata: kicégérez. Rossz hírbe kever, szégyenbe hoz
vkit.
kicégérez : → kicégéresít
kicetkacat ~ fn Limlom. Lökd ki ezt
a ~ot!
kicibál ~ i Földből erőszakosan kihúz, kitép.
kicipóz kicipóṷz i (Leves)tésztát kis
csomókba rak, → cipó nagyságú darabokra szaggat, feldarabol. L. még: levestészták
kicirádáz ~ i Cirádával ellát, díszít.
kicirkalmaz ~ i Körző, cirkalom segítségével vmit (pl. kerékagyat, virágágyást) kijelöl, kimér.
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kicövekel ~ i Állatot cövekhez kiköt.
kicurikkol ~ i Kicurukkol, kihátrál.
kicsap ~ i 1. Állatot kihajt a legelőre.
Csapd ki az ökröket az ugarra! 2. Gazt
kapával kivág. 3. Száj láztól kicserepesedik, felrepedezik. 4. Bőrt késsel kivág,
kihasít. 5. Kimosott ruhaneműt kiteregetés előtt kiráz.
kicsapás: → juhkiverés
kicsattan ~ i Kireped. Perzselískor a
disznőÝ bűre könnyen ~.
kicserepedik ~ i Kicserepesedik.
kicsépel kicsípel i Gabonát elcsépel.
kicsetkel ~ i Gyomot a kapával csapkodva kivagdos. Kicsetkelte a naggyát a
gaznak.
kicsi ~ mn 1. Kicsire áll a kasza: a
kaszapenge kis szöget alkot a nyelével,
közel hajlik a nyeléhez. Kicsire állít:
aratáskor a kaszanyélre erősített hajlított
vesszőnek a madzagját rövidebbre veszi.
Aki kímílte a marokszedőÝjit, az ~re
állította a kaszáját. 2. Kevés. Kicsit adok
én az ojanokra! 3. Halk. Nem hall ~
szóṷt. − Frazémákban is előfordul. Tréfás dicséret: Kicsi, de hm!: kis termetű,
de erős emberre mondják. Szóláshasonlat: Ojan ~, mintha megrostálták vóṷna:
(gúny) nagyon ~. Kicsi kell ebbül, mint a
nyilallásbul: a sok megárt. Szólás: Marad a ~: felnőttre mondják gúnyosan, ha
gyermek módjára viselkedik, pl. zörög a
tányéron. Kicsi bántya a nagyot: állapotos asszonyról mondják, ha pl. hányingere van. Se ~, se nagy, magam se vagyok
viselőÝs: megtehetem, hisz úgysincs más
gondom. Nincs nekem se ~, se nagy, se
viselőÝs nem vagyok: nincs és nem is várok gyermeket. Könnyelmű ember élet-
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felfogása: Kicsire nem nízünk, sokra
nem adunk. Lányokra vonatkoztatott
megállapítás: Szebb a ~, ha fúrcsa, mit ír
[ér] az a nagy csúnya? Közmondás:
Kicsi nem árt, sok nem használ: a) pl.
italból. b) tréfásan a hatástalan orvosságról v. szerről mondják. Kicsi ember nagy
bottal jár: ~, de nagy hímvesszőjű férfi.
Aki ~t főÝz, hamar megeszi: a kevés
szerzemény hamar elfogy. Aki ~t eszik,
szípen jár: a gyomrunkon lehet takarékoskodni. A takarékosság alapelve: Sok
~bűl lessz a nagy.
kicsi a rakás ~: Főleg kisfiúk játszszák. A földre kerülő gyerekre nagy
összevisszaságban más gyerekek fekszenek, közben ezt mondják: Kicsi a rakás,
nagyot kíván. L. még: gyermekjátékok
kicsi-kis ~ mn Nagyon kicsi, parányi.
Raktak egy ~ asztagot. L. még: kis
kicsi körmös pipa ~: Gyári cseréppipa. L. még: debreceni pipa
kicsinál ∼ i 1. Tejet feldolgoz, tejből
vmit készít. A tejet ~ták gomojának. 2.
Kieszközöl, elintéz. Kicsinálta, hogy
minden vasárnap tanálkozzanak.
kicsiny ~ mn Kicsi.
kicsinyenként kicsinyenkint hsz Apránként. Kicsinyenkint összeszedtík azt a
kis pízt.
kicsiny üstökű ~: Ló testalkatának
jellemzésére. L. még: lótenyésztés
kicsiny terepély kicsiny terepéj: Kis
termetű 〈ló〉. L. még: lótenyésztés
kicsíp i Kicsípi magát: kicsinosítja
magát. Szóláshasonlat: Kicsípte magát,
mint szaros Pista Jézus neve napján:
(gúny) tőle szokatlanul, ill. ízléstelenül
kiöltözött.
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kicsi Petőfi-pipa kicsi PetőÝfi-pipa:
Gyári cseréppipa. L. még: debreceni pipa
kicsipkéz ~ i Réztárgyat fűrészeléssel, fúrással áttört mintával díszít.
kicsírádzik kicsíráddzik i − Szólás:
Annyit alszik, hogy kicsiráddzik az
óṷdala is: sokat alszik.
kicsiség kicsisíg fn Csekélység. Nem
kell minden kicsisígír ríni. Szólás: Minden kicsisíg az óṷrán akad: könnyen
megsértődik.
kicsi virágos pipa ~: Gyári cseréppipa. L. még: debreceni pipa
kicsóváz kicsóṷváz i Földterület határát csóvával, azaz rúdra kötött szalmav. szénacsomóval, ill. kis földhányással
megjelöli.
kicsucsorodás ~ fn Kidagadás, kidudorodás.
kicsucsorodik ~ i Kidagad, kidudorodik.
kicsúfságol ~ i Rosszat mond róla,
csúffá teszi.
kicsumáz ~ i Alma, körte magházát
kivágja.
kidagad ~ i Megdagad. Népdalban:
Kicsi vagyok én, majd megnövök én.
Mint a fazikba a tüdőÝ, ~ok én.
kidagaszt ~ i Kenyértésztát jól megdagaszt. L. még: kenyérsütés
kidalmahodik ~ i Személy testessé,
kövérré válik.
kidancol i Kidancojja magát: kimulatja magát.
kidarabol ~ i Cipészkéssel bőrre rajzolt formát kivág.
kidegeszedik ~ i 1. Meghízik. 2. Kidegeszedik a hasa: ember, állat hasa a
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jóllakottság miatt feszessé válik. Szólás:
Úgy kidegeszedett a hasam, hogy a kaszát ki lehetne rajta kalapálni.
kidob ~ i 1. Kidobja a virágját: kivirágzik. 2. → Mézeskalácsos átteszi a
tésztát a táblára a dagasztógépből.
kidobóanyag kidobóṷanyag fn →
Mészárosmesterségben: hasznosíthatatlan végtermék.
kidobol ~ i Méheket a szájával egymásra tett 2 méhkas közül az alsóból
ütögetéssel a felsőbe hajt át, hogy az
alsó kasból a mézet elvehesse. L. még:
méhészet
kidobolás ~ fn Méheknek az egyik
kasból a másikba ütögetéssel történő
áthajtása. L. még: méhészet
kidolgoz i Kidóṷgozza magát: a sok
munkától elgyengül.
kidöf ~ i Kiszúr. Pl. ág vkinek a szemét.
kidöglik ~ i 1. Háziállat kipusztul. Pl.
a sertés(falka), ha nem volt beoltva, kidöglött, elpusztult az egész. 2. Elpusztul. Pl. kis gyümölcsfa, ha sok a termés
rajta.
kidőlt-bedőlt kidült-bedült mn Düledező, rozoga.
kidöngöl ~ i Talajt ütögetéssel
egyenget.
kidug ~ i − Szólás: Kidugták a kímínyen: eladó lányt az első báljába viszik.
kidunsztol ~ i 1. Befőttet, lekvárt →
száraz dunsztban tartósít. 2. Kidunsztojja
magát: befőtt, lekvár tartósítja magát.
kidurál i Kidurája magát: pl. lakodalomban kitesz magáért.
kiduvad ~ i Szem kidülled.
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kidülled kidüjjed i Kidülledt állapotba kerül, kidülledt állapotban van.
kidült-bedült: → kidőlt-bedőlt
kidűt ~ i 1. → Szántáskor ekét a barázda végén kiemel. 2. Kidűti a mejjit:
büszkén megy, kidülleszti a mellét.
kié ~ nm Népnyelvi Tsz-ban: kiék.
Úgy is mondtuk, hogy ~k ezek a marhák,
ebbűl családi háború is vóṷt. L. még:
cívis népnyelv
kiebrudal ~ i Szószerkezettel: ebrúdon kivet. Megszégyenítő módon eltávolít vkit. L. még: ebrúd
kiég ~ i 1. Égés folytán tönkremegy.
2. A már megformált agyagedény megfelelően magas hőmérsékleten szilárd,
kemény edénnyé alakul át. − Szólás:
Nem íg ki a szemed?: nem szégyelled
magad?
kiegészítő birtok kiegíszítőÝ birtok:
Homokos talajon elterülő birtokrészek,
ahol általában ridegmarhatartással foglalkoztak.
kiegyel kieggyel i Más igeképzővel:
kiegyesít. Kapásnövényt megritkít oly
módon, hogy egy bokorban csak egyet
hagy meg. L. még: egyelés
kiegyenget ∼ i Kosárfonó vesszőket
egyenesre, ill. egyenletesre dolgoz el. L.
még: vesszőfonás
kiegyenlít ~ i A népesítendő méhcsaládhoz egy-egy keléshez közeli fiasításos lépet helyez. L. még: méhészet
kiegyenlítés kiegyenlítís fn A népesítésre szoruló méhcsaládhoz egy-egy
keléshez közeli fiasításos lépnek a helyezése. L. még: méhészet
kiegyenlítődik kiegyenlítőÝdik i
Egyenlő hosszúságúvá válik. Pl. szőrmé-
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seknél a rövidebb szőrű darabot rávarrja
a hosszabb szőrűre, hogy a szőrme hoszsza kiegyenlítődjék.
kiegyesít: → kiegyel
kiegyezés kiegyezís fn Örökösök kölcsönös megegyezése az → öröklés arányáról.
kiél kiíl i 1. Termőföldet nem gondoz, teljesen kihasznál, kizsarol. A rossz
→ bérlő ~te a földet, nem trágyázta, és
ha már nem termett jól, felmondta a
bérletet. 2. Gyomnövény kimeríti, kizsarolja a földet.
kiéneklő: A → csúfolóknak az a típusa, amelyben nevén nevezik azt, akiről
és akihez a dal szól. Ennek az énektípusnak jeles képviselője a debreceni →
Református Kollégiumhoz is kötődő Pálóczi Horváth Ádám (1760−1820).
Egyik ~ versében olvashatjuk: „Második
lészen Anna,/Magát nevével hozza,/Ha
kérnél tőle, adna”. Ma ismert cívis nyelvi változata: Anna, Anna, adna, ha akarna.
kienged ~ i Szót kimond. Ojan szóṷt
nem engedett ki a száján.
kiengedhető kiengedhetőÝ in Húsféle
(még) eladható.
kiengesztel ~ i Fagyott dolgot (pl.
húst sütés előtt) felolvaszt, kiolvaszt.
kiengesztelődik kiengesztelőÝdik i
Fagyott dolog (pl. hús) felenged, kiolvad.
kiépül kiípül i Betegségből kigyógyul, meggyógyul.
kiér kiír i Kiír a vígire: → kapáláskor a sor végére ér.
kiereget ~ i Disznóbelet kimos, kiöblít. A belet adott hosszúságúra felvágták,
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és langyos vízzel kieregették belőle a
bélsárt. L. még: disznóölés
kiereszt ~ i Szőrmésbőrt formál oly
módon, hogy az eresztés végén hoszszabb, de keskenyebb bőrt kap.
kieresztés kieresztís fn 1. A méhek
kiengedése a kaptárból tavasszal. 2.
Szőrmésbőr formálása oly módon, hogy
az eresztés végén hosszabb, de keskenyebb bőrt kapnak. L. még: méhészet,
szőrmekikészítés
kieresztővágás kieresztőÝvágás fn
Szőrmésbőr olyan vágásai, amelynek
eredménye a → kieresztés.
kiérik kiírik i 1. → Bor kiforr. 2. A
pipázás váladéka összecsomósodik, öszszeérik, bagó lesz. A nyál belefojik, öszszecsomóṷsodik, összeáll a pipába, kiírik.
kierjed ~ i Erjedés befejeződik.
kiérkezik kiírkezik i Vmeddig elér.
kiérthető hangon kiérthetőÝ hangon: Jól érthetően. A pitypalatty
kiérthetőÝ hangon mongya, hogy pitypalatty.
kiesik i Kieste magát az esőÝ: sokáig
tartó esőzés elállt. L. még: eső
kiesz/ik ~ i Élősdi élő szervezetet elpusztít. Szitkozódás: A fene egye ki!: a
fene egye meg!
kievesedik ~ i 1. Patások körme kisebesedik. 2. Kipállik.
kiexkuzál i Kieszkuzájja magát:
megvédi az igazát, nem marad hazugságban.
kifagy ~ i 1. Állat az épületben a hideg miatt megfagy. 2. Kifagy az eke a
főÝdbül: ősszel a hideg miatt már nem
lehet szántani.
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kifakad kifokad i 1. Kihajt, kisarjad.
2. Kása fövés közben megdagad, és a
héja megreped.
kifakadoztat kifokadoztat i Kását,
főként disznóöléskor addig főz, amíg a
szemek megdagadnak és megpuhulnak.
Ki van a kása fokadoztatva: már készen
van, megfőtt.
kifakadoztatott kása kifokadoztatott
kása: Főként → disznóöléskor készített
→ kása, amelyet addig főznek, amíg a
szemek megdagadnak és megpuhulnak.
kifakaszt kifokaszt i Okozza, hogy
vmi kifakadjon. Pl. a kenőcs a kelést
kifokasztotta.
kifaszol ~ i (rég) → Katona zsoldot,
élelmiszert felvesz, megkap.
kifázás ~ fn Megfázás, átfázás.
kifázik ~ i Állat, ember megfázik, átfázik.
kifed ~ i Fedőt levesz.
kifehérlik kifejírlik, kifehírlik i Kifehéredik, kifakul. Pl. a vasderes ló, mire
megöregszik, kifejírlik.
kifej ∼ i 1. Állatot megfej. 2. Sós oldatba tett → nadályból a vért viszanyeri.
− A → népi gyógyászat ismerői magas
vérnyomás kezelésére → gyógyszeres
nadályt tettek a betegre. Amikor jóllakott a vérrel, magától leesett, majd besózták, ettől visszaadta a vírt. Beletették
egy befőttes üvegbe, és élt tovább. Ha
nem fejték ki, akkor elpusztult.
kifekszik ∼ i Állat a melegtől elhever, összeesik. A → szabadálláson delelő jószág nem bírja a nagy meleget, ha
nem bojgattyák meg, akkor ~.

kabóca
kifele ~ hsz Kifelé; a ki ik helyett, a
cselekvés folyamatosságának érzékeltetésére. Engedte a tyúkokat ~.
kifen ~ i → Kaszát megfen, kiélesít.
kifényesít kifínyesít i − Népi időjárási megfigyelésben: Kifínyesítette a Jóṷ
Isten a csillagokat, hideg lessz az íccaka.
L. még: időjóslás
kiférgez kifírgez i Pl. disznót a férgektől megtisztít, megszabadít. A népi
→ állatgyógyászat ismerői, ha megnyüvesedik az állatnak a sebje, akkor egy
hegyes fával kipiszkálják, ~ik, utána dohattal bekenik. Főleg a disznók csökénél
alkalmazták ezt.
kifésül kifűsül i Kifűsüli a gubát: a
fésülőtábla és a körömpőtábla segítségével lekeféli a szövőről levágott gubaposztót, hogy a felesleges szőröket eltávolítsa, és a fürtöket egyenletesebbé tegye. 2. Pl. magvakat → vakaróval a
szálak közül kikapar, kiszed. A cirok
magját nagy fogú vakaróval fűsűltík ki.
kifészkel kifíszkel i Fészket készít. A
pihét kiszedi magának a hasaajjárúl,
kifíszkeli, és abba tojik.
kifial: → kifiókol
kifing/ik ~ i Alakváltozata: kifingta
magát. Ember meghal. Szólás: Kifingott
a kímínyen: ember meghalt. Kifingották
a fogad − mondják a hiányos fogazatú
gyermeknek.
kifingta magát: → kifing/ik
kifiókol kifióṷkol i Más igével. kifial.
Kukorica fattyúhajtásait leszedi, letöri.
A munkát június végefelé végezték, és
főleg nők.
kifitet ~ i (Át)kutat, vmit keres.
Kifiteti, hogy mi van a fióṷkba.
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kifizet ~ i − Szólás: Kifizeti a lajbizsebbül/lajbi zsebibül: sokkal gazdagabb
nála. Kifizettík apróṷpízzel: összeszidták.
kifizető kifizetőÝ mn Kifizetődő.
Nem kifizetőÝ.
kifodroz ~ i Ruhadarabot fodrokkal
díszít.
kifog ~ i 1. Vminek a kiegyenlítésére
levon, lefog vmennyit. Kifogta a bor
árát. 2. Befogott lóról a szerszámot leveszi.
kifogás ~ fn − Közmondás: Jóṷ ~ sose vóṷt rossz: ~t keresni könnyebb, mint
a feladatot elvégezni. Minden rossz puskásnak van egy ~a: az ügyetlen ember
mindig talál mentséget.
kifogókendő: → kifogóruha
kifogóruha kifogóṷruha fn Másik
neve: kifogóṷkendőÝ. Kis lepedő, melybe a fürdővízből kiemelt csecsemőt, kisgyermeket becsavarják, és amellyel
megtörlik. L. még: csecsemőöltözet
kifogy ~ i − Szólás: Kifogyott az embersígbül: véget ért az embersége.
kifordul ~ i − Gyermekdalban: Róṷzsa vóṷnék, piros vóṷnék, mingyán kifordúnék. Píz vóṷna, karika, én barátom
Katica, fordúj ki az útra! L. még: gyermekjátékok, gyermekmondóka
kiforgat ~ i Disznóbelet a bélsár kimosása után kifordít. L. még: disznóölés
kiforog ~ i Kiforogja az időÝ: az idő
múlásával magától megoldódik vmi.
kiforráz ~ i Forró vízzel kiéget vmit.
A forróṷ vízzel ~ta a szemit.
kifos/ik i − Szólás: Kifosott az ablakon/a kímínyen: meghalt.

kabóca
kifő kifőÝ i 1. Étel megfő. Hurkára,
tésztafélékre (laska, galuska) mondták,
mert azután rakták rá a túrót, mákot. 2.
Melegtől felforrósodik, izzad. Úgy kifőÝttem ebbe a melegbe!
kifőtt tészta kifőÝtt tíszta: Megfőtt
tésztaféle. L. még: gyúrt tészta
kifőz kifőÝz i 1. Elkészül a főzéssel,
megfőz. 2. KifőÝzte magát: 〈ló〉 megizzad, kiveri a veríték.
kifőzdés kifőÝzdés fn Ismerték kosztadóṷ, kosztadóṷ asszony néven is. A ~ek
a két világháború közötti Debrecen ismert alakjai voltak. Kis bódéik a Rózsa
utcán (a Csapó utca végén), ill. a Simonffy utcai átjáróháznál voltak felállítva (→ kifőzdés bodega). Ezekben főztek
a város szegényebbjeinek, ill. az idős,
megözvegyült, magányosan élő férfiaknak. Csak fröstököt ’reggeli’ és ebédet
adtak, vacsorát nem. A reggeli általában
½ l tejeskávé és kenyér, az ebéd néhanapján tyúkhúsleves, tyúkhús és pacalpörkölt volt. Egyesek csak egytálétel
(vmilyen levesétel) főzésével foglalkoztak (→ levesfőző). A bódék előtt asztalok, székek, az étkezéshez evőeszközök
voltak. Az idős, özvegyemberek általában reggelit nem kértek, az ebédet pedig
hazahordatták maguknak. Mivel ízletesen főztek, a ~ek tisztességesen megéltek a munkájukból.
kifőzdés bodega kifőÝzdés bodega:
A → kifőzdések egyszerű faépítménye,
bódéja.
kifőződik kifőÝzőÝdik i → Lekvár
megfő. Annál hamarabb lekvározódott,
főÝzőÝdött ki a lekvár, minél kevesebb
víz maradt a szilván. L. még: lekvárfőzés
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kifuccsol ~ i Kisemmiz. Az öregeket
mindenbűl ~ták.
kifúj ~ i Fúvással kiürít. Rendetlenkedő gyermeknek mondják: Vigyázz,
mert kifúvom az óṷrod!
kifundál ~ i Kigondol, kitalál, eltervez vmit.
kifurkász ~ i Kifurkál. Mikor nagy a
szem, a hernyóṷ kifurkássza, kieszi a
belét.
kifutó kifutóṷ fn Fiúknak csapatban,
ütővel játszott labdajátéka, amelyben a
labdát elütő játékosnak el kell futnia a
célba anélkül, hogy a másik csapatbeliek
megdobnák. L. még: gyermekjátékok
kifülik ~ i 1. → Kemence a kellő hőfokra felmelegszik.Ez akkor van, ha →
kenyérsütéskor már bevethetik a kenyeret. 2. Aludttej melegítésre túróvá áll
össze.
kifüröszt ~ i Vagyonából kiforgat,
kifoszt vkit. A fiú az apját ~ötte a vagyonábúl.
kifüstöl ~ i Méheket füst gerjesztésével méhkasból, kaptárból kiűz. L. még:
méhészet
kifűt ~ i 1. → Kemencét kellő hőfokra felhevít. 2. → kihevít.
kigacsol ~ i Lábbelit félretapos.
kiganézás ~ fn Ól, istálló megtisztítása a trágya kihordásával.
kiganéz/ik ~ i Istállóból, ólból kihordja a trágyát. Általában reggel 4-kor
már kiganéztak.
kigazol ~ i 1. Növényt kapával a maradék gaztól megtisztít. 2. Kigyomlál.
kigázol ~ i Alakváltozata: kigázolóṷdik. Betegségből (pl. náthából) kigyógyul, kilábal.

kabóca
kigázolódik kigázolóṷdik i 1. → kigázol. 2. Adósságot visszafizet, megad.
kiglancol ~ i Kifényesít. A → glanckefével a csizmát ~ták.
kigór kigóṷr i 1. Kidob, kihajít vmit
vhonnan. A ruszkik vóṷt, akinél csak úgy
kigóṷrták a szekrénybűl a ruhaneműt. 2.
Kiemel.
kigórál kigóṷrál i Kidobál, kihajigál.
kigömbölyödik kigömböjödik i Pl.
edény középső része gömbölyű. A kis
csőÝrös csupor közepe ki vóṷt gömböjödve.
kigőzöl i KigőÝzöli magát: befőtt,
lekvár gőzöléssel tartósítódik. Másnap
vettík ki a lekvárt a dunsztbúl, akkorára
már kihűl, akkorára saját maga kigőÝzöli, kidunsztojja magát.
kigubáz ~ i Más igével: kiguberál.
Pénzt kifizet. Kigubázta azt a pár krajcárt.
kiguberál ~ i 1. → kigubáz. 2. Pénzt
a tárcából apróṷdonkint kiszedeget. 3.
Pénzzel vkit kisegít.
kigumiz ~ i Kiradíroz.
kiguvad ~ i → Szem kidülled.
kiguvadt szemű ~: Kidülledt →
szemű.
kigyepesedik ~ i Vmit a gyep benő.
Átok: Gyepeseggyík ki/be az udvarod!
kigyeplőz kigyeplűz i Ló kifogásakor
a → gyeplőt a kantárról lecsatolja.
kígyó kígyóṷ fn A népi hiedelemvilág természetfölötti erővel felruházott
állata. Bizonyos esetekben segítő, máskor ártalmas hatású. Általános hit volt,
hogy megszopja a tehenet, csípése miatt
véres lesz a tehén teje. A cívis hiedelemvilágban, népnyelvben alig van nyo-
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ma. Összetételekben szerepel. Az álnok,
gonosz, veszekedős ember → áspiskígyó, a mesebeli kígyó sárkánykígyó. −
Szóláshasonlat: Mírges, mint a kígyóṷ:
nagyon mérges. Szólás: Kígyóṷt melegít/melenget a keblin/kebelibe: hálátlan
embert segít, támogat. Közmondás: Akit
a kígyóṷ megmart, az fíl a gyíktul is: akit
egyszer becsaptak, az utána igen óvatos.
kígyóhagyma kigyóṷhagyma fn 1. →
mindighagyma. 2. Hivatalos neve: ernyős sárma. Ornithogalum umbellatum. − A ~´nak kerek hagymája és széles, sás alakú levelei vannak, mindig
hajtja a friss leveleket, egyiket a másik
után. → Gyógynövény, majdnem minden
háznál megtalálható volt, cserépben tartották, a levelét a meggyűlt sebre helyezték, hogy szívja meg. A Hortobágyon is
nőtt. L. még: Hortobágy növényvilága
kígyóhát kigyóṷhát fn A → kígyó
hátához hasonló ostorfonás. L. még: karikás ostor
kígyóhátfonás kigyóṷhátfonás fn Finom bőrből készített négy- v. tízágú fonás a → karikás ostor közepén.
kígyókötés kígyóṷkötís fn → Paszományosoknál hullámvonalas, gömbölyű
zsinórbeszövés, különböző motívumokkal.
kigyomrosodik ~ i A sok evéstől a
gyomra kitágul. A csikasz kutya nem tud
jóṷllakni, hogy kigyomrosoggyík.
kígyóretek: → retek
kigyűlik ~ i → Kelés kifakad.
kigyűrűz ~ i Kosárfonó aljfonást leszeg. L. még: vesszőfonás
kihág ~ i Ló az istrángból kilép. L.
még: fogat

kabóca
kihagy ~ i 1. Kihagy az esze: időnként nem emlékszik vmire. 2. Feladatot,
munkát elrendel, kiszab. 3. Leckét felad.
Régen az elemi iskolában ~ták v. feladták a leckét. L. még: cívis iskola
kihagyul ~ i Ruhaszövet kifakul, színét veszti.
kihajtás: → kiverés
kihalámol ~ i Pl. tálból ételt mohón,
a javát válogatva kiszed.
kihallgat ~ i → Kolompnak, ill. →
pergőnek a hangját ellenőrzi.
kihamuz ~ i Tűzhelyet a hamu kiszedésével kitisztít.
kihancúz i Kihancúzza magát: kihancúrozza magát. A gyerekek ~ták magukat, elfáradtak a játíkba.
kihány ~ i 1. Földet kiás, és kívül levő helyre hány; kidobál. 2. Főként száj a
láz, csömörlés miatt hólyagos lesz, felömlik. Ojan valamit evett, hogy ~ta a
száját, oszt csömörös lett.. 3. Szószerkezetes változata: kihánnya a fejit. Növény
kalászát kifejleszti, kidugja. Kihányta a
fejit a búza, mán szárba szökött.
kiharangoz ∼ i 1. → Harangozással
jelzik, hogy vki meghalt, v. azt, hogy a
halottat viszik a temetőbe. 2. A Rákócziharang megkondításával jelzik, hogy
vkit kicsaptak a Kollégiumból. A rígi
időÝben, ha valaki csínyt tett, azt ~ták a
Kollégiumbúl.
kiharangozás ~ fn 1. Haláleset jelzése → harangozással. 2. Annak jelzése,
hogy a halottat a halottasházba (ki)viszik. A halott ~a után a rokonok elmentek a gyászos házba.
kihasad ~ i → Fog kezd kibújni, az
íny felhasad.
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kihasgat ~ i 1. Gubaposztót kiszab.
2. Szarvával összeszurkál, felhasít, megsért. Két bika összeakaszkodott, ~ták
egymást.
kihasít ~ i Leölt és megperzselt disznót hosszában kettévág. L. még: disznóölés
kihátrálás ~ fn Másik elnevezése:
kihúzás. A szőlő harmadik, egyben utolsó kapálása, amelyet a kapáló hátrafelé
haladva végez. A ~t augusztus 15−20.
között kezdték meg. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
kiházasít ~ i Kelengyével, anyagiakkal ellátva férjhez ad. A cíviseknél nagy
teher volt ~ani a lányt. L. még: házasság
kiheg-kahog ~ i Köhécsel.
kihemperedik ~ i Kifordul, kigurul.
kihepetel ~ i Pl. kutya ételt a tálból
kilefetyel.
kiherél kiheríl i 1. Hím állatot, leggyakrabban kakast nemzésképtelenné
tesz, ivartalanít. Tréfás fenyegetés: Vigyázz, mert mingyár ~lek! 2. Sárgadinynyén vezérhajtást elvág, hogy az oldalhajtások fejlődjenek. A sárgadinnyének
a közepsőÝ hajtását kicsípik, ~ik, hogy a
megmaradóṷ nígy ága hamar hozza a
kisdinnyét. A közepit kicsiptük, mikor
mán öt-hat centire felnőÝtt, azírt, hogy
nígy-ötfelé mennyen az ága. 3. Használati tárgyat (pl. bicskát) megjelöl, hogy
más el ne tulajdoníthassa. Pásztorok szokása volt. L. még: kappanoz
kihernyóz kihernyóṷz i → Fésűkészítéskor az ereket a meleg szaruból erre
a célra való késsel, vagyis → hernyózókéssel kiszed. L. még: fésűs

kabóca
kihever i Kiheveri magát: kipiheni
magát.
kihevít ~ i Más igével: kifűt. Aludttejet lassú tűzön melegít, hogy túróvá álljon össze.
kihevül kihevűl i Kemencébe tett tej
átforrósodik, a savó kicsapódik belőle. A
langyos kemencébe berakták a fazekakat, és ott ~t a té.
kihirdet ~ i Pap közli a gyülekezettel
a házasulandók házasodási szándékát.
Debrecenben háromszor hirdették ki a
templomban a házasulandókat, csak ezután lehetett megesküdni. L. még: házasság, kiragaszt
kihirdetés kihirdetís fn Házasulandók egybekelési szándékának közlése a
templomi gyülekezettel. A ~t a pap a
szószékről közli az istentisztelet résztvevőivel.
kihív kihíj i Az időjáráshoz képest
könnyű viselettel kapcsolatban: megfázik, átfázik. A gyenge ruházatbúl télen
kihíjják az embert, megfagy, megfázik.
kihízik ~ i Állat meghízik.
kihord ~ i Ruhaneműt elhasznál, elnyű.
kihoz ~ i Terem. Ha nagyon sokat ~
a fa, célszerű a felit leszedni.
kihúrol ~ i → Gubacsapó csapókészülékhez és fonókerékhez ideget készít
úgy, hogy a nyers juhbélből több szálat
összecsavar, és megkeni fokhagymával.
kihúz ∼ i – A/ 1. Fűtőteret parázstól
megtisztít. A parazsat a sütőÝtér bal
óṷdalára húztuk ki. 2. → Szőlőt harmadszor, hátrafelé haladva kapál. 3. → Tímár-, ill. →szűcsmesterségben nyersbőrt
erre a célra alkalmas eszközzel tisztít,
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puhít. 4. → Gubacsapó ellenőrzés céljából kallás közben horoggal többször
kiveszi a gubát a kádból. 5. Ki van húzva
a jegy a posztóṷra: jelzés van a gubán.
A gubacsapóknál minden mesternek saját jelzése volt, amelyet a guba vállába v.
hátának közepébe tettek. 6. Tímár →
barkázófával/fodorítófával bőrt tör, puhít. 7. Tímár bőröket a kádból v. hordóból a bakra rak. 8. Vmilyen tárgyon
egyenetlenséget, gyűrődést megszüntet,
kisimít. 9. → Szűrhimző a túl vastag fonálból szála(ka)t távolít el. 10. → Szőrmekikészítéskor az összezsugorodott,
összeszáradt bőrt eredeti méretére nyújtja. 11. Κitartóan rimánkodik vkinek
vmiért. Ez a gyerek majd ~ egy kis
csokoládéír. – B/ Figyelmeztetésben:
Húzd ki magad, ne üjj ugy azon a lovon,
mint macska a köszörűkövön!: ülj egyenesen! Szóláshasonlatban: Kihúzza magát, mint két csű tengeri egy zsákba:
(gúny) ok nélkül felvág, büszkélkedik.
Szólás: A más lábábúl ~ta a szálkát, oszt
a magáéba dugta: mást ~ a bajból, maga
meg nemtörődömsége miatt bajba kerül
Majd kihúzták a házbul: erőltették, unszolták, nem hagytak neki békét.
kihúzás: → kihátrálás
kihúzgál ~ i Hamut a kemencéből
húzva eltávolít.
kihúzható asztal: → kihúzóasztal
kihúzóasztal kihúzóṷasztal fn Szószerkezettel: kihúzhatóṷ asztal. Olyan →
asztal, amely a felső lapja alá tolt részek
kihúzásával meghosszabbítható.
kihúzókés: → marokkés
kiindulókezdés kiindulóṷkezdís fn
Kosárfonóknál páros szegésnél a karók-

kabóca
nak egy v. két karón történő lehajtogatása. L. még: vesszőfonás
kiirat ~ i Kiirattya a járlatlevelet:
kiváltja az élő állat eladásához szükséges
okiratot.
kiiskoláztat ~ i Kitaníttat, iskolába
járat.
kiízékel kiizikel i A kukoricaszár maradékát, az → ízéket a → jászolból kiszedi.
kijár ~ i 1. Vásározik. Negyvenhárom éve, hogy ~ok. 2. Nincs haszon
vmin. A gyapjú most a saját nyírását hát
íppen ~ja. 3. Növény bizonyos mennyiséget terem.
kijárat ~ i Iskolát, iskolai osztályt
elvégeztet vkivel. A fiával ~ta a gimnáziumot.
kijáró kijáróṷ fn Dolgozó méh. L.
még: méhészet
kijárónyílás kijáróṷnyílás fn A kaptár szája, amelyen keresztül lebonyolódik a méhcsalád forgalma és a levegő
cseréje. L. még: méhészet
kijátszik kijáccik i Elbánik, kibabrál
vkivel. Jóṷl kijáccott vele.
kijavít ~, kijovít i Meggyógyít.
kijavul ~, kijovul i Meggyógyul.
kijön ~ i 1. Jól jár vele. Jóṷl jöttünk
ki véle. 2. Pl. lekvár a főzésekor az
edényből kiáramlik. − Étkezéssel kapcsolatos rosszkívánság: Ott jöjjík ki,
ahun bement!
kijövőre kijövőÝre hsz Kijövetelkor.
A templomba ínekeltünk fennállóṷra is
meg kijövőÝre is. L. még: fennállóra
kikalkulál ~ i Kieszel, kitervel.
kikall: → kikallóz
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kikallott ~ mn Áztatással, dorongolással tisztított, tömörített, vagyis kallózott 〈guba-, v. szűrposztó〉.
kikallott guba ~: A → kallóból kikerült → guba.
kikallóz kikallóṷz i Alakváltozatai:
kikall, kikarol. Guba- v. szűrposztónak
áztatással, dorongolással való tisztítását,
tömörítését, azaz kallózását elvégzi.
kikapál: → kapálás
kikapar ~ i Pl. földből kaparva kiszed vmit. Közmondás: A titkot még a
sánta tyúk is ~ja: a titok előbb-utóbb
kitudódik.
kikarol: → kikallóz
kikaróz kikaróṷz i Karókkal, cövekekkel kijelöl. Pl. gyümölcsösben a fák
helyét ~zák.
kikartácsol ~ i Durva, gubancos, koloncos, csapzott szőrmét kibont, kifésül.
kikartácsolás ~ fn A durva, gubancos szőrme kibontása, kifésülése.
kikaszabol ~ i Kivág. Az → ekekapák távolságát a szabályozóval állították,
hogy a termést ne kaszabolja ki.
kikaszált ~ in Kaszálás utáni 〈szőrmésbőr〉.
kikászolódik kikászolóṷdik i Kivergődik, kijut vhonnan, vmiből.
kikavar ~ i → Mézeskalácsos keverőkanállal elkavarja az ételfestéket a
kemény habban, az ájzban.
kikavarint ~ i Kikanyarít. Kikavarintya a közepit a gyeptéglának.
kikel kikél, ~, kikőÝl i Vetemény első
hajtását kidugja a földből.
kikelet ~ fn A pásztorok tavaszi kiköltözése a jószágokkal együtt a téli
szálláshelyről a szabadba.
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kikenekedik: → megkenekedik
kikénez ~ i → Hordót kénnel kezel.
kikér kikír i 1. → Lakodalomban a
vőlegény násznagya v. vőfélye a lányos
házban általában verses formában kéri,
hogy adják ki a menyasszonyt, ill. a
menyasszony násznagya a fiús háznál,
hogy adják ki a vőlegényt. 2. Gyermeket
iskolából elkér.
kikeres ~ i Pénzt munkával előteremt, megkeres.
kikérés kikírís fn 1. Teljes névvel:
mátkakikírís. Az a szokás, hogy a vőlegény násznagya a lányos házban általában verses formában a menyasszony
kiadását kéri. 2. A → lakodalom azon
része, amikor a menyasszonyt, ill. a vőlegényt a → vőfély kikéri a szülői házból. A menyasszony kikérése a szülőktől
a vőlegény vőfélyének, a → kikérőnek a
tiszte volt. Mindez a lányos háznál történt, bejött a vőfély az előszobába, ahol
már vártak rá. A hagyományos szöveg
elmondása után a lány szülei és a vőfély
kikísérték a menyasszonyt a kocsiban
várakozó vőlegényhez.
kikérezik kikírezik i Engedélyt kér,
hogy vhonnan vmilyen céllal kimehessen. Kikíreztek az iskolás gyerekek a tanítóṷ nénitül a vécére.
kikerics ~, kikirics fn Szószerkezettel: őÝszi kikerics (kikirics). Colchicum
autumnale. Hegyi réteken termő, lilásan
rózsaszín virágú , mérgező növény (és a
vele rokon növénynemzetség, pl. →
sárgakikerics). L. még: kökörcsin
kikérő kikírőÝ fn A vőlegény képviselője, aki a lányos házban általában verses formában kéri, hogy adják ki a
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menyasszonyt. L. még: kikérés, lakodalom
kikerül ~ i 1. Iskolát befejez, elvégez. A szülő így intette rosszul tanuló
fiát: Ha nem jóṷl tanúsz, oszt ~sz, csizsmadiainasnak adlak!. 2. Házasságkötés
miatt elköltözik a családjától. A jánt meg
a fiút is kiruházták, amikor kikerűt a
családbúl.
kikeshed: → kikoszpitolódik
kikészít kikíszit i 1. Pásztort kész,
rendszerint hosszabb ideig eltartható
élelemmel ellát. 2. → Cipőkrémmel →
cipőt kifényesít.
kikészítés kikíszítís fn 1. A pásztornak kész, rendszerint eltartható élelemmel való ellátása. A cívis asszonyok legfontosabb teendői a sütés, mosás, tésztacsinálás és a ~ voltak. 2. → Tímároknál
→ bőrkikészítés. L. még: szőrmekikészítés
kikészített bőr kikíszített bűr: Feldolgozáshoz előkészített bőr.
kikészített étel kikíszített ítel: A
pásztornak fizetésképpen járó kész,
rendszerint hosszabb ideig eltartható élelem.
kikészítő kikíszítőÝ fn → Cipészmesterségben az, aki az elkészült cipő kifényesítését végzi.
kikészítőszűcs kikíszítőÝszűcs fn →
Szűcsmester, aki vegyi eljárásokkal a lenyúzott szőrmésbőrt feldolgozásra alkalmassá teszi.
ki-ki ~ nm − Szóláshasonlat: Ki-ki
magának, mint a liba: mondják a haszonhajhászó, önző munkára. − A →
libák a mezőre menet ezt hajtották: Ketten szedünk egy zsákba, ketten szedünk
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egy zsákba. Mikor kiértek a tarlóra, azt
mondták: Ki-ki magának, ~ magának.
ki-kikukorékol ki-kikukoríkol i Csak
népdalban: kukorékolva kikiált, elárul.
Mert a kokas hajnalba ki-kikukoríkol,
hogy hun jártam az íccaka.
kikilóz kikilóṷz i Árut kilónként kimér.
kikímél kikímíl i Kímél, megkímél
vkit, vmit.
kikirics: → kikerics
kikísérés kikísírís fn Halott ~e a temetőbe, a sírhoz.
kikísérő kikísírőÝ fn A halott kikísérésének ideje alatt szóló harangszó. A
kikísírís alatt vígig szóṷlt a kikísírőÝ.
kikolmiz ~ i 1. Ruhafodrot sütővassal hullámosra, erősen fodrozódóra süt.
2. Hajat sütővassal kigöndörít, hullámosra süt. Fodrásznál újra látom, hogy ~zák
a hajat.
kikonkolyoz kikonkojoz i Búzát konkolytól megtisztít.
kikopik ~ i 1. Elfogy, kifogy. A tojás
kikopott belőÝle. A sóṷtartóṷbul kikopott a sóṷ. 2. Kikopott az időÝbül: megöregedett. Még nem koptam ki az
időÝbűl. 3. Jó állásból, számára előnyös
környezetből akarata ellenére kiesik,
kimarad.
kikopogó kikopogóṷ fn A bujócskajáték egyik fajtája. Úgy játsszák, hogy
a → hunyó a fal felé fordulva kopogtat,
és 28-ig számol. A többiek a kopogás
ideje alatt elbújnak, és ő a keresésükre
indul. Akit először meglel, az lesz a következő hunyó. L. még: gyermekjátékok
kikormol ~ i Kemencét, tűzhelyet
koromtól kitisztít.
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kikoszlik: → kikoszpitolódik
kikoszpitol ~, kikuzbitol i Ruhaneműt kikoptat, elnyű.
kikoszpitolódik kikoszpitolóṷdik, kikuzbitolóṷdik i Más igékkel: kikeshed,
kikoszlik. Ruhanemű kikopik, kifeslik,
foszlani kezd.
kikotor ~ i Helyiséget nagyjából, felületesen kisöpör.
kikotoz ~ i Kikutat, megmotoz.
kikölt1 i KikőÝti magát: kiköltekezik.
KikőÝtöttem magam, alig maradt egy
pár forintom.
kikölt2 kikőÝt i − Szólás: Tán ki akarod kőÝteni (azt a tojást)?: kérdezik attól, aki sokáig megül egy helyben, ill.
ráül pl. egy kalapra, és rajta ül.
kiköltözik kikőÝtözik i 1. Városi házából a tanyájára költözik. 2. Rossz méhésznél a méhcsalád elhagyja a kaptárját. L. még: méhészet
kikönnyít ~ i → Kádár a donga belső oldalát faragással v. kivágással elvékonyítja.
kikönnyűdik ~ i Könnyűvé válik.
kiköp ~ i − Szóláshasonlat: Ojan,
mintha csak az apja a szájábúl köpte
vóṷna ki: nagyon hasonlít az apjára.
kiköpött ~ mn Szülőkhöz való hasonlításban: szakasztott. Ez a jány ~ az
annya.
kikörmöl ~ i Körömmel kikapar.
Ahun viszketett, ~te, hogy fojt a víre.
kikörzőz kikörzőÝz i Körző segítségével kimér.
kiköt ~ i 1. Kihímez, kivarr. 2. Kiköti
a keresztest: → gubacsapó a vetőfáról
levett melléket a → keresztesnél fonállal
megköti, hogy a kettéválasztott mellék
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szálai ne keveredjenek össze. Kiköti a
keresztet: kigubancolja, egyenesbe hozza a mellék vetőre kerülő, összekeveredett szálait.
kikötőlánc kikötőÝlánc fn Az →
eketalyigát a → gerendelyhez kapcsoló
lánc.
kikötőszár kikötőÝszár fn Másik neve: kikötőÝszíj. A → lószerszámnak a
farhámot a rúdhoz erősítő szíja.
kikötőszíj: → kikötőszár
kikötött gomblyuk kikötött gombjuk:
Olyan → gomblyuk, amelyen a → gomb
nincs átbujtatva.
kikrajcároz ~ i (rég) Eladásra szánt
gyümölcsöt krajcárnyi értékű csomókba
rak; kicsomóz.
kikrémez ~ i → Lábbelit cipőkrémmel beken.
kikupálódik kikupálóṷdik i 1. Kifejlődik, külsejére nézve előnyösen megváltozik. 2. Betegségből kilábal.
kikurgat ~ i 1. Pl. kutyát a házból
kikerget. 2. Az ágyból erőszakkal felkelt.
kiküld ~ i Szólás: Kűdd ki, hídd be!:
komoly munkára alkalmatlan emberre
mondják lenézően.
kila: → kiló
kilábol ~, kilábal i 1. Kilábajja magát: a) vízből lábalva kijön. Régen kilábalta magát a vízbül alakban is mondták.
Hajdan parasztemberbe nem sok vóṷt,
aki tudott úszni. b) betegségből kigyógyul, meggyógyul. 2. Vmilyen betegséget kihever, kipihen.
kilágyul ~ i Réz a melegítés után hirtelen lehűtve megpuhul, hajlíthatóvá
válik. L. még: rézművesmesterség
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kilangall ~ i Láng a kemence száján
kicsap. Akkor történt, ha sok szalmát
tettek bele.
kilánnyi: → kilónyi
kilapogat ~ i Sütemény tésztáját tepsibe teszi, és ott kézzel elegyengeti. L.
még: huszonegyes
kilel ~ i Kigondol, kitalál, kiagyal.
Hogy mit nem lelnek ki azok az urak!
kilenc ~ szn Kilencbe van a guba:
festéskor már a kilencedik üst levet főzik
a gubának. L. még: gubacsapó
kilencedén kilencedin, ~ hsz Részes
arató a termés kilencedrészéért dolgozik.
Hajdan ~ v. tizedén arattak, attól függően, hogy milyen volt a búza, a gabona.
Ez volt a → rész. L. még: aratás
kilencedikszer ~ mn Kilencedszer.
kilencedin: → kilencedén
Kilenclyukú-híd Kilencjukú-híd tn
Kőhíd, a Tiszafüred felé haladó úton áll
a Hortobágy folyón. − A középkorban
már fontos kereskedelmi és postai útvonal vezetett át a hortobágyi pusztán kelet
→ nyugati irányban, Erdély és Pest között, Debrecent útbaejtve. Hajdanában az
utasok komppal v. gázlóknál keltek át a
Hortobágy folyón, és úttalan utakon
vergődtek el Tiszafüredig, ahonnan járható út vezetett tovább. A kereskedelmi
és utazóforgalom növekedése miatt
szükségessé vált állandó fahíd építése a
mátai gázlónál, a mai kőhíd helyén.
Debrecen városa nemcsak vámot szedett
a hídon való átkelésért, a híd mellett
1699-ben kocsmát, pihenőhelyet is nyitott. A forgalom növekedésével a fahíd a
javítgatások ellenére sem bírta a terhelést. A városi tanács elhatározta egy
kőhíd építését. Versenytárgyalás után
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Povolny Ferenc, a híres építész kapott
megbízást 1827-ben a kőhíd elkészítésére. 6 esztendeig tartó munka után felépült az ország leghosszabb és legszebb
kőhídja, amelynek hossza 167, 3 m,
magassága 7, 9 m, egy íve 8, 53 m. A
követ Tokajból hozták vízen és tengelyen, a szükséges 400 ezer db téglát a
helyszínen égették ki. Az eredetileg
lovasfogatok, gyalogosok számára épített híd ma is állja a forgalmat. Ez bonyolítja le a 33-as út teljes forgalmát.
1958 óta műemlék, a Hortobágy szimbóluma. Azért 9 lyukú, mert a néphit szerint a 9 szerencsés szám. L. még: hortobágyi csárdák
kilevelezik ~ i Fának levele nő.
kilincs ~ fn − Szólás: Nincs, fábul a
~: szegénység van a házban. L. még: fakilincs
kilís: → kelés
kiló kila fn 1. Kilogramm. 2. Jelzői
használatban: ~nyi.
kilocskol ~ i Vizet lubickolás közben
kilötyögtet, kipancsol. A gyerek míg kicsi, kilocskojja a vizet a fürösztőÝteknőÝbül.
kilódul kilóṷdul i 1. Fog kiesik, kihullik. 2. Otthonról hirtelen elmegy vhova. Kilóṷdút az erdőÝre. 3. Kirándul.
kilókhecol kilóṷkhecol i Kiszökik,
elszökik, kimenekül, elmenekül.
kilométer kilaméter fn → Hosszmérték, 1000 m.
kilométerkő kilaméterkű fn − Szóláshasonlat: Úgy níz ki, mint a lefosott
kilaméterkű: (gúny, durva) rosszul néz
ki, gondozatlan, ápolatlan.
kilónyi kilánnyi mn Kilogrammnyi.
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kilós kilás mn Kilogrammnyi súlyú.
kilottyan ~ i Kilöttyen. Ha nagyon
teli van a tál vízzel, ~.
kilottyant ~ i Kilöttyent. Ki ne lotytyansd azt a vizet!
kilök ~ i 1. Kilöki a virágját: kivirágzik. 2. Kilöki a száját: jóízűen evett
ételtől kivarasodik a szája széle, → tepertő van a szája szélén. Kilöki magát az
anyag: réz olvasztásakor a hideg anyag a
forró anyagba téve kicsapódik.
kilyuggal kijuggal i Pl. szíjat kilyuggat.
kimacskáz/ik ~ i Vonzattal: kimacskázik vele. Megtréfál, kigúnyol. Aki elaludt, azt is kimacskázták.
kimacskázik vele: → kimacskázik
kimagol ~ i Alakváltozatai: kimagval, kimagvaz. Gyümölcsöt kimagoz. Pl.
→ lekvárfőzéskor szilvát ~.
kimagval: → kimagol
kimagvaz: → kimagol
kimángorol ~ i (rég) → Mángorlóval kisimít. A törölközőt, a konyharuhát
régen nem vasalták, hanem ~ták.
kimarad ~ i 1. Pl. kenyér megmarad,
nem fogy el. 2. Juhász a nyájtól elmarad.
− Szóláshasonlat: Kimaradt, mint a kutyaszar a hóṷbul: hoppon maradt.
kimarjul ~ i 1. Testrész kificamodik.
2. Pl. a ló háta a hámtól kisebesedik.
kimarkolász ~ i Marokkal kiszedeget vmit vmiből. Kimarkolászta a jovát a
kosárbul.
kimázol ~ i Sáros vízzel felken, felmázol. Híg lével kimázolta a ház főÝgygyit.
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kimeddőz kimeddőÝz i Meddő, nem
termő → tengerit a többi közül még éretlen korában kiszed.
kimegy/en ~ i 1. Vminek a víztartalma főzéssel jelentősen csökken. Pl. →
lekvárfőzéskor a lekvárt lassan kell főzni, szinte pötyögtetni, hogy kimenjen
belőle minden víz. 2. Fa kipusztul. Minállunk szóṷ se vóṷt, hogy kimennyen
egy barackfa. 3. Út vhová vezet, csatlakozik. A dűlőÝutra ment ki a bejáróṷ. 4.
Kiment a hátán a vagyonnak: elpazarolta, elprédálta. L. még: kijön
kímél kímíl i 1. Takarékoskodik vmivel, megtakarít vmit. Fúdd el a lámpát,
kímíjük a petróṷt! 2. Kímíli a szóṷt: nem
beszél fölöslegesen, keveset beszél. L.
még: kikímél
kíméletes mn Kímíletesen íl: a) úgy
él, hogy nem kell sokat dolgoznia. b)
gondtalanul él.
kimenő: → kimenőruha
kimenőkötő kimenőÝkötőÝ fn → Tímároknál nem munkára használt kötény.
Hajdan sárgára, később fehérre festették.
kimenőruha kimenőÝruha fn Alakváltozata: kimenőÝsruha. Röviden:
kime- nőÝ. Ünnepélyes(ebb) alkalommal
viselt jobb ruhadarab, öltözet. Add ide
jányom a kimenőÝmet! Más vóṷt a
viselőÝruha,
a
vasárnapi
meg
kimenőÝruha. L. még: cívis férfiviselet
kimenősruha kimenőÝsruha fn 1.
Katonai kimenőruha. 2. → kimenőruha.
kimered ~ i 1. Megmerevedik. A kisgyerek úgy ordított, hogy ~t. 2. Kihűlve
meredtté válik. Ha kihül a főÝtt kolompír, az is ~.
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kimereget ~ i Lassacskán, ill. apránként kimer.
kimérgel i Kimírgeli magát: kimérgelődi magát.
kiméricskél ~ i Kiméreget.
kimért bor kimírt bor: Kiméréssel
árusított → bor. Idős cívisek emlékezete
szerint Lóṷkodi Sándor vendíglőÝjibe kiválóṷ kimírt borokat lehetett kapni.
kimesterkél ~ i Kimesterkedik vmit.
kimeszel ~ i Helyiség, ház falának
meszelését elvégzi. A cívis tanyai parasztgazdaságokban ennek ideje általánosan tavasszal, húsvét előtt volt. Ilyenkor kirakták a bútorokat az udvarra,
letapasztották, lemázolták a ház főÝgygyét, a ház falát is, majd fehér oltott
mésszel alulról fölfelé haladva gondosan
~tek. Legvégül pedig a fal alját színes,
általában → kindrucból kikavart sötétbarna, sötétszürke színű festékkel húzták
el. Szóláshasonlat: Ojan, mintha kimeszeltík vóṷna: nagyon sápadt.
kimézgásodik ~ i Fa mézgát ereszt,
mézgás lesz.
kimiskárol ~ i 1. Nőstény disznót
ivartalanít. 2. Kan malacot kiherél. L.
még: herélés, miskárolás
kimókáz kimóṷkáz i 1. Kicsúfol, kigúnyol. 2. Megtréfál.
kimos ~ i (Pl. fogat) megmos. L.
még: tisztálkodás
kimosdik ~ i Kimosdik a mestersígbül: nem folytatja tovább, abbahagyja
a mesterséget.
kimosódik kimosóṷdik i Pl. folt a ruhából mosással eltűnik.
kimpics: → Kolozsvár
kimunkál ~ i Bőrt kikészít.
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kimurit kimurít i Alakváltozata: kimuritol. Megvető értelemben: → meghal.
kimuritol: → kimurit
kimustrál ~ i 1. Növényt, gyümölcsöt, állatot stb. kiselejtez. 2. Katonai
szolgálatra alkalmatlannak ítél.
kimustrált ~ in 1. Kiselejtezett. 2.
Katonai szolgálatra alkalmatlannak ítélt.
kimuzsikál ~ i Más igékkel: kitáncoltat, kitáncol. A sértő módon viselkedő v. egyéb okból a társaság számára
nem kívánatos lányt táncra kérve a bálból eltávolít, megszégyenítésül tánc közben a helyiségből kivezet. – A cívisek
bál- ján előfordult, hogy a társadalmilag
nem odavaló (hívatlanul megjelenő)
lányt ~ták a bálból. Felkérte egy legény
(rendező), és az ajtóig táncoltatta. L.
még: gazdabál, kimuzsikálás
kimuzsikálás ~ fn Másik neve: kitáncoltatás. Megszégyenítő népszokás.
A ~ nagy szégyen volt, az egész város
tudta, csóṷcsálták a vénasszonyok. L.
még: gazdabál, kimuzsikál
kimuzsikáltat ~ i Kimuzsikáltattya
magát: zeneszóval kikísérteti magát a
bálból, a mulatságból. Nem azonos a
megszégyenítő kitáncoltatással, → kimuzsikálással. Csupán annyiban közösek, hogy mindkettőnél a zenekar kíséri
ki az illetőt. Míg azonban a kitáncoltatásnál megszégyenítve, nem önszántából
távozik, itt ő maga fogadja meg a zenekart, hogy őt mintegy megtisztelve kísérjék ki, esetleg egészen hazáig kísérjék.
L. még: gazdabál
kín ~ fn − Kifejezésekben: Kínnyába
írett/írt: gyümölcs összefonnyad, mielőtt
megérik. A letört ágon a gyümölcs meg-

409

kacsa

ráncosodott, ~jában érett. A tehetetlenkedő embert Maga kínnyára haggyák:
aki nem haladt a dolgával, aki csak szuszogott-poszogott mellette, azt hagyták,
hadd csinálja egyedül. Hadd a maga
kínnyára!: a) valótlan állításához görcsösen ragaszkodó emberre mondják:
hagyd rá, ne mondj neki ellent! b) összeférhetetlen, a mások segítségét visszautasító emberre mondják: hagyd magára,
hadd bajlódjék egyedül! Az anyád
kínnya!: nem értek veled egyet. Kiállaná
mán az annya kínnyát, nem hasadna
mán le a nyársrul: eladó lány lett belőle,
már szülhetne. L. még: fakín
kínál ~ i − Debrecenben tréfásan így
~ták a vendéget: Egyen komám, úgy
sincs otthon! Ez azt jelentette, hogy az
illető nincs otthon, hanem itt van, nem
pedig azt, hogy otthon nincs neki mit
ennie.
kínáltat i Kínáltattya magát: hagyja,
hogy kínálják. Ilyenkor szokták mondani: Ne kínáltasd magad! A papot meg a
lovat kell kínálni, a többinek van esze,
hogy egyík.
kincs ~ fn A néphit Debrecenben is
úgy tartotta, hogy az elásott ~ Szent
György-nap (április 24.) éjszakáján fel
szokott lobbanni. Szóláshasonlat: Úgy
vigyáz arra, mint valami ~re: féltve vigyáz rá. Szólás: ElkőÝtené a Dárius ~it
is: felelőtlenül és sokat költekezik. Nem
adná azt a világ minden ~iír se: semmiért se adná. Közmondás: Mit ír a ~, ha
egíssíg nincs?: az egészség mindennél
többet ér. Más változatokban: Minden
~nél drágább az egíssíg. A legnagyobb
~, ami nincs.
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Kincses-kút: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
kincsol ~ i Gyötör. Ne ~d azt a gyereket! Igekötővel: → megkincsol.
kindruc ~ fn Fenyőkoromból készült
fekete festék. Régen a fal alját húzták el
vele. Ha meszet tettek bele, szürke színt
kaptak. Szóláshasonlat: Fekete, mint a ~:
nagyon fekete.
kinevel ~ i Felnevel, tenyészt.
kinéz kiníz i 1. Kiníz valakinek valami: számíthat rá, várhat vmit. Kiníz egy
kis öröksíg a rokonnyátul. 2. Tyúkot
tapogatással megvizsgál, hogy tojós-e.
kinézet kinízet fn Vkinek, vminek a
külső megjelenése.
kinigli ~ fn Üregi → nyúl.
kínkeserves ~ mn Kínosan keserves.
kínlódik kinlóṷdik i 1. Haldokló
szenved. Kegyes óhaj: Csak az Isten
venné már magához, hogy ne kinlóṷdna
már annyira! 2. Nedves fa nehezen ég. −
Szóláshasonlat: Kinlóṷdik, mint a káposzta hús nékűl: a) nem való semmire
sem. b) nem halad előre a dolog. Szólás:
Ebeklóṷdik, most kinlóṷdik: síró gyermekről mondják.
kinn ~ hsz Szókapcsolatokban: Kinn
hál: jószág a legelőn éjszakázik. Kinn
hál az időÝ: nagyon hideg van. Kinn
nyaral: pásztor egész nyáron a szabadban őrzi az állatokat. Szólás: Kinn tágasabb, benn nyájasabb: – kiáltják a váratlan kopogtatónak: kerüljön beljebb. Nem
vagyok se ~, se bent: nem jól megy a
sorom.
kinnálló betyár kinnállóṷ betyár:
Útonálló betyár. Egyik tevékenysége
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volt, hogy a ménesből → eliktatta a lovakat.
kinnkoszt ~ fn Pl. tímároknál az inasoknak, legényeknek a mester házán kívüli étkezése.
kinnlakó pásztor kinnlakóṷ pásztor:
Télen-nyáron a szabad ég alatt tartott
jószágot őrző pásztor. L. még: hortobágyi pásztortársadalom
kinótáz ~ i Általános alannyal: kinóṷtázták. → Nótát költöttek róla.
kinő kinőÝ i − Szólás: KinőÝtt a
sárbul: magas termetű, szép szál ember.
L. még: emberi test
kintereg ~ i Kószál, kóborol.
kintlakos ~ fn Nem kollégiumban,
hanem háznál lakó vidéki diák.
kintlevőség kintlevőÝsíg fn A debreceni határban levő tanyák összessége. A
szalonnasütís nem ment nálunk, csak a
tanyákon, a kintlevőÝsígeken.
kinyaklik ~ i → Bicska lötyögőssé
válik.
kinyaklóz kinyaklóṷz i Ló nyakáról a
→ nyaklót leveszi. L. még: ló be- és
kifogása
kinyal i Kinyajja magát: kicsípi, kicsinosítja magát. Hogy ~ta magát ez a
jány!
kinyes ~ i Kivágott fáról a vastagabb,
jobb gallyakat levágja.
kinyílik ~ i 1. A bunda két széle eltávolodik egymástól, szétáll, szétnyílik. 2.
Kinyílik az időÝ: kitavaszodik.
kinyit ~ i Télre befedett szőlőtőkét
tavasszal a földtől szabaddá tesz.
kinyit/ik ~ i Virág kinyílik. Kinyitott
a kis róṷzsám.
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kinyújtózik kinyútóṷzik i Kinyútóṷzza magát: kinyújtózkodik.
kinyújtóztat kinyútóṷztat i 1. Tésztát, hurka- és kolbászszálat kinyújt, kiegyenesít. 2. Kinyútóṷztattya magát:
kinyújtózkodik.
kinyű ~ i Más igekötővel: felnyű. Virágos, érett kendert, lent gyökerestül
(szálanként) kitép a földből. A kendert
gyökerestül kinyövik, felnyövik.
kinyűvés kinyűvís fn Másik igekötővel: felnyűvis. Kender v. len gyökerestől
történő kitépése a földből.
kinyüvez ~ i Szarvasmarha, disznó
testéből a légy lárváját kiszedi. A kan
disznónak a csökit ’hímvessző’, a tehénnek a megyit ’nemi szerv’ köpi meg a
légy. A lárvákat fapöcökkel kipöckölik,
~ik. L. még: állatgyógyászat
kiókumlál kióṷkumlál i Kieszel, kigondol.
kioldalaz kióṷdalaz i Növényt két
oldalról megkapál.
kioldik kióṷdik i Kioldódik, kibomlik. Jóṷl legyen bekötve a víge, ki ne
óṷggyik.
kiolvas ~ i Pénzt megszámlálás céljából kirak. Régen a kevésbé iskolázottak ~ták az asztalra a pénzt, sorban kirakták, azután megolvasták a sorokat,
hogy mennyi összesen.
kiolvasó kiolvasóṷ fn 1. Kiszámolós
gyermekjáték. 2. Gyermekjátékban az a
gyermek, aki a kiszámoló mondókát
mondja. L. még: gyermekjátékok
kiont ~ i − Fenyegetésként: Kiontom
a béled!: ellátom a bajod!
kioson kiosson i Észrevétlenül kimegy vhonnan.
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kioszt ~ i Kitűz, kijelöl. Három nap
vóṷt átalába a szüretre ~va.
kiöblint ~ i Kiöblít. Üveget, edényt,
mosáskor ruhát, szájból a rossz ízt is ~ik.
kiöltözik kiőÝtözik i − Szóláshasonlat
Úgy kiőÝtözött, mint az árva malac a
sárba: (gúny) piszkos, rongyos ruhát
vett fel.
kiömlés kiömlís fn (rég) Epekiömlés.
L. még: népi betegségnevek
kiöntőcsésze kiöntőÝcsésze fn Vendéglőben az egy személy részére rendelt
leves feltálalására használt kétfülű
edény.
kipacsmagol ~ i Vizet pancsolva,
fröcskölve használ. Fürdetískor a kisgyerek a vízbe belacsap, kipacsmagojja.
kipalléroz ~ i → Fésűs szarufésű készítésekor a fogakat lecsiszolja, kifényezi.
kipallérozás ~ fn Szarufésű készítésekor a fogak lecsiszolása, kifényezése.
kipállik ~ i 1. Növényzet, vetés párás
környezetben, a sok esőtől, ill. a vastag
hótakaró miatt megfülled, elpusztul.
Ilyenkor a havat megboronálták, ez öszszeszaggatta a tetejét, és a növényzet
tudott lélegezni. 2. Lábujjak közötti rész
kisebesedik.
kipányváz ~ i Állatot → pányvával
kiköt.
kipapol ~ i Kiprédikál.
kiparancsol ~ i Más igével: kirendel.
Elrendez, elintéz. Vallásos ember mondása: Majd kiparancsojja a Jóṷ Isten.
Jóṷ az Isten, mindent kirendel.
kiparcelláz: → parcelláz
kipartol ~ i Víz partra tesz vmit.
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kipasszíroz ~ i → Paradicsomot áttör, átpasszíroz.
kipattog ~ i Mag a hüvely v. a tok
felnyitásával kipereg. Akkor történik, ha
a hüvelyest nem szedik le idejében, ha
túlszárad.
kipécéz ~ i Szántóföld határait karóval v. egyéb jellel kijelöli.
kipeckedik-kapackodik: → kipeszkedik-kapaszkodik
kipeckelődik kipeckelőÝdik i Marhakötő kötélen a pecek kioldódik.
kipeder ~ i → Bajuszt kipödör. BajuszpedrőÝvel ~te a bajuszt, utánna bajuszkötőÝvel kikötötte.
kipelyhez kipejhez i Liba, madár a
fészkét pehellyel kibéleli.
kipemetel ~ i (rég) Alakváltozata:
kipemetéz. → Kemencét a kenyér bevetése előtt → pemetével, vagyis egy hoszszú rúd végére kötött csutakból, rongycsomóból álló eszközzel kitisztít, hogy
ne legyen hamus a kenyér alja.
kipemetéz: → kipemetel
kipenderít ~ i Ajtón kidob. Kipenderítette az ajtóṷn, nem vóṷt kívánatos a
háznál.
kipergel ~ i Zsírnak valót kiolvaszt.
L. még: zsírolvasztás
kiperget ~ i Mézet a lépből gyors
forgatással kicsap. L. még: méhészet
kipersed ~ i Bőr, a száj széle kipattogzik, kihólyagosodik, kipörsed.
kipeszkedik-kapaszkodik kipeckedik-kapackodik i Ide is, oda is kapaszkodik.
kipikíroz ~ i Sűrűn növő palántát ún.
→ pikírozóládában szétültetve nevel,
erősít.
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kipirtyant ~ (tréf) A nap napnyugta
táján vörösen süt. Jóṷl ~ott az öreg a
fellegek közül.
kipisít ~ i Vér kilövell. Ölískor a vír
~ a disznóṷ nyakábúl. L. még: disznóölés
kip-kap ~ i Kapkod.
kiplakátol ~ i Kiplakátoz.
kiplaníroz ~ i Földet elsimít, simává
tesz, elegyenget.
kiplántál ~ i Paradicsom-, paprikapalántát kiültet, végleges helyre ültet.
kipocskondiáz ~ i Megszégyenít, nevetségessé tesz vkit; szidalmaz. Kipocskondiázza eggyik asszony a másikat.
kipofásodik ~ i Vkinek az arca meghízik. Szóláshasonlat: Kipofásodott, mint
a köjökgóṷja: (gúny) arcra meghízott.
kipofoz ~ i Rendbe hoz. Pl. a ház
környékét ~za.
kipomádéz ~ i Rézedényt kifényesít.
A rézedínyeket pomádéval, réztisztítóṷ
szerrel pomádézták ki.
kiporcióz kiporcióṷz i Darabokra, részekre oszt; kiadagol.
kiporoz ~ i Ruhát kiporol.
kipödörít ~ i → Bajuszt kipödör.
kipörsen ~ i Kiütés, pattanás a bőrön
megjelenik.
kipötyög ~ i → Lekvárfőzéskor a
lekvárból a vízgőz bugyborékoló hangot
adva kicsapódik.
kipöttyen ~ i → Lekvárfőzéskor a
lekvárból a vízgőz főzés közben bugyborékoló hangot adva távozik.
kipszbőr kipszbűr fn Keletindiai fiatal marhabőr. → Tímároknál az egyik
bőrfajta.
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kipucol ~, kipucul i 1. Alkatrészt,
tárgyat (pl. küllőt) lecsiszol. 2. Helyiséget kitakarít, kitisztít. 3. → Fésűsmester
a fogazás nyomait lecsiszolja a fésűről.
4. Kikormol. 5. Vagyont elherdál. Tejjesen kipuculta a vagyonát.
kipuffol ~ i → Csizmadia a csizma
sarkát a → puff nevű sarokdörzsölő eszközzel simára csiszolja.
kipurcan ~ i (durva) 1. Ember →
meghal. 2. Állat elpusztul.
kipurgál ~ i Gilisztát kihajt, elhajt.
Ezt a patikában kapható → gilisztacukorral/gilisztahajtó cukorral érték el.
kipusztít ~ i Kifoszt, mindenétől
megfoszt. Tejjesen ~ották a vagyonábúl.
kiragaszt ~ i 1. → Csizmadia a
csizma szárát bélés beragasztásával simává teszi. 2. Hivatalos szerv jegyespár
házasságkötési szándékát hirdetőtáblán
közhírré teszi. Kovács Pistát meg Kis
Zsuzsit ~ották, kihírdettík.
kiraggyan ~ i Nap (felhők közül)
hirtelen kisüt, felragyog.
kirajzol ~ i Mintát a kikészített bőrön körberajzol.
kirak ~ i Táncban vmilyen figurát eljár, eltáncol, cifráz.
kirakodás ~ fn Árusítás. Pínteken
vóṷt a piaci ~.
kirakodóvásár kirakodóṷvásár fn
Alakváltozata: kirakóṷvásár. Évenként
kétszer megrendezett → vásár, ahol ruhákat, csizmákat, süteményeket, mézeskalácsot stb. lehet vásárolni. A portékát
a földre, pokrócra, vászonra rakták ki.
kirakóvásár: → kirakodóvásár
király kiráj fn − Szólás: Hunnen vette/szerezte a kiráj a várát?!: kitérő vá-

413

kacsa

lasz arra, ha vki kérdezősködik, hogy az
illető ezt v. azt a holmiját honnan szerezte. Durva kiegészítéssel: Fejír lovat baszott írte! Oda ment, ahova a kiráj is
gyalog jár: a budira ment. Közmondás:
Reggel annyit egyél, mint a kiráj, dílbe,
mint a póṷgár, este, mint a kóṷdus: a
helyes étkezés: reggel sokat, délben eleget, este keveset kell enni. − Összetételekben is szerepel, fokozó értelemben:
hazugkirály ’nagy hazug’, kiskirály ’önkényeskedő vezető’; tréfás állatnévben:
Kacor pkirály ’kandur’. L. még: pünkösdi királyság
királydohány kirájdohány fn Szabolcsi → dohányfajta. Minőségéről kaphatta a nevét.
királyfű kirájfű fn Melilotus officinalis, orvosi somkóró. Útszélek, meszes
talajok, köves helyek, parlagok pillangósvirágú növénye. Fogazott levelei,
apró, sárga, illatos virágai fürtökben
nőnek. Termése sárgásbarna hüvelytermés. Kivonata, teája véralvadásgátló, de
emésztési zavarokra, vízhajtásra, viszszérgyulladás borogatósára is használatos. L. még: gyógynövények
királyné kirájné fn Királynő.
királynégyertyája kirájnégyertyája
fn 10−15 cm hosszú száron növő, fehér
és sűrű virágú kerti virág. L. még: virágoskert
királyság: → pünkösdi királyság
kirámáz ~ i → Szőrmét rámázódeszkára kifeszít.
kirámol: → kibont
kiráz ~ i 1. Kinyomtatott gabonát favillával rázva, felfelé dobálva a pelyvától megtisztít. 2. → Tímármester a besózott bőrt egy talpára állított hordóhoz
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veri, hogy a só kihulljon belőle. 3. →
Szűcsmester a tisztításra szolgáló anyagokat a → rázatóhordóban eltávolítja a
szőrme közül.
kirázás ~ i 1. → Tímármesterségben
a besózott bőrnek egy talpára állított
hordóhoz verése, hogy a só kihulljon
belőle. 2. → Szűcsmesterségben a tisztításra szolgáló anyagoknak az eltávolítása a szőrme közül. A fűrészpor és benzin
keverékének kirázása a rázatóhordóban
történik.
kirekeszt ~ i 1. → Disznót zárt helyről áthelyez. 2. → Kotlót kizár, elkülönít. 2. → Családból kitagad, kizár. 3.
Szövegrészt kihagyásra megjelöl, kihúz,
zárójelbe tesz. Kirekesztem ezt a ríszt a
könyvbül.
kirendel: → kiparancsol
kireparál kireperál i Építményt,
szerkezetet, ócska holmit, ill. abban
vmely hibát kijavít. Kireperáltam a kerítíst.
kireppen ~ i Pl. → hurka burka túlfőzés miatt megreped.
kirészel kiríszel i A cséplőgép tulajdonos a → cséplés után a munkabérként
járó gabonát a végzett munka arányában
a → részesek közt szétosztja, ill. abból a
neki járó részt kiveszi.
kirí ~ i 1. Kiríja magát: kisírja magát. 2. Kirí a kezibül: pl. szerszám nem
illik a kezébe; nem tudja, hogyan fogja,
hogyan használja.
kiricskol ~ i → Szíjgyártó bőrt puhít,
finomít.
kiriktol ~ i 1. → Csizmadia vmit kiszab. 2. → Szabó a → riktolóval mintát
rajzol egy papírlapra, majd ezt átviszi a
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szövetre, és a rajzolatnak megfelelően
kiszabja.
kiritkul ~ i A szőrme szálai kiperegnek, a szőrme minősége romlik.
kirojtosodik ~ i − Feddés: Kirojtosodik a szád a sok beszídtül!: ne fecsegj
annyit!
kiröffen: → kirüffen
kirudal ~ i Bottal kiver, kizavar vkit.
kirúg ~ i Ló vmilyen irányban nagyot rúg. A rúgóṷs lú gyakran ~ott az
istrángon.
kiruház ~ i 1. Leányt kelengyével
ellát, kistafíroz. 2. Legényt nősülés előtt
kistafíroz.
kirukkol ~ i 1. Katonaság kivonul. A
katonaság ~t a lűtérre. 2. Vendéglátó
olyan ünnepi lakomát ad, amelyen nagyon kitesz magáért.
kirukkolás ~ fn 1. Katonai egység
meghatározott céllal történő kivonulása
a laktanyából. 2. Olyan ünnepi összejövetel, lakoma, amellyel a vendéglátó nagyon kitesz magáért.
kirurgus ~ fn (rég) Orvos, felcser.
Az emberorvost nagyon rígen ~nak
mondták.
kirüffen ~, kiröffen i → Hurka meghasad, kireped, kipattan.
kis ~ mn 1. Bizonyos érzelmi többlettel: erősítő, fokozó szó. Jóṷ ~ szína lett
belőÝle. Ügyes ~ ember ez. 2. Kissebbik
vígi: a teknő azon része, ahol a kenyértészta megkovászolása történik. − Enyhe
szitok: A fene egye meg a ~ szemedet!:
gyereknek mondják. Kis termetű ember
dicsérete: Minél ~sebb, annál frissebb.
L. még: kicsi-kis
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Kis tn − Ivásra biztató tréfás kérdésfelelet: Mit mondott az öreg ~? Hogy
egy kicsit igyunk is.
kisáberoz ~ i → Rézműves a kampó
belsejéből reszelővel eltávolítja az öntéskor odakerült anyagot.
kisacél ~ fn → Tímároknál: 5−6 cm
hosszú, 2−3 mm átmérőjű acéldarab,
amely fa- v. szarunyélbe van erősítve.
kiságy ~ fn 4 lábon álló, az ágyhoz
hasonló formájú → gyerekbútor, amelynek oldalai fonott vesszőből készültek.
A kisgyermek ebben aludt, de magasított
oldalai lehetővé tették, hogy megkapaszkodhasson, ill. fel is állhasson benne. Kosárfonó készítette és árusította.
kisajtó kisajtóṷ fn 1. Kiskapu. Szólás: Nem mennék el írte a kisajtóṷig:
nem tartom sokra, kár lenne érte a fáradság. A szólást leginkább az mondta,
akinek lányt kommendáltak, v. lovat
ajánlottak megvételre. 2. Ajtóṷnak is
említették. A középkorban a lakosság
közlekedésére szolgáló utcakapu a város
árkán. Az összesen 6 ~ elhelyezkedése
(és neve): Cegléd utcai ~ (az utca végében), Péterfia utcai ~ (a Kórház és a
Hatházi út találkozásánál), Varga utcai−Boldogfalvi ~ (a vasúti felüljáró
keleti végében), Várad utcai−Miklós
utcai ~ (a Külső-Vásártér−Salétrom utca
találkozásánál), Német utcai ~ (a Széchenyi utca és Nyugati utca kereszteződésénél), Mester utcai−Csemete utcai ~
(a Dózsa György utca−Füredi út találkozásánál.) A ~/ajtó emlékét az Ajtó utca
neve őrzi.
kisajtós utca kisajtóṷs ucca: Olyan
utca, amelyen → kisajtó volt.
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kisallangoz ~ i → Lószerszámot sallanggal díszít.
Kisállomás: → Debrecen közlekedése
Kis-Álom-zug: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
kisamottoz ~ i Tűzálló anyaggal béleli a tűztér belsejét.
kisarjadzik kisarjaddzik i Növény,
levágott fa kihajt, kisarjad.
kisasszony ~ fn 1. Hajadon tanítónő.
2. Fiatal gazdasszony → megszólítása a
cselédség részéről. L. még: papkisaszszony
kisasszonycipő kisasszonycipőÝ fn
Finom bőrből készült, hegyes sarkú,
nyári → cipő. L. még: cívis női viselet
kisasszonyfőkötő kisasszonyfűkötőÝ
fn Fiatal lányok által viselt díszes főkötő, → kapizson. L. még: cívis női viselet
Kisasszony hava: → augusztus
kisasszonykesztyű ~ fn Könyökig
érő csipkekesztyű, amelynek négy ujja
csak az ujjak közepéig ér. L. még: cívis
női viselet
Kis Balogh János: → cívis ragadványnevek
kisbárd ~ fn Kisebb méretű, rövid
nyelű, széles és egyenes pengéjű húsvágó szerszám. L. még: disznóölés, hentesés mészárosmesterség
kisbérlő kisbírlőÝ fn Kisbirtok bérlője.
kisbibi ~ fn (gyny) Kisliba. L. még:
baromfitenyésztés
kisbíró kisbíróṷ fn (rég) Hivatalszolga, az ő tiszte volt hajdan a dobolás,
a rendeletek → dobszóval történő közhírré tétele.
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kisboglya kisbogja fn A → boglyánál
kisebb szálastakarmány mennyisége. L.
még: vontatás
kisbojtár ~ fn A legfiatalabb → bojtár. A Hortobágyon alkalmazott ~ iskolahagyott fiú volt, mindenki cselédje,
minden piszkos munkát el kellett végeznie, vizet hozott mosakodni a bojtároknak, főzött, takarított, tüzelt. Kapott tavasszal két szál veresfejű gyufát, ez osztán kitarcsík őszig − mondták neki. Tüzet árvaganéval rakott, ha megfőtt az
étel, betakarta a parazsat hamuval, a tűz
sosem aludhatott ki.
kisbojtorján ~ fn Xanthium strumarium. Bojtorján szerbtövis. → Gyomés gyógynövény. Mindenhol előfordul,
így házak körül, utak mentén, parlagon.
Első éves gyökereit gyűjtik, főzete vizelethajtó, izzasztó, epe- és vesekőoldó,
vértisztító hatású. A nehezen gyógyuló
sebek borogatására, a külsőleges bőrbajok (sömör, ekcéma, ótvar) gyógyítására,
vmint hajápoló szerként (hajhullás, korpásodás, zsírosodás ellen) is használatos.
A népnyelv helytelenül → bogáncsnak
is nevezi.
kisborjú kisbornyú fn A → szarvasmarha kicsinye. Szólás: Felnyalta a
kisbornyú − mondják, ha a kisgyerek
haja megnedvesítve elöl fölfelé simul.
kisborjús tej kisbornyús té: A megellett tehén sárga színű, igen sűrű →
teje. Kb. egy hétig volt ~, ebből főzték a
→ gulásztát, és volt, ahol ezt vitték
ajándékba, hogy jó sok tejet adjon a
tehén. Ugyanebből a célból a legelső tejét vele itatták meg. Amelyik tehén már
többször ellett, alig várta, hogy megihassa a nagyon sűrű és sárga tejet.
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kisbot ~fn Másfél m hosszú és 7 kg
súlyú → gerundium. Arra szolgált, hogy
a fecskendő előtt a kerítéseket és a tetőzeteket szétverjék vele, és a tűz terjedését megakadályozzák.
kisbotos ~ fn (rég) A → kisbot kezelője, az ún. bontóosztályba tartozott. A
~ok erős, fiatal diákok közül kerültek ki.
− A → Református Kollégiumban az
1680-as évektől 1877-ig Diák Tűzoltó
Társaság működött. A ~ a társaság egyik
választott tisztségviselője volt.
kisbőgő kisbőÝgőÝ fn Gordonka,
cselló.
kisbunda ~ fn Csípőig érő, barnára
festett v. kerekre szabott fekete gallérú,
(purzsagalléros) ujjatlan báránybőr női
bunda. A ~ rendesen feketível vóṷt hímezve.
kiscigánypipa ~ fn Cigányok által
használt, kisebb fejű, vörös színű cseréppipa. L. még: debreceni pipa
kiscipó kiscipóṷ fn Zsemle nagyságú
→ cipó. A gyerekek kedvelt elede volt.
*Kis-Csapó utca: → Baromvásártér
kiscseber ~ fn 5 → icce. Bormérték
volt.
kiscseléd ~ fn Fullajtár, küldönc. A ~
rendszerint a nyári szünidőben odavett
szegény kisgyerek volt, akit kisebb feladatokkal megbízva ide-oda küldözgettek.
Kis-Cserepes-tanya: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
kiscsibe ~ fn Kiscsirke. L. még: csirke
kiscsicskás ~ fn Fiatal szolgaféle fiú
idősebb → juhászok mellett. L. még:
juhtartás
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kiscsihe ~ fn Pl. szénából, szalmából
alig megrakott szekérnyi mennyiség, kb.
6−7 villára való széna, szalma. Jelzői
használatban: kevéssé megrakott szekérnyi 〈széna, szalma〉. Lehet még benne öt
~ szína. L. még: csihe
kiscsikó kiscsikóṷ fn 1. A ló kicsinye. 2. → Kőműveseknél a szabvány
méretnél kisebb állvány. L. még: lótenyésztés
kiscsobán ~ fn Pásztorok fából készült, dugóval ellátott, díszes ivóedénye.
A csobán 3−4, a ~ 2 l űrtartalmú edény.
kisdedó kisdedóṷ fn (rég) Elsősorban
a 3−4 éves korú kicsinyek óvodája, dedója, de a szót az óvoda helyett is mondták. A tizes évekbe az óṷvoda még kisdedóṷ vóṷt.
kisdedósné kisdedóṷsné fn Óvónő.
kisdiák ~ fn A nyolcosztályos gimnázium alsó tagozatos tanulója.
kisdisznó: → kismalac
kisdolog ~ fn Elvígezte a kisdóṷgát:
iskolás gyerek óraközi szünetben pisilt.
L. még: félrevaló dolog, nagydolog
kisebbik vőfély kissebbik vőÝfíj: Lakodalomban a két → vőfély közül a
rangban hátrább álló (és fiatalabb). Főként a vacsora felszolgálásában segített.
kisebbít kissebbít i Becsmérel, ócsárol, leszól. Azok csak kissebbíteni tugygyák az embert.
kisebbség kissebbsíg fn Szégyen,
kár, hátrány.
kis ebédlő: → kis ebédlőasztal
kis ebédlőasztal kis ebídlőÝasztal:
Mondják kis ebídlőÝnek is. Kisebb méretű → ebédlőasztal. A → cívis konyha,
ill. az → ebédlő bútordarabja volt.
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kis ebédlőszekrény kis ebídlőÝszekrény: Kisméretű → ebédlőszekrény.
kisefa ~ fn 1. Négyes fogatban a két
első ló befogásához való → hámfa. 2. →
Eketalyiga rúdjára, borona elejére stb.
kapcsolt megvasalt fa, amelyre több
vonóállat hámfáját akasztják. Közvetlenül az eketajigán vóṷt ~, arra tettík
előÝször a nyergest meg a rudast. 3. Az
eketalyiga rúdjára kapcsolt farúd a rajta
lógó két hámfával együtt. Az eketajigán
vóṷt a ~, erre jött a hámfa, egy ~´ra két
hámfa fért. 4. → hámfa.
kisegér: → egér
kis egér: → egér
kiseggel ~ i Kihátrál. L. még: kapálás
kisegyszeregy: → egyszeregy
kiselejtít ~ i Kiselejtez.
kiseper ~ i → Méhész az álanyás családokat feloszlatja. L. még: méhészet
kiserceg ~ i → Rézműveseknél, ha
olvasztáskor hideg anyag kerül a forróba, kicsapódik.
Kis-erdei-hodály: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
Kis-erdő: → Pallag
kiserkedezik ~ i 1. Bajusz kiütközik,
kiserked. 2. Vér sérülés miatt a bőrön át
szivárogni kezd, kiserked.
kísérő kísírőÝ fn A leánykéréskor a
menyasszony társaságában lévő asszony.
L. még: bekísérő
kísérőgyűrű kísírőÝgyűrű fn Másik
neve: párosgyűrű. A → jegygyűrű mellé
ráadásként adott ajándékgyűrű.
kísértet kísírtet fn − Szóláshasonlat:
Úgy níz ki, mint őÝsszel a taknyos kísír-
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tet: a) sápadt, sovány. b) reszket, fázik.
L. még: cívis hiedelemvilág
kisétkű: → kisétű
kisétű kisítű mn Alakváltozata: kisítkű. Kis étvágyú, keveset evő 〈személy〉.
kisevőeszköz kisevőÝeszköz fn Deszszertevőeszköz. L. még: evőeszközök
kis farágó: → pöszméte
kisfattyú ~ fn Kisfiú, legényke. L.
még: fiú
kisfecskefű ~ fn A → népi gyógyászat a golyva gyógyítására használta. →
Pákászok gyűjtötték és árulták.
kisfejsze: → balta
kis ficsúr: → ficsúr
kisfiú: → fiú
kisfőkötő kisfőÝkötőÝ fn Asszonyok
éjszaka használt, vászonból készült egyszerű viselete L. még: főkötő, nagyfőkötő
kisfürösztő: → fürösztőteknő
kisgazda ~ fn → Tímárcéh bálján a
rendezők közül az a fiatalember, aki a
vacsora felszolgálásánál segít.
kisgazdalány: → cívis vallásosság
kisgazduram ~ fn A gazda fiúgyermekének → megszólítása a cselédség
részéről. A 14−15 éves suttyóṷ gazdafiút
hívták ~nak.
kisgereblye kisgerebje fn Kiskertben
használt vasgereblye.
kisguba ~ fn Fürtösre szőtt durva
posztóból készített rövid kabát.
Kisgut: → Gut
kisgyalogszék ~ fn Támla nélküli, 4
lábú, alacsony szék, → zsámoly. Erre ültek a gyerekek.
kisgyermek táplálkozása: A kisgyermek → szoptatását a szülés után
általában 2−3 órával kezdték. Gyakori
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volt, hogy a síró babát rögtön odatették
az anyjához, aki mellbimbóját megnyálazva betette a kicsi szájába, és szoptatni
kezdte. Mások az előtejet károsnak tartották és lefejték, az újszülöttnek ezalatt
teát v. kölcsöntejet adtak. A szoptatás
eleinte rendszertelen időközökben történt, az anya gyakran egész éjszakára a
csecsemő szájában hagyta a mellbimbót.
Később a kicsi szoptatására 3 óránként,
majd 4 óránként kerítettek sort. Ha sírós
volt, az anyatejen kívül teát is kapott. A
pólyás babát anyja → cuclival (is) táplálta. 2−5 hónapos, másutt féléves kortól
az anyatejet már nem tartották elegendőnek és mellétápláltak, gyereknekvalót
adtak neki. Legelőször folyékony tejbegríz volt az anyatej pótléka, majd húsleves (módosabbaknál gyenge galamb-, ill.
csirkehúsleves kevés grizzel, szegényeknél marhahúsleves beleáztatott kenyérrel): Amikor nagyobbacska lett, fokozatosan rászoktatták a könnyebb ételekre. 7−8 hónapos kortól − kereskedelemben árusított bébiételek hiányában − sok
helyen → csócsáltak a kicsinek. A dajka
v. a → pesztra, esetleg az anya a keményebb ételeket megrágta, és ezeket a pépes ételdarabokat (főleg csirkehúst, galambhúst) tette a kicsi szájába (→
csócsa, etet). Ezt azonban az igényesebbek utálatos valaminek tartották. Rági
babának, nyeli magának – mondták róla
gúnyosan. Ők a zöldfőzeléket, sárgarépát stb. megfőzték, villával megtörték,
szétnyomkodták. A szoptatás ideje általában 1 év volt, de 2−3 éves korig sem
volt ritka, sőt néha ennél is tovább szoptattak, különösen, ha közben újabb gyerek született. A szopásról való leszokta-
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tás fő módozata az undorkeltés volt. Az
anya az emlőjét fekete kenőccsel v. korommal, csípős paprikával kente be, és a
gyermek szájához tartva, kakás! – mondta neki. Kb. 1 éves kortól a kicsiknek
már szalonnát is mertek adni: kis falatokat, katonákat tettek a kenyerükre. Különösen télen már kapott könnyű, vastag,
nem pácolt, jó fagyos, zsíros, fehér mangalicaszalonnát. (Más sertésfajták szalonnáját a felnőttek sem szívesen fogyasztották, úgy tartották, sok bennük a
víz.) Tavasztól adtak hozzá gyenge, friss
zöldhagymát, paprikát, paradicsomot is.
Sült szalonnát nem adtak a kicsiknek,
mert az már nehéz étel, akkor ugyanis a
szalonna kizsírosodik. A nagyobbacska
gyerek egy kis → pecsit is kaphatott.
Előfordult, hogy szegény családoknál
rántottás kolbászt is adtak a kicsinek, ez
azonban gyakran hasmenést okozott.
kishaj ~ fn A sárgadinnye külső, rostos héja. L. még: dinnye
kisharang ∼ fn A → csárdás egyik
motívuma. A fiú a lány bal kezét fogva
kettőt jobbra, kettőt balra ritmusban
táncolnak.
kishasura ~, kishacsura, kishacura
fn A dinnyepalántákat fagy ellen védő,
szalmából v. nádból font kis(ebb) méretű
takaró, → hasura. Ezt tették az üvegágy
tetejére éjszakára.
kishaszonbérlet kishaszonbírlet fn
Kisbérlő földbérlete.
kishatalmas ~ fn Kis termetű, de
erőszakos, parancsolgatni szerető ember.
*Kis Hatvan utca: → Hatvan utca,
→ *utcaszer
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kisház ~ fn Köznyelvi eredetű neve:
hátsóṷ szoba, hátúsóṷ szoba. A parasztház kisebbik, udvari szobája, amelyben
− ellentétben a vendégfogadásra használt
első szobával − rendszerint ténylegesen
zajlik a család élete, de amelyet a fiatalok házasságkötése előtt esetleg → kamaraként használnak.
*Kishegyes tn Debrecen zálogba
vett, majd a kincstártól megvásárolt
szántóföldje volt. Az ondódi földeken túl
feküdt. Nevét a Kishegyesi út őrzi. L.
még: Nagyhegyes
Kishegyesi út: → *Kishegyes
*Kishíd tn – A → *Nagyhíddal párhuzamosan, a Városházától az Andrástemplomig (Nagytemplomig) vezetett. A
gyalogosközlekedést szolgálta.
kishold1 kishóṷd, ~ fn Ló homlokán
levő kis, kerek, fehér folt.
kishold2 kishóṷd, ~ fn Más nevei:
magyarhóṷd; (kis)köblös, háromvíkás,
háromvíkás főÝd. Területmértékként: kb.
1200 négyszögöl. Utóbbi neveit a belevethető termény mennyiségéről kapta. L.
még: területmértékek
kishombár ~ fn A vetőmagot tartották benne. 15−20 q mennyiség fért bele.
→ Tiltója volt. Ennek sem volt lefedve a
teteje. L. még: hombár
Kishortobágyi csárda: → hortobágyi csárdák
kisicka ~ fn Az → ugróiskola földre
rajzolt ábrájának hatodik négyszöge.
kisikál ~ i Pl. dohánylevelet kisimít.
kisikerít ~ i Előteremt, a nehézségek
ellenére is megszerez vmit. Aki ílelmes,
a főÝd alóṷl is ~i a csalággyának, ami
kell.
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kisilabizál ~ i Akadozva kibetűz,
nagy nehezen kiolvas.
kisimít ~ i Helyiség döngölt padlóját
vizes, agyagos masszával bekeni, elsimítja.
kisinas ~ fn A legfiatalabb inas. Szólás: Az Isten se látott ijet ~ korába: különös, furcsa dologra mondják.
kisinkófál kisinkóṷfál i Vmit eltervez, kigondol, és meg is csinálja.
kisipircel ~ i Gyereket, macskát sipirc szóval vhonnan kiküld, kizavar.
kisír ~ i Nem illik bele. Kisír a kezibül a szerszám: nem tudja, hogyan kell
fogni, használni.
kisiskolás ~ fn Elemi iskolát elkezdő
gyerek.
kisistálló kisistállóṷ fn Olyan → istálló, ill. istállórész, amelyben az elválasztott kisborjakat, a rúgott borjúkat
tartották. Az istállóhoz tartozott, de el
volt falazva, külön ajtaja volt, 6−8 kisborjúnak volt benne hely.
kisjószág kisjóṷszág fn 1. Juh, sertés
összefoglaló neve. 2. Baromfi kicsinye
(csirke, kiskacsa stb.) L. még: aprójószág, nagyjószág
kisjuhtérdpipa kisjutérgypipa fn
Másik neve: csillagos pipa. Sima, derekán három csillaggal díszített, vörös
cseréppipa. L. még: debreceni pipa
kiskád: → fürösztőkád
kiskamara ~, kiskamora fn Másik
neve: húsoskamara (húsoskamora),
újabban spájz. A házhoz csatlakozó, ill.
abból leválasztott → éléskamara, kis,
hűvös helyiség, rendszerint a tornác
végében. Itt tartották a füstölt kolbászt,
füstölt húst, → bodonokban a zsírt, a →
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sózón, ill. az → ösztörűn a szalonnát. A
gyümölcstől illatos volt a ~: itt kapott
helyet kis almásládákban az alma (a
kedvelt sárga aranyparmin, ill. a piros
színű törökbálint), vmint a dió, a padláshoz erősített keresztrúdon a kötözött
szőlő, gondosan elrendezve, hogy a fürtök ne érjenek egymáshoz. Esetleg itt
tárolták a kenyeret, lisztet, tarhonyatésztát, lebbencstésztát, lebbencsszárítót,
szemes babot és a befőtteket is. Ez utóbbiak helye külön éléskamrában is lehetett. Tisztaságára, rendjére nagy gondot
fordítottak, ojan vóṷt, mint egy patika.
kiskanász ~ fn Nagyobb sertésállomány mellé fogadott, a kondásnak segítő
pásztorgyerek. 13−14 éves iskolahagyott
fiúgyermekeket alkalmaztak erre a munkára. A Hortobágyon is voltak ~ok.
kiskancsó kiskancsóṷ fn Kb. félliteres cserépkancsó. Pl. a gyerekeknek ebből töltötték az → édesbort ’tartósított
must’-ot.
kiskani ~ fn Kisfiú. L. még: fiú
Kiskani: → disznó
kiskantár ~ fn Szemellenző nélküli,
a ló álla alatt átkapcsolódó szíjjal ellátott
→ kantár.
kiskapric: → kapric
kiskarám ~ fn 7 emberből álló erdei
favágó csoport, amelyben volt 3 fűrész,
vagyis 3 pár fűrészes és 1 gallyazó. L.
még: karámgazda
kiskarika ~ fn A tűzhely főzőlapjának nyílásait fedő 3 db karika közül a
legkisebb. L. még: karika, középső karika
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kiskasztroj kiskaszroj fn Leginkább
vasból készült, kisebb méretű lábas v.
fazék.
kiskecske ~ fn Kecskegida.
kiskedd ~ fn − Szólás: Hóṷnapután
~en, bornyúnyúzóṷ/báránynyúzóṷ/birkanyúzóṷ pínteken: sohanapján. A frazéma a korábban még háromnapos vallási ünnephez, a → húsvéthoz, ill a nagypéntekhez kapcsolódik.
kiskemence ~ fn → Mézeskalácsosoknál: fehér- és barnatészta sütésére
használatos zárt tűzhely.
kiskemencézik ~ i → Mézeskalácsos
fehér- v. barnatésztát süt.
kiskerek ~ fn 1. → Mézeskalácsosoknál: kis méretű puszedli; sima puszedli. 10 db került egy csomagba. 2. Tésztaszaggató.
kiskert ~ fn Kis → virágoskert. −
Szókapcsolatban: Kiskertbe níz: kancsít,
bandzsít.
kiskertbenéző: → kancsal
kiskés fn − Tréfás káromkodásban: A
~it neki! Szólásban: Nincs hozzá ~e: a)
nincs hozzá bátorsága, gyáva. b) nincs
esze vmihez.
kiskeszkenő kiskeszkenőÝ fn Zsebkendő. L. még: keszkenő
Kis-Kétökrű-halom: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
kiskirály fn − Szóláshasonlat: Úgy íl,
mint egy kiskiráj: jómódban él.
kiskócsag kiskóṷcsag fn A → kócsag
egyik fajtája.
kiskocsis ~ fn 1. Általában 14−17
éves fiatalember, aki a cívis gazda városi
házánál szolgált, és a gazdánál étkezett.
A múlt század első évtizedeiben félbért
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kapott: kosztot, két pár alsó-, egy téli és
egy nyári felsőruhát, és egy malac tartását. Az 1930-as években a kialkudott
bére havi 20 P volt. A ~ segített a →
nagykocsisnak a lovak takarmányozásánál, etetésénél, itatásánál, az almozásnál
és a lovak ápolásánál is. Az ő dolga volt
a nagykocsis mellett a szekér, az eke stb.
rendben tartása is. Szántáskor ő fogta az
eke szarvát, a nagykocsis pedig a nyeregből irányította a lovakat, rakodásnál a
földről ő adogatta a szekérre a rakományt. Ahogy nőtt, a nagykocsistól
megtanulta, hogyan kell 5−6 lovat befogni, az ilyen fogatot nyeregből hajtani,
elsajátította a lóápolás minden fortélyát.
Meg tudta rakni 6 ló után → szarvasra a
szekeret szénával; tudott kapálni, 5−6
lóval nyomtatni, az ágyást a szérűn megfordítani, rostálni, és a gabonát kézzel
vetni. Ha a búzászsákot is elbírta a vállán, felvitte a magtárba, ekkor már egész
bért kapott, és nagykocsis lett. Az egész
bér az első világháború előtt 12−16 q
búza, 1 pár csizma, 2 pár fehérruha,
koszt, mosás és egy üszőborjú tar- tása
volt. A legtöbb → talyigás ~ként kezdte
vmelyik cívis nagygazdánál. 2. Másik
neve: álomszíj. A gyeplő markolatszíjára
hurkolt, három arasznyi hosszúságú,
keskeny szíj, amely a lőcs végére akasztva a kocsis elalvása esetén megakadályozza, hogy a gyeplő a lovak közé essen. 3. Nyeregből hajtott négyesfogatnál
a nyerges ló nyeregkápáján levő karika,
amelyhez a ló rövid gyeplőjét csatolják.
kiskoma: → lógókoma
kiskondás: → kondásbojtár
kiskópé kiskóṷpé fn Kb. 6−7 éves
korig huncut, életrevaló → fiúgyermek.
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kiskorlát kiskollát fn Elkerített rész a
lovak számára épített karámban, ahol a
beterelt állatokat könnyebben megfoghatják.
kiskorsó kiskorsóṷ fn Kisebb méretű
cserépkorsó. L. még: korsó
kisköblös: → kishold2
kisködmön ~ fn Derékig érő, ujjas
irhakabát, → ködmön. Népdalban: Kitettem a ~öm,/Hogy megnőjjön reggelre. L.
még: bekecs
kis kunde: → kunde
kiskunkorgó kiskunkorgóṷ fn Bajuszhoz hasonló képződmény a → dinynye indáján, a termés mellett.
kiskupec ~ fn Kereskedő, akinek
mellékjövedelem volt a néhány darab állattal való kereskedés. L. még: tőzsér
Kiskút utca: → Ondód
kiskutya ~ fn Fiatal (és kisebb testű)
→ kutya. − Fenyegetés: MegnőÝ a ~,
oszt megharapja a nagyot!: eljön még a
sérelmek megtorlásának az ideje. Szóláshasonlatokban:
Szalad/Hegyez/Hegyel, mint ~ a tollseprűvel: hetykén,
büszkén jár, rátartian viselkedik. Nagyra
van vele, mint a ~ a tollseprűvel: büszke,
rátarti. Közmondásban: Téli ~, nyári
menyasszony egy se jóṷ: nyáron, munkaidőben nem való esküvőt tartani.
kislábujj ~ fn A → láb kisujja.
kisláda ~ fn A menyasszony esküvői
ajándékként kapta, gyakran a lánypajtásoktól, ill. a lánykörtől. Ebben tartotta az
ékszereit, ill. a közös pénzt is.
kislajbi ~ fn 1. Elöl hímzett, hátul
bélésanyagból készített férfi, ill. női
mellény. 2. Férfiak, kisfiúk viseleteként:
posztóból készített, esetleg sujtással
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díszített, fémgombokkal gombolódó
mellény. L. még: cívis férfiviselet, cívis
női viselet
kislajbizseb ~ fn A ~bűl is kifizeti:
nem gond neki vminek a kifizetése.
Kis-lapos: → Pallag
kislisszol ~ i Átgőzölt filcet háromszög alakúra hajt, és belül egy vászondarabbal egymástól szétválaszt, hogy ne
kössenek össze.
Kismacs ~ tn Debrecen közigazgatásához tartozó, a város szélétől 5 km-re
északnyugatra fekvő falusias településrész, tanyaközpont. Több középülete
van, legismertebb a közösségi ház. − A
középkorban egyházas falu volt a →
Tócó keleti oldalán. A falut 1284-ben
IV. László debreceni Rofoynnak ajándékozta. A török időkben elpusztult, elnéptelenedett. Egyik részét 1605-ben Bocskai Istvántól kapta meg Debrecen, a
másik részét birtokosaitól 1616-ban zálogba vette. L. még: Macs, Nagymacs
kismacska ~ fn A → macska kicsinye. A cívis népi hiedelem azt tartotta,
hogy a ~´t nem szabad megfogni addig,
amíg ki nem nyílik a szeme, mert vakkörmünk nőÝ(l). Okos felnőttek bizonyára ezzel próbálták távoltartani a gyerekeket a kiscicáktól. Szóláshasonlatban:
Ojan szerelmes, mint a ~: nagyon szerelmes.
kismagyarpipa ~ fn A → nagymagyarpipánál kisebb, diszes kupakkal és
rézkarimával ellátott, sima vonalú, vörös
v. fehér színű cseréppipa. L. még: debreceni pipa
kismakrapipa ~ fn Vörös v. fekete
színű nagyobb cseréppipa, amely a nyak
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és a derék találkozásánál erősen domború, felső része pogácsás, bajuszos díszítésű, alsó részén sűrűn x-ezve. L. még:
debreceni pipa
kismalac ~ fn Ritkább neve: kisdisznóṷ. A sertés kicsinye. Szerepel pl.
népi anekdotában: A ~ot azért ütötte
agyon a kondásbojtár, mert a malac nagyon fázott. És mindig mondta: gyuri,
gyuri (más változatban: gyurka, gyurka).
Ez meg jól fűbe kapta a malacot, amiért
csúfolta, mert Gyurinak hívták a kondást. Amikor hörgött a ~, azt mondta:
gyööörgy. A fene egyen meg, mír nem
mondtad hamarabb?! Népmese kezdő
formulájában: Hetedhét határon túl,
ahon a ~ dúr, még azon is túl: nagyonnagyon messze: Szóláshasonlatban:
Csámcsog, mint a ~: nagyon csámcsog.
L. még: disznó
kismama ~ fn 1. A nagymamával
szemben az → anya megnevezése. 2. →
mostohaanya. 3. Az anya elhalálozása
esetén annak húga. Az édesanya halála
után annak húgát nevezte ~´nak az árva,
akkor is, ha az apa nem vette feleségül.
Idegen is mondhatta rá: Ő lett a ~´ja.
kismándli ~ fn Férfi mellény, → lajbi. L. még: cívis férfiviselet
kismankó kismankóṷ fn A → kasza
nyelének végén levő kisebbik fogantyú.
kis marmancs: → marmancs
kis matring: → matring
*Kis Mester utca: → Mester utca,
*utcaszer
kis meszesfogó kis meszesfogóṷ fn
→ Tímárok szerszámaként: életlen harapófogó, amelynek egyik ága a könnyebb
fogás végett vissza van görbítve.
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kismise ~ fn − Szólás: Kismise, nagymise, utóṷjára semmise: sok remény,
várakozás után végül semmi se lett a
dologból.
kismiska ~ fn − Szólásban: Kismiska
hozzá: gyenge a feladat elvégzéséhez.
*kisnyilas: Nyílhúzással felosztott
földdarab(ok). Területe: 1000 öl. 1720ban a városi tanács a városhoz közeli
~okban engedélyezte először a kukorica
termesztését.
Kisnyilasok: → Ondód
kisnyoszolyó kisnyoszojóṷ fn Koszorúslány. 2 kislány fogta az uszályt, ők
voltak a ~k.
kisoványít ~ i Kiszív, kiszárít vmit.
A → pásztorbotot eső után hájjal, szalonnával kenik át a pásztorok, mert az
eső kisoványítja, könnyen megrepedezik.
kisoványodik ~ i Föld terméketlenné, sovánnyá válik.
kisökörgulya kisökörguja fn Fiatal
ökrökből álló → gulya.
kisökörgulyás kisökörgujás fn A →
kisökörgulya pásztora. L. még: gulyás
kispad ~ fn 1. Vizeskannák, vödrök
tartására szolgáló konyhai lóca, → vizeslóca. 2. A ház utcai része előtt levő
pad. A debreceni tanyavilágban gyakori
volt.
kispadka ~ fn Kemencepadkának a
fal mellett levő, a többinél 40−50 cm-rel
magasabb, egy ülőhelynyi része.
Kispalás: → hortobágyi helynevek és
helynévtípusok
kispannol kispanol i Kifeszít. L.
még: spannol
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kispárna ~ fn 1. Kis(ebb) méretű →
párna, kapric. 2. Díszpárna.
kispárta ~ fn Szalag nélküli egyszerű
→ párta, akkor tették fel, ha pl. kimentek az utcára. L. még: nagypárta
kispelyva kispejva fn A → törek apraja.
kispergő kispergőÝ fn Juhászkutya v.
juh nyakában: egy v. több, szíjra helyezett, kisebb méretű, gömb alakú csörgő.
kispiac: → piac
kispohár: → náthamérő
kispruszlik ~ fn Meleg, kötött női
mellény; lélekmelegítő. L. még: cívis női
viselet
kis prücsök: → megszólítás, prücsök
kis pukkancs: → pukkancs
kis punás: → punás
kisrófol kisróṷfol i Pénzt, igéretet kicsikar.
Kis-Rókás: → Hortobágy állatvilága
kisruca ~ fn Kiskacsa, kb. kéthetes
koráig nevezik így.
kissapka ~ fn Gyermekek fejviseleteként: áll alatt megkötött → főkötő,
fület is takaró széles homlokpánttal.
kissaroglya: → első sarogja
kisszabadság ~ fn (rég) A nagyvásár(ok) után néhány hétre rendezett kisebb → vásár. Ilyenkor a zsidók nem
jöhettek be a vásárba árulni, csak →
nagyszabadságkor.
kisszakajtó kisszakajtóṷ fn Mondják
kisszakajtóṷkosárnak is. Kisméretű szakajtó. Ebbe tették a cipó tésztáját.
kisszakajtókosár: → kisszakajtó
kisszárny ~ fn → Szíjgyártómesterségben: a nyeregnek a váz alá benyúló
oldalrésze.
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kisszék ~ fn − Szólás: Van mán ~,
csak lába kék: vmiből még hiányzik vmi
fontos rész. Változatai: E mán ~, csak
lába kék. Három ha van még, de nígy
kék. Furcsa ~, csak lába kék. L. még: lucaszéke
kisszekér ~ fn Főként személyszállításra használt, könnyű → szekér. A gazdáknál akkor volt használatban, ha a
tanyáról a városba akartak menni.
kisszekeres ló kisszekeres lú: Másik
neve: kocsilú. A → kisszekérbe fogott ló.
kisszolgáló kisszóṷgálóṷ fn 13−14
éves kislány, aki fél bérért segített a
házimunkában. → Libapásztor is volt.
kistaféroz: → kistafíroz
kistafíroz kistaféroz i Tetőtől talpig
felruház vkit.
kistanya ~ fn 1. Pásztorok főzőhelye
a Hortobágyon. 2. Földművelő cívis
gazda két → tanyája közül a kisebbik.
kistányér kistányír fn Sütemény,
gyümölcs fogyasztásához használt, kisebb lapostányér.
kistányéros pipa kistányíros pipa:
Vörös v. fekete cseréppipa, amelynek
fejére a nyakhoz és a szájhoz a tányér
karimájához hasonló, karcolással díszített, keskenyebb peremet ragasztanak. L.
még: debreceni pipa
kistarja ~ fn A → szarvasmarha lapockája feletti hús egy része. Jó húsleves
készülhet belőle.
kisteknő kisteknőÝ fn 1. Alakjáról
kerek kisteknőÝ, rendeltetéséről kalácssütőÝ teknőÝ néven is említik. Kisebb
mérető, kerek → gyúróteknő, általában
nyárfából készül(t). A nyújtani valóṷ
tísztát, körülbelőÝl három kilóṷ lisztet
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ebbe őÝgyelítettük. 2. Gyerekfürösztésre
használt, hosszúkás → teknő.
Kis-telek: → hortobágyi helynevek
és helynévtípusok
Kis-telki-kút: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
Kistemplom ~ tn A Széchenyi utca
és a Piac utca sarkán áll. 1726-ban épült
barokk stílusban, sok változáson ment
át: 1876-ban átépítették romantikus stílusban, és támfalakkal látták el. 1907ben a barokk stílusú kupoláját levitte egy
szélvihar. Nem állították helyre, bástyás
párkányzattal látták el, azóta Csonkatemplomnak is nevezik.
kistenyésztő kistenyísztőÝ fn Állattenyésztő kisgazda.
kistízentúl ~ fn 10−12 éves → libapásztor.
Kis-Tócó: → Tócó
kistrájkol: → felformáz
kistrájkolás: → felformázás
kisuvikszol kisubickol i Lábbelit suviksszal kifényesít.
kisujj ~ fn A → kéznek, ill. → lábnak a legkisebb, szélső → ujja. Szóláshasonlat: Akkora, mint a ~am: a) nagyon
kicsi. b) jelentéktelen 〈ember〉. c) pl.
élelem nagyon kevés. Úgy maradt, mint
a ~a(m): a) nincstelenül, elszegényedett.
b) teljesen egyedül maradt. Neki a ~ába
több ész van, mint neked a fejedbe: ő
sokkal okosabb, mint te. Szólás: A ~át se
mozdíttya írte: egy lépést sem tesz az
érdekében. A ~amat se harapnám meg
írte: a) nem tenném tűzbe érte a kezem.
b) az említett dolog teljesen értéktelen a
számomra. A ~adat nyújtod, oszt a kezedet kapja be: a legkisebb kedvezés, jóin-
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dulat is követelőzővé teszi. Megsúgta a
~am: mondják a gyermeknek, ha csodálkozik, honnan tudták meg vmely csínyét.
L. még: emberi test
kisujjas ~ fn Férfi kiskabát, zakó. L.
még: cívis férfiviselet
kisulykol kisujkol i Nedves ruhát
szapuláskor → sulyokkal kiver, kimos.
Debrecenben (bizonyára folyóvíz, patak
hiánya miatt) nem volt szokás a ruha
kisulykolása.
kisunokám: → unoka
kisuprikál ~ i Pl. macskát, csirkét
seprűvel v. vesszővel kihajt.
kisút ~ fn Ösvény; szűk, rövid utca.
kisül ~ i − A gyerekeknek, ill. a gyerekek mondták, amikor kisült a kenyér:
Kukoricabence, ~t a kemence.
kisülés kisülís fn A → szekér két oldalára merőlegesen felakasztott, előrehátra mozgatható, levehető, általában
vasból készült ülőke. Bundával v. gubával takarták le, hogy kényelmesebb legyen rajta az ülés.
kisüt ~ i Kiéget. Figyelmeztetés. Vigyázz, ~i a szemed! − mondták, ha vki
nagyon nézett vmit.
kisvályog kisvájog fn Kisebb méretű
→ vályog.
kisvályú kisvájú fn Kisebb (fa)vályú,
ebből etették-itatták a sertéseket. L. még:
nagyvályú
kisvárdai krumpli ~: Jó étkezési →
krumpli.
kisvasárnap ~ fn Lustálkodással töltött szabad hétfő, amikor az esős időjárás
miatt nem lehetett nagyobb munkát végezni.
kisvasút: → István-malom

kabóca
kisvég kisvíg fn Alakváltozata: kisvíge. A tojás hegyesebb vége. A cívis
gazdasszony tudta, hogy a tojást télre
úgy kell eltenni, hogy a ~ével fölfelé
legyen a búzában, akkor nem apad meg.
Kisvígrül/Kisvígirül vágja ki: csibe a tojás hegyesebb végét töri fel. De segíteni
kell neki, tovább kell törni, mert nem tud
a tojásba forogni, és ott kemínyebb is a
héj, belefulladna.
kisvége: → kisvég
kisvéka kisvíka fn Kb. 20−25 l űrtartalmú, gabona mérésére használt, fából
készült mérőedény.
kisvőfély kisvőÝfi, kisvőÝfíj fn A →
nagyvőfély segítője. A koszorúslányokkal, koszorúsfiúkkal együtt ő segít az
ételek felszolgálásában.
kiszab ~ i Kiszabta a ruhájábul: szabó szűkre, kisebbre szabta a ruháját.
kiszakad ~ i − Szólás: Kiszakadt az
angyalkák dunnája: esik a hó.
kiszakadodzik ~ i Érett gyümölcs
héja kihasadozik, kirepedezik.
kiszakajt ~ i Kiszakít.
kiszakaszt ~ i 1. Nyájból, csordából
stb. néhány állatot elkülönít. 2. Nyájból,
csordából stb. néhány állatot ellop.
kiszakít ~ i Megdagasztott és megkelt kenyértésztát szakajtókosarakba
eloszt. L. még: kenyérsütés
kiszalad ~ i Pl. tej kifut.
kiszalajt ~ i Kiszalaszt.
kiszáll ~ i Kiszáll a baráccságbul:
nem barátja többé.
kiszamuklál ~ i Szaglással megállapít vmit.
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kiszánt ~ i 1. Földből növényt kiforgat. 2. Kijelölt terület szántását elvégzi,
befejezi.
kiszedőlapát: → sütőlapát
kiszelel ~ i Magvakat lapáttal a levegőbe szórva, ill. rostán átöntve v. egyik
edényből a másikba töltve a légáramlat
segítségével a szeméttől, pelyvától megtisztít. Rendszerint a paszulyt és a lencsét szelelték ki, egyik kosárból a másikba, amikor nem volt nagy a szél.
kiszerel ~ i Lekvárt melegen üvegbe
tesz, de még nem zár le. L. még: lekvárfőzés
kiszínel ~ i A → kofa áruja javát, a
szípjít kiválogatja, és készletének felső
részére rakja.
kiszítat ~ i Kiszívat. A konyharuhát
~tam hideg vízzel.
kiszív ~ i 1. Egy pipa dohányt elszív.
2. Tajtékpipát hosszú ideig tartó használattal szép sárgásbarna színűvé tesz.. 3.
Víz vmit megpuhít. 4. Nedvesség bőrt
puhává, ráncossá tesz. A gumicsizsma
kiszítta a lábomat.
kiszolgál kiszóṷgál i Megszabott időt
szolgálatban eltölt. Huszonöt éves vóṷt,
amikor a kutya megdöglött, hát az kiszóṷgált jóṷ bűven. A katona, ha kiszóṷgálta az idejit, nőÝsülhetett.
kiszólit kiszóṷllít i − Szólás: A jóṷ
Isten kiszóṷllította az árnyíkvilágbúl:
meghalt.
kiszoposodik ~ i Pl. küllő a kerékben
kilazul, a kerék ~.
kiszór kiszóṷr i Megszór, meghint.
Az aranygaluska-sütőnek az oldalát vastagon kiszórták minden soron dióval.
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kiszorít ~ i Kifejezésben: Kiszorittya
belőÝle a levegőÝt: akkor mondják,
amikor a poharat teletöltik borral, pálinkával.
kiszuperál ~ i 1. Mint alkalmatlant a
katonai szolgálat alól (pl. betegség miatt) felment. 2. Főleg lovat kiselejtez. 3.
Régi bútordarabot stb. kiselejtez.
kiszuperált ~ mn 1. Alkalmatlanság
miatt a katonai szolgálat alól felmentett
〈legény〉. 2. Kiselejtezett 〈ló, régi bútordarab stb.〉.
kitakar ~ i − Szólás: Kitakar, betakar. Isten tuggya, mit akar: férfiról
mondva: már csak a szeme kívánja a →
nemi életet.
kitanál ~ i Kitalál. Szitkozódás: A fene egye meg azt is, aki ~ta!
kitáncol: → kimuzsikál
kitáncoltat: → kimuzsikál
kitáncoltatás: → kimuzsikáltatás
kitanul ~ i A tárggyal való kevés
foglalkozás miatt vmire vonatkozó, korábban szerzett ismereteit elfelejti. ŐÝk
mán ~tak a gazdálkodásbúl.
kitáráz ~ i Üres mérleget egyensúlyba helyez.
kitarjagosodik ~ i Ember bőre foltossá, szederjessé válik.
kitarjáz ~ i Levágott → szarvasmarha felbontásakor → tarját kettéhasít.
kitart ~ i 1. Eltart, elegendő vmi
vmeddig. A kenyírnekvalóṷ ~ újig. 2.
Kitartya az árát/árábul: sokat kér vmiért. 3. Jószágot élelemmel ellát. 4. Kitartya magát: büszke, gőgös, önérzetes.
5. Kosárfonásnál: eltér, elüt.
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kitartás ∼ fn Jószágnak élelemmel
való ellátása. Télen sokba kerül a jóṷszág ~a. L. még: szarvasmarha
kitaszít kitoszít i Tímár- és szíjgyártómester bőrt kisimít.
kitavaszodik ~ i Nagybeteg megéri a
tavaszt.
kiteleltet ~ i Zöldséget pl. káposztát
elföldel, esetleg szalmával is befed, hogy
a telet átvészelje, hogy a fagytól védve
legyen.
kitelepít ~ i Kilakoltat. Rígen a város
~ette az út szílire a vákáncsosokat.
kitelik ~ i 1. Kikerül, rendelkezésre
áll. A cívisek egyik fontos elve: Arra ne
kőÝccsünk, ami a háztul ~! 2. Megszabott időtartam eltelik, elmúlik, lejár. Kitelik az időÝ: cselédeknél, pásztoroknál
a szolgálat ideje lejár, véget ér. Közeleg
a Miháj-napja, ~ az időÝ. 3. Kitelik
tülle: megvan a tehetsége hozzá, képes
vmire. Ne kívánny tülle többet, mint ami
egy ijen kisgyerektűl ~. 4. Elegendő
vmihez.
Szólás: Kitelik a maga
fóṷttyábul: így vigasztalják a gyermeket,
ha vmely testrésze megsérül: magától
meggyógyul.
kitenyerel ~ i Fésűs szarufésűt mészbe mártott tenyérrel kifényesít.
kitepertősödik kitepertőÝsödik i Jóízűen fogyasztott ételtől a száj széle kisebesedik.
kitér1 ~ i − Szólás: Krisztus urunk is
~t a bolond előÝl: a bolonddal nem kell
vitatkozni. Kitér a vallásábul/hitibül: káromkodik.
kitér2 ~ i Kifér. Nem tér ki az ajtóṷn
ez az asztal.
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kitéreget ~ i Másik neve: kiszakít.
Kitérítget, elkülönít. Ha a gazdának kellett nígy-öt tehén, azt a gujás ügyesen
~te.
kiterem ~ i Kitermi magát: gyümölcsfa megfelelő nagyságú és számú
termést hoz. Ha nem termette ki magát,
apróṷsnak maradt.
kitesz ~ i Tart vmennyi ideig. Szólás:
Ha a lelkit ~i: semmiképp sem. Kiteszi a
lábát: házból kilép.
kitikkad ~ i 1. Eltikkad, kifárad, kimerül. 2. Kiszárad. Úgy ~t a nyelvem,
hogy a szám padlásához ragadt.
kitisztál ~ i Ruhaneműt utoljára kiöblít. A ruha ki lett mosva hideg vízzel,
utánna meg hideggel ~tuk.
kitisztul ~ i Idő kiderül. L. még: időjárás
kitoj i Kitojja magát: → tyúk abbahagyja a tojást.
kitold kitóṷd i − Szólás: Kitóṷggya a
fejit: abrakos tarisznyát húz a ló fejére,
abrakolja.
kitolókása kitolóṷkása fn Még a 20.
század elején is élő népszokás volt Debrecenben, hogy a távozónak öreg kását
főztek. A ~ eredetileg a (cívis) parasztgazdaságok éves bentkosztos cselédeinek szolgálatuk lejárta napján tálalt →
kásaétel. Az Alföldön az év utolsó napjának szokásos étele a kásával töltött
lepény volt. Mivel a cseléd éves szolgálata gyakran szilveszterkor zárult, ez volt
sokszor a ~. De ~ volt a neve a megunt
v. távozni akaró vendégnek, ill. elbocsátandó cselédnek főzött hústalan, sűrűre
főzött kásának is. Egy feljegyzés szerint
hajdan ~´t főztek a férjhez menendő
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lánynak és a nősülés előtt álló legénynek
is. Nekik azonban → húsoskását v. →
körmöskását készítettek. A nem kedves
vendégnek a ~´t sokszor nem főzték,
csak mondták, hogy főzünk neki ~´t.
Ritkábban ~´nak nevezik a lakodalmi
főétkezés utolsó fogásaként tálalt tejbekását is, bár ezzel a → lakodalom még
nem ért véget. A ~´t sok esetben bántónak, sértőnek tekintették. Szólás:
MegfőÝzte neki a kitolóṷkását: tudtára
adták, hogy nem szívesen látják tovább.
kitorzsáz ~ i → Káposzta → torzsáját kivágja, kikaparja.
kitőgyel kitőÝgyel i Tehén, kanca,
koca, anyajuh tőgye ellés előtt megtelik,
esetleg túlságosan is feszül a tejtől.
kitölt kitőÝt i Hurkát, kolbászt megtölt.
kitömítés kitömítís fn → Cipő hézagainak kitöltése.
kitördelődzik kitördelőÝddzik i
Alakváltozata: kitördelőÝzik. Pl. fésű foga kitöredezik..
kitördelőzik: → kitöredezik
kitörül ~, kitürül i → Tímármester
bőrt a szösztől, portól ronggyal megtisztít, letörül.
kitrágyáz ~ i A trágyától megtisztítja
az → istállót.
kitrágyázás ~ fn Az → istálló trágyától való megtisztítása.
kitrájbol ~ i Mézeskalácstésztát kidolgoz. L. még: mézeskalácsos
kitráncporál: → kitranszporál
kitranszporál kitráncporál i 1. Kiutasít, kidob. 2 Állatokat a mezőre, legelőre kihajt.
kitróbál kitróṷbál i Kipróbál.
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kitud ~ i Kisemmiz vmiből, kitúr
vhonnan. Kitudta a tesvírit a vagyonábúl.
kitükrösödik ~ i Nadrág feneke a viseléstől kifényesedik.
kitűzés kitűzís fn → Kárpitosmesterségben a szövet ideiglenes rögzítése.
kitűzőszeg kitűzőÝszeg fn → Kárpitosmesterségben a szövet ideiglenes kitűzésére használt szeg.
kitűzőtű: → forstekker
kity-kotty: → kitty-kotty
kitty-kotty ~ , kity-kotty msz Tyúk,
kotló hangadásával kapcsolatban. A kotlóṷ úgy híja a csirkéit: kity-kotty.
kiugrik ~ i 1. Rendellenesen kiáll. A
rosszul szabott bunda háta úgy ~, mintha
viselőÝje púpos lenne. 2. Munkából elszökik. Kiugrott a munkábúl. – Betlehemes énekben: Uggorjon ki a két szemed gubóṷja!
kiüt ~ i 1. Napraforgómagot bottal
kicsépel. 2. Olajmagvat kisajtol. 3. →
Szűrhimző ütővas és kalapács segítségével az anyagba mintát üt. 4. → Méhész
méheket a tele kasból az üresbe hajt át
úgy, hogy a szájával egymásra tett kasok
közül az előbbi van felül, az utóbbi pedig alul. 5. Háború kitör. Tizennígybe
~ött a háború.
kiüvegel ~ i → Tímár kész bőrt a
színén az → üvegtaszító nevű eszközzel
kisimít.
kivacáholódik kivacáholóṷdik i Bajból kikerül, kivergődik.
kivacárol: → kivaszárol
kivackolódik kivackolóṷdik i Pl. az
ágyból lassan, nehézkesen felkel.
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kivág ~ i 1. Disznót kiherél. 2. Kiscsirke csőrével a tojás héján áttör. Kivágott a csirke, nemsokára kibújik a tojásbúl. 3. Pl. szemet kiüt, kiszúr. 4. →
Tímár a vastagon hagyott bőrt, a talpas
bőrt bocskornak felszabja.
kivágás ~ fn (Ki)herélés. L. még: herélés
kivágódik kivágóṷdik i Hirtelen elfelejtődik. Kivágóṷdott az eszembűl a
neve.
kivagyi ~ mn Beképzelt, öntelt. A ~
ember sokra tartya magát, nem lát magánál különbet.
kivagyiság ~ fn Hivalkodó önteltség.
kiváj ~ i 1. Kikapar. Kivájom a szemed! 2. Felvilágosítást, titkot kicsikar,
kikényszerít, kierőszakol.
kivakar ~ i 1. Pattanást elvakar. 2.
→ Tímármester a bőr húsos oldalát vakarókéssel megtisztítja, levakarja.
kiválik ~ i Kotlós v. más háziszárnyas alá tett tojások közül vmelyik nem
válik be, keltetésre alkalmatlannak bizonyul.
kivált1 ~ i 1. → Lakodalomban
menyasszonyt váltságdíj lefizetésével
kiszabadít. 2. Élő állat eladásához szükséges okiratot elkészíttet. Kiváltottam a
járlatot, ~ottam a paksust, a marhalevelet.
kivált 2~ hsz Kiváltképpen, főleg. Az
hőÝzöngött ~, aki megivutt egy kis valamit.
kivált tojás ~: Keltetésre alkalmatlannak bizonyult → tojás. A ~ nem kötött
be, nincs benne ílet.
kivan ~ i 1. Hiánytalanul, kereken
megvan, kitesz vmennyit. Pl. Kivan a
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ház ára. Aratásra ~ a banda. 2. Kivan a
társ: mézeskalácsosoknál: együtt van az
egy szekérre összeállított termékek csoportja. 3. Haragszik vkire. Kivannak rá.
kíván i − Közmondás: Ne ~d a másét, de a magadét se hagyd!: tiszteld a
mások tulajdonát, védd meg a sajátodat!
L. még: bekíván, elkíván
kíváncsi ~ mn Mindent megkívánó,
kívánós 〈várandós nő〉. – Szólás: Ne lígy
~, mert hamar megvínülsz!: a ~ság nem
szép tulajdonság. Közmondásban: Aki ~,
hamar meghal.
kíváncsi csacsi ~: (gúny) Nagyon kíváncsi kisgyermek.
kíváncsi picsa ~: (gúny) Nagyon kíváncsi személy. Egyaránt mondták nőre,
férfira, kisgyerekre, ha nagyon kiváncsi
volt vmire.
kíváncsiskodik ~ i Ételt erősen megkíván. Különösen kisgyerekek kiváncsiskodnak.
kívántat i Kívántattya magát: pl.
gyümölcs kívánatos.
kiványol ~ i Bőrt L alakú ványolódeszkán nyújt, alakít.
kivár ~ i − Szólás: Az Isten se győÝzné ezt kivárni: akkor mondják, ha vmi
lassan készül el.
kivarasodik ~ i Vkinek a szája, orra,
feje ótvaros lesz.
kivás ~ i Kiváj. Kivásta a belit a kenyírnek.
kivasal ~ i Kierőszakol. Egy szóṷt se
tudtam belőÝle ~ni.
kivaszárol ~, kivacárol i Nagy nehezen kiszed, kihúz vkiből vmit. Pl. az
igazságot ~ja vkiből.
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kivégez kivígez i 1. Pl. kapálást v.
más munkát végigcsinálva befejez. 2.
Iskolát befejez, elvégez.
kiver ∼, kivér i 1. Szemes terményt
kinyomtat, géppel kicsépel. Akinek kicsi
vóṷt, annak hamar ~te a gép a búzáját.
2. Gyomot kapával kivagdos, kiirt. 3.
Kovács megtüzesített ekevasat kalapálással megélesít. 4. Mézeskalácsos a
nyers, lisztezett tésztát a formákba
nyomja, ütögeti. Kiverni csak a tokni
tísztát szoktuk. 5. Madár vmiből (pl.
napraforgó tányérjából) a magot kicsipegeti. 6. Jószágot tavasszal a legelőre
kihajt. 7. Jószágot, disznót stb. a csapatból kiszakít, elkülönít. − Szólás: Kiverte
az ág a szemit: a) 〈nő〉 nagyon öreg. b)
ruhadarab, használati tárgy nagyon elnyűtt, használatra alkalmatlanná vált. Pl.
ruhának, kalapnak, csizmának, cipőnek
is ~te az ág a szemit. Kivertík az eszibül:
eltérítették a gondolatától.
kiverés kiverís fn 1. Összetétellel:
jóṷszágkiverís, ritkábban: kihajtás. A jószág kihajtása tavasszal a legelőre. A ~ a
Hortobágyon áprilisban Szent Györgynapkor v. korábban történt. 2. Mézeskalács készítésekor: a nyers tésztának a
formákba való nyomkodása, ütögetése.
L. még: juhkiverés
kiverődik kiverőÝdik i 1. Jószágot tavasszal a legelőre kihajt. Április eleje,
amikor kiverőÝdik a jószág. 2. → Köpülés eredményeként a tejfelből vaj lesz.
kiverődúc kiverőÝdúc fn → Mézeskalácsos forma, amelybe a nyers tésztát
belenyomkodják, beleütögetik.
kiverőfa kiverőÝfa fn → Mézeskalács készítésekor az a fa, amellyel a
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nyers tésztát a formákba nyomkodják,
ütögetik.
kiverőlány kiverőÝjány fn → Mézeskalácsosoknál kiverésnél alkalmazott női
segédmunkás.
kivert bika ~: Másik neve: komor
bika. A fiatal → bikáktól a csordából elűzött idős apaállat. L. még: szarvasmarha
kivert nyél ~: Karikásnak, fokosnak
vékony rézlemezekkel díszített nyele.
kivert szőrszál kivert szőÝrszál: A
→ kallóban a víz által átjárt guba szőre.
kivert tészta kivert tíszta fn Másik
neve: toknitíszta. → Mézeskalácsosoknál
munkaigényes → tészta. Debrecenben
őshonos tésztafajta.
kivesz ~ i 1. Kiveszi a sodrát: → kés
csorbaságát eltünteti. 2. Eltompít. A
forróṷ víz ~i a kés élit.
kivet ~ i 1. Kiveti a tőÝrt: tőrcsapdát
állít fel. 2. Kiveti a gyanúját: eloszlatja a
kétségét.
kivetkőzik kivetkőÝzik i KivetkőÝzik
a gyászbul: leteszi a gyászruhát, nem
hordja többé. Egy év elteltével vetkőztek
ki a → gyászból, mert a régi cívisek egy
évig gyászolták a közeli hozzátartozójukat.
kivető kivetőÝ mn 1. Kivetnivaló, kifogásolható. 2. KivetőÝbe van: jelentéktelensége miatt mellőzik, nem vesznek
tudomást róla.
kividul ~ i Idő kiderül. L. még: időjárás
kivik: → kuvik
kivikol ~ i Kuvikol.
kivikszol ~ i Lábbelit viasszal v.
pasztával kifényesít.

431

kacsa

kivilágos-kivirradtig ~ hsz Alakváltozata: kivilágos-virradatig. Főleg mulatással kapcsolatban: hajnalig.
kivilágosodik ~ i Megvirrad.
kivilágos-virradatig: → kivilágoskivirradtig
kivirágosodik ~ i Rosszul kezelt bor
penészt, borvirágot kap.
kivirrad ~ i Megvirrad.
kivirradtig ~ hsz Hajnalig.
kivisz ∼ i Pl. kapufélfát kisodor, kidönt.
kivölgyel kivőÝgyel i Fésűs a → fésű
szélét hullámossá teszi, bemélyedésekkel díszíti.
kívül ~ hsz − Szólás: Kívül tágasabb,
belül nyájasabb: szíves invitálás, ti. bent
melegebb van.
kizaboláz ~ i Lovat etetéskor/itatáskor, legeltetéskor v. a fogatból → kifogva → zablájától megszabadít.
kizápul ~ i → Tojás megzápul.
kizsendül ~ i Háziállat meghízik,
megerősödik. A legelőÝn a szarvasmarha hamar ~.
kizsíroz ~ i Zsírral bekeni a tepsi alját és az oldalát, hogy ne ragadjon bele a
tészta.
klájszter ~ fn Keményítő.
klánét ~ fn Klarinét.
klánétozik ~ i Klarinétozik.
klasszis ~ fn (rég) Iskolai osztály (a
gimnáziumban). L. még: cívis iskola,
Református Kollégium
klavír ~ fn (rég) Zongora. A 19. század végén, 20. század elején még így nevezték.
klavíroz ~ i (rég) Zongorázik.
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klimpíroz ~ i Zongorán ügyetlenül,
összevissza játszik.
Klinikák: → Debrecen közlekedése
klinikázik ~ i Temetkezési vállalkozó a klinikán elhunytakat halottaskocsin
elszállítja. A 20. század első évtizedeiben egy lóval fogatolt fekete színű furgont használtak erre a célra. L. még: temetkezési vállalat
klistély: → irrigátor
klistélyoz klistéjoz i Klistéllyal, →
irrigátorral beöntést ad.
klopfoló kloffolóṷ fn Húsverő. Acélból, de porcellánból is készülhetett.
klopfstein klofstájn fn → Cipészeknél a lábbeli nedves, majd megszikkadt
talpának kikalapálása, sűrítése.
klopter ~ fn Tüzelőnek való hasábfából: 1 öl, vagyis 4 m3.
klott glott fn Ruhabélésnek való olcsó, fekete szövet. Hajdan az esernyők
~al voltak bevonva.
klozett: → árnyékszék
klőstet: → lőstet
klumpa ~ fn Nagy facipő. Leginkább
a tanyán élő nagyon szegény férfiak
használták. Éjszaka az ágy alatt tartották,
ha ki kellett menni, csak beledugták a
lábukat.
knájp: → cipészkés
kobak ~, kabak fn 1. → fej. 2. A fejnek behajlított ujjakkal történő megkoppintása. Fenyítés: Mingyár kapsz egy
~ot! 3. A lopótök kivájt belű és megszárított terméséből készített, tojástartóként
használt edény. 4. → Szarvasmarha
olyan szarvállása, amikor az egyik szarv
fölfelé áll, a másik pedig befelé hajlik.
L. még: emberi test
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kobakfejű ~, kabakfejű mn Nagy,
kerek fejű 〈gyerek〉. L. még: emberi test
kobakkörte kobakkörti, kabakkörti
fn Sötétbarna színű, vastag héjú, késő
őszi → körtefajta.
kobakszarvú ~, kabakszarvú mn
Olyan 〈→ szarvasmarha〉, amelyiknek
az egyik szarva fölfelé áll, a másik pedig
befelé hajlik.
kóborgó kóṷborgóṷ mn Kószáló,
kóborló.
kóborgó mennykő: → kóborló
mennykő
kóbori kóṷbori mn Csavargó, tekergő.
kóborló mennykő kóṷborlóṷ menkű/ménkű: Alakváltozata: kóṷborgóṷ
menkű/ménkű. Másik neve: szárazmenkű (szárazménkű). Olyan → villám,
amely nem okoz tüzet, csak rombol. A ~
bement az ablakon, összetört mindent a
helyiségben, majd ahogy jött, úgy ment
is. Olyan is megtörtént, hogy az istállóban keresztülment a jószágon A szárazménkű, ha bejött a házba összehasgatott
mindent, nagy kárt tud tenni.
kóborog kóṷborog i Kóborol, kószál.
Igekötővel: → elkóborog.
koboz ~ i Turkálva keresgél, kutat.
Ne ~zál abba a katujába!
koca ~ I. fn Összetétellel: kocadisznóṷ. Nőstény disznó. Párzásának
igéje: rühet/ik, megrühet. Külön névvel
illetett fajtái: az anyakoca/anyadisznó,
hasas ~, fias koca, amelynek malacai
vannak; a tenyész~ népi neve magkoca;
a tenyésztésre már alkalmatlan, kiselejtezett állat a mustrakoca. A ki nem miskárolt egyed neve: heréletlen koca. II.
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msz Többször ismételve anya~ hívogatására: ~, ~, ~! Így hívták a ~´t a kecből
a moslékra. L. még: állathívogatók; a fogalmak szócikkeit is!
kocadisznó: → koca
koccintó koccintóṷ fn Árpából készült → bor.
kócé kóṷcé fn Elsős kisdiák.
kóceráj kóṷceráj fn Használt holmikat (ruhaneműt, cipőt, edényeket) árusító
kis bolt, ill. műhely.
kócerájos kóṷcerájos fn A → kóceráj gazdája, eladója.
kockaasztal ~ fn Étteremben négyszögletes → asztal.
kockagipür ~ fn → Csipkeverőknél
szalagsorok közötti betétrész kitöltésére
szolgáló 4 orsóval készülő kocka alakú
minta.
kockajelzés kockajelzís fn Az anyajuhnak és bárányainak a nyakába kötött
kocka alakú biléta. Összetartozásuk jelölésére azonos szám volt rajtuk. Hátránya
volt, hogy távolabbról nem volt olvasható a szám.
kockakenyér kockakenyír fn Kocka
alakúra vágott kenyérdarab. Piritva a →
ciberelevesbe tették.
Kocka-kút: → hortobágyi helynevek
és helynévtípusok
Kocka kútja: → gulyakút, hortobágyi pásztortársadalom, kút
kockásgomb ~ fn Simított selyemsodrásból kockás motívummal készült
→ gombféle. L. még: paszományosmesterség
kockástészta: → kockatészta
kockástésztaleves: → kockatésztaleves
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Kocka-telek: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
kockatészta kockatíszta fn Alakváltozata: kockástíszta. A → cívis konyha
gyakran használt levestésztája. Készítése: A gazdasszony a tojással gyúrt, elnyújtott levestésztát tekercsbe hajtja,
majd kb. ¼ cm szélesre vágja. Amikor
3−4 szeletet levág, elveszi a tekercstől,
keresztbe fordítja, ilyen irányban is elvagdalja. A tekercsdarab parányi kockákba hull szét a nyújtótáblán.
kockatésztaleves kockatísztaleves fn
Alakváltozata: kockástísztaleves. →
Kockatésztával főzött → tyúkhúsleves.
L. még: leves
kockázás ~ fn Kavicsokkal játszott
ügyességi → gyermekjáték: a játékos két
kavicsot letett, kettőt feldobott. A ~hoz
nem egy gyerek kellett, hanem kis társaság.
kockázik ~ i Kavicsokkal kockajátékot játszik.
kócmadzag kóṷcmaddzag fn Durva
kócból sodrott gyenge madzag; tkp. se
nem kötél, se nem madzag. Egyszer
lehetett vele zsákot kötni.
kocog ~ i → Lófogatban a ló állandóan siet, szaporán lépve halad.
kocogán: → kacagány
kocogtat ~ i 1. Lovat lassú ügetésre
késztet 2. Ablakon, ajtón kopogtat. 3.
Kalapáccsal ütöget, kopogtat vmit.
kóconfitty kóṷconfitty mn Hitvány,
semmirekellő.
kocorászik ~ i Sietősen megy.
kócs: → kulcs
*Kócs: → Hortobágy
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kócsag1 ~ fn A → gémek rendjébe
tartozó, fehér tollú vízimadár. Két fajtája
a → kiskócsag és nagykócsag.
kócsag2 kóṷcsag fn Kaucsuk.
kocsány ~ fn Virágnak v. termésnek
a nyele. Összetételekben: → almakocsány, körtekocsány, tökkocsány.
kocsánygomba ~ fn A dohánylevél
nyelén megtelepedő, a növényt elpusztító penészgomba.
kocsányinda: → csokányinda
kocsi ~ fn 1. – A/ Könnyű, négykerekű jármű, amelyet minden esetben ló
húz. Szerkezetileg azonos a szekérrel,
csak könnyebb és finomabb kidolgozású.
Alváza 2 részből áll: kocsielőből és
kocsiutóból, oldalait is 4 lőcs tartja, kerekei is azonosak, csak magasabbak és
vékonyabbak. Általános jellemzői: finoman megmunkált fa és vas alkatrészek, könnyű és erős felépítés. A ~ személyszállító és teherhordó eszköz, a
magyar kerékgyártók találmánya, a szekér magyar változatából lett kifejlesztve.
Igazi virágkora a jobbágyság eltörlése
után, a tanyás gazdálkodás kialakulásával indult meg. Különösen az alföldi, így
a debreceni tanyavilágban terjedt el. Az
önálló kisparaszti gazdaságok meg sem
tudtak lenni nélküle. Az évszázadok folyamán sok néven sok típusa jött létre. A
cívis népnyelvben is előforduló elnevezések (és ~fajták): A batárhoz hasonló
régi ~fajta a bőrös kocsi, ez tetején és
minden oldalán bőrrel volt borítva, a
bricska négyüléses könnyű lovas~, de ez
a neve a rugózattal ellátott, kétszemélyes
talyigának is. Hasonló ehhez a két kerekű talyigaszekér, az atyafitagadó. A homokfutó megfelelője v. változata lehetett
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a főként uradalmakban használt 4 kerekű; személyszállító jármű az ún. sárgakocsi; a konflis, helyi nevén konflikocsi
4 kerekű egylovas bér~; főként a fütyülős zsidók járműve volt a kocsiszekér. A
~ télen használt „változata” a kocsiszánka. A könnyű szekér, a kisszekér elé fogott ló a kisszekeres ló v. kocsiló. Hajtójának általános neve kocsis, kocsisember, kocsislegény, a hintóé a parádés
kocsis, akinek ruhája a díszes kocsisruha, a konflis hajtója a konfliskocsis. A
~üléseket készítő iparos a kocsinyerges.
A ~derékba helyezhető élelmiszeres láda
a kocsiláda. A cívis porták kapubejáratának két oldalán levő betontömb a kerékvető/kocsivető, a kapuküszöb közepén levő görbe vas a kocsisbosszantó. −
A ~ szó más összetételek utótagjaként is
előfordul. A hús szállítására szolgált a
masszív építésű gumikerekes húsoskocsi; a temetésnél volt használatos a koszorúk szállítására használt koszorúskocsi; a fazekasok munkaeszköze a fazékkocsi; a személyautó neve az idősek
nyelvében a múlt század elején még motorkocsi volt. – B/ Frazémákban is szerepel. Szóláshasonlatban: Nyikorog, mint
a kenetlen ~: fülsértően nyikorog vmi.
Annyit ír [ér], mint a ~ba az ötödik kerék: ember v. tárgy hasznavehetetlen,
fölösleges. Közmondás: Akinek nincs
~ja, gyalog megyen Pestre, akinek nincs
kutyája, maga ugat este: mindenki úgy
él, ahogy a körülményei engedik. Kinek
nincsen ~ja, az gyalog jár: mindenki
úgy él, ahogy a körülményei engedik. Ne
a ~rul űjj a szekérre, hanem a szekérrül
a ~ra!: ne gazdagból válj szegénnyé,
hanem szegényből gazdaggá! 2. Mézes-
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kalácsos ~t ábrázoló formája és a belőle
ütött tészta. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
kocsielő: → kocsi
kocsigyártás: A 19. század végén
hazánkban több tízezer → kerékgyártón/bognáron és → kovácson kívül 223
kocsigyártó üzem is volt. Ezekből 8 valódi gyár, ebből egy Debrecenben volt
(Ricz−Orbán kocsigyár). A debreceni
bognárlegények a helyi gyárban bővítették tudásukat. A kocsigyárak elsősorban
→ féderes ’rugós’ járműveket készítettek, szekereket azonban nem. → Hintót,
homokfutót, talyigát módos parasztok is
vettek tőlük.
kocsigyártó kocsigyártóṷ fn Szekereket, féderes kocsikat, hintókat készítő
és javító iparos.
kocsikerék ~ fn − Közmondás: Úgy
forog a ~, ha kenik: gyakran csak megvesztegetéssel lehet elérni ügyünk kedvező elbírálását.
kocsiláda ~ fn A kocsiderékban levő,
főleg élelmiszer szállítására használt
faláda.
kocsiló: → kisszekeres ló
kocsimester ∼ fn A szerelvények
összeállítását, tolatását irányító vasúti
alkalmazott.
kocsinyerges ∼ fn Kocsiüléseket készítő iparos.
kocsis ~ fn Bérért dolgozó személy,
fogatos. Ő hajtja, irányítja a lófogatokat,
és gondozza, kezeli a hámos- v. igáslovakat. A fogat minősége szerint van:
igáskocsis és parádés kocsis. Az előbbihez tartozik a nagykocsis és segítője, a
kiskocsis is. A parádés kocsis egyik „vál-
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tozatának” tekinthető a konfliskocsis.
Életkor szerinti megkülönböztetés a
fiatal ~nak kocsislegény elnevezése. A
női fogathajtót a cívis népnyelvi humor
lyukas kocsisnak titulálta. A saját lovaival, szekerével fuvarozó (cívis) gazdát
megkülönböztetésül kocsisembernek (is)
mondták. − A parádés kocsis ruházata a
kocsisruha, egy nyeregfajta neve kocsisnyereg.− Szóláshasonlat: Úgy beszíl vele, mint ~ a lovával: durván beszél vele.
Biztattya, mint ~ a lovát: kitartóan biztat,
nógat vkit. Szólás: Jukas ~ a szekeren:
akkor mondják, ha nő hajtja a lovakat.
Teljesebb változata: Kívül a lőÝcs a
kereken, jukas ~ a szekeren! Megitta a ~
a zab árát: soványak a lovai. Közmondás: Lassan ~, tovább írsz [érsz]!: cselekedjünk mindig megfontoltan! L. még:
kocsisbosszantó, kommenciós kocsis; a
fo- galmak szócikkeit is!
kocsisbosszantó kocsisbosszantóṷ fn
A kapuküszöb, kapubejárat közepébe
vert görbe vas v. földbe ásott cölöp,
amely a kétszárnyú kapu összezáruló
szárnyainak továbblendülését megakadályozza, a 2 szárnyat egy vonalban tartja.
Ritkán (tévesen) kerékvetőÝnek is mondják.
kocsisember ~ fn Kocsival, szekérrel
járó, fuvarozó gazdaember. L. még: kocsis
kocsislegény kocsislegíny fn Kocsisként foglalkoztatott (fiatalabb) szolga.−
A múlt század első évtizedeiben élt a
városban egy kissé hóbortos, analfabéta
lány, aki ha ment az utcán, és véletlenül
hozzáért egy férfinak a keze, méltatlankodva így csattant fel: Ne fogdossík én-
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gem az úr, nekem kocsislegíny kell, nem
az úr! L. még: kocsis
kocsisnyereg ~ fn A debreceni parasztfogat hajtásához átalakított lovaglónyereg. L. még: nyereg
*kocsisó: → kősó
kocsisruha ~ fn → Parádés kocsisok
díszes, zsinórral kivarrt ruhája. L. még:
paszományosmesterség
kocsisszűr ~ fn A debreceni → talyigások felső ruházata volt. L. még: szűr2
kocsiszánka ~ fn Lovas → szán.
Gyönyörű két lú vóṷt befogva, fekete ~
vóṷt.
kocsiszekér kocsiszekér fn Ló vontatta kisebb → szekér, amely főleg személyszállításra alkalmas. A → fütyülős
zsidók is ilyen fogaton jártak.
kocsiszín ~ fn 1. A cívis gazdaság →
kocsijainak épített → szín. 2. → szekérszín.
kocsiutó: → kocsi
kocsivető: → kerékvető
kocsizás ~ fn Lányok játékaként:
szemben állva, két kézzel összefogózva
forgás. L. még: gyermekjátékok
kocsma ~ fn Ritkán hallható népi nevei: pájinkabrutyi, ivó. 1. Kisebb, egyszerűbb italmérés, ahol étel is kapható.
Egykor Debrecen körül 7 volt belőle.
Hajdan ~t csak az tarthatott fenn, akinek
~joga volt (kocsmálás). Voltak állandó
és időszakos ~´k. Az utóbbi neve: kurtakocsma, de egyesek szerint az engedély nélkül működtetet ~´kat, italmérő
helyeket nevezték így. A régi időkben a
nagyobb városokban a városi ~ többnyire a városházán volt, így volt ez Debrecenben is. A többi pedig a jelentősen
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forgalmi pontokon, így a vásártereken,
piactereken, a városból kivezető utak és
kapuk mellett állt. A ~ felszereléséhez
tartozott egy kecskelábú hosszú asztal,
hozzávaló támla nélküli lócákkal v. padokkal, almárium, amelyben az ivóedényeket tartották. A bormérő asztalt lécekből álló rács, a kármentő kerítette el
az egyik sarokban. Itt tartották a törékeny holmit, de innen nyílt a bejárás a
konyhába is. A ~´kban használt űrmértékek (borűrmértékek) az akó, pint, meszszely, icce voltak. Ezeknek megfelelően
készültek az ivóedények, amelyek jórészt cserépkancsók voltak, mázas és
mázatlan egyaránt. Különböző nagyságú
üvegeket, karafinákat és fakupákat is
használtak. A ~´kban, csapszékekben
faggyúgyertyával világítottak. A borkimérést a cégér jelezte. Közmondás: Egy
~´ba /csárdába két dudás nem fér el: két
hangadó nem fér meg egy közösségben.
2. A belterületen levő italkimérő hely. L.
még: a fogalmak szócikkeit is!
*kocsmaház: → hortobágyi csárdák
kocsmálás ~ fn (rég) Kocsmatartásra, italmérésre kiadott hatósági engedély.
kocsmaszemét ~ fn Kocsmába járó,
részeges ember.
kocsonya fn 1. Állat (főként sertés)
csontos, bőrös részeiből (körméből, lábszárából) főzött finom étel. Ízesítőnek
egy kevés → fokhagymát is tehetnek
bele. Hidegen fogyasztják, amikor a leve
már áttetsző, rezgő anyaggá dermed (→
kocsonya rezgője). − Szóláshasonlatoknak is tárgya: Megaludt, mint a ~: pl.
sűrű húslevesre, de lusta emberre is
mondják. Aki nagyon fél, az Rezeg, mint
a ~. A pislogva hallgató emberre mond-
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ják gúnyosan: Pislog, mint a miskóṷci
~´ba a bíka. Ez utóbbit a magyar nyelvterület egészén ismerik. 2. → birskocsonya. L. még: megkocsonyásodik
kocsonya rezgője kocsonya rezgőÝje: A → kocsonyának a leveses része, ütődéstől rezegni kezd.
kocsord ~ fn Peucedanum. Kórós
növény, amelynek kénszagú gyökere
van; disznókömény. → Gyógynövényként is hasznosították. → Pákászok
gyűjtötték és árusították. L. még: gyomnövények
kodácsol ~ i → Tyúk kotkodácsol. A
tyúk akkor ~, amikor megtojt.
kofa ~ fn Összetétellel ritkábban:
kofaasszony. A ~´k a város piaci életének, a helyi kereskedelemnek régi ismert alakjai. Külön réteget alkottak azok
a ~´k, akik kemény munkával megtermelt javaikat nem nyerészkedés, csupán
filléres haszon reményében a zsúfolt
kofavonaton v. a kofabuszon szállították
be a környező településekről a debreceni
piacra. Tevékenységük jellege szerint
többféle ~´t tartottak/tartanak számon.
Így van: zöldségeskofa, gyümölcsöskofa,
tejeskofa/tejkofa, beleskofa, tyúkkofa,
paprikakofa, zsibvásáros kofa, edénykofa. Felvidéki magyar (v. szlovák nemzetiségű) volt a sulyomkofa. A ~ jellegzetes ruhadarabja a derekára kötött és erős
vászonféle anyagból készült félkötő
’félkötény’, rajta két hatalmas zsebbel
(kofazseb). Az egyikben az aprópénzt, a
másikban a papírpénzt tartotta, gyakran
csak úgy parázson. Ismert alakja volt a
piaci sokadalomnak a sült tököt árusító
~. A sült tök ideje novembertől – mikor

437

kacsa

a dér megcsípte – januárig tartott. A
nagy kosárban letakart sült tököt, a mögötte alacsony gyalogszéken ülő ~, miközben szoknyája alatt szenes parázzsal
töltött cserépfazékkal melegítette magát,
hangos szóval így kínálgatta: Friss, meleg a tököm, ha nem kell, ellököm. Parázs, ídes, vastag, szíles. Kóṷstojja meg,
de jóṷ ídes! Asszonyok, emberek, kinek
aggyak belőÝle? Itt említhetők a rendszeres hetivásárokon sátor alatt árusító
~´k is. A sátor tkp. egy 4 lábon álló,
hajlított íves tetejű szekérekhó volt,
amelynek a tetejét és 3 oldalát gyékényponyva fedte. A lacikonyhás és fonatossütő asszonyok sátrának bejáratánál egy
kecskelábú asztal állt, mellette 2 lóca. A
sátor mögött forró zsírban sült a kelttésztából sodrott fonatos v. disznópecsenye. A fonatos tésztáját teknőben vitték
ki, és szükséghez képest kint is kelesztették, a fonatossütő a vendégek száma
szerint szakított ki belőle egy darabot,
melles fehér kötőjén, a hasán sodorta
össze az egyes fonatosokat, és úgy dobta
a forró zsírba. A frissen sült tésztát hoszszú nyelű, kétágú villán nyújtotta a vendégnek, a lacipecsenyét két karéj kenyér
közé fogva adta kézbe. A vendég asztalhoz ülve fogyasztotta az ennivalót. Tkp.
~ volt az utcai árus is, így a pattogatott
tengerit árusító „kisvállalkozó” is. A
forgalmas Csapó utcán, Piac utcán, ill. a
közelmúltban a Meteor mozinál kínálták
a helyben elkészített pattogót. − A cívis
nyelvi frazémák szerint a ~´k manapság
sem örvendenek nagy köztiszteletnek:
Akinek fel van vágva a nyelve, vagyis
tiszteletlenül vitatkozik, az Nyelves, mint
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a piaci ~. Kibeszíli a bornyút az annya
hasábúl − tartják az állandóan fecsegő
~´ról. De nagy ~ ez a gyerek − mondják
gúnyosan a sokat fecsegő kislányról.
Megbízhatatlanságukra utal a Kofa, kurva, mind egyforma − közmondás. L.
még: kofálkodik, kovászcsináló asszony;
a fogalmak szócikkeit is!
kofaasszony: → kofa
kofabusz ~ fn (tréf) A két világháború közötti idők jellegzetességei voltak a
2 lóval vontatott, magas oldalfallal ellátott stráfszekerek. Elsősorban a vasúttól
távol fekvő tanyavilág termelőit hozták
be a piacra áruikkal együtt. A ~okat és a
termelők saját szekereit a piac ideje alatt
el kellett helyezni, így alakult ki egy
sajátos foglalkozás a Rákóczi utcán és
környékén, a → lószállásadás.
kofálkodik ~ i Kofaként kereskedik.
Leggyakrabban túróval, tejfellel, gyümölccsel kofálkodtak, megvették, és eladták.
kofamérleg: → kalmármérleg
kofavonat ~ fn Hajnali, ill. kora délutáni, (sok) piaci árut szállító helyiérdekű vegyes- v. személyvonat. Egyes településeken csak a hetivásár napján közlekedett. L. még: kofa, kofabusz
kofazseb ~ fn Piaci kofa ruhájának
nagyméretű zsebe. Ebbe gyűjtötte az
árujáért kapott (papír)pénzt.
koffer: → kuffer
kófitty kóṷfitty fn 1. Semmirevaló
ember. 2. Huncut, furfangos fickó.
kohó kohóṷ fn Kovácsműhelyben:
tűztér.
kójika: → kólika

438

kacsa

kojtol ~ i 1. Tűz, kémény, pipa láng
nélkül, bűzölögve ég, erősen füstöl. A
kímíny ~. 2. Lámpa füstöl. A lámpa is ~,
ha fogyóṷfélen van a petróṷ benne. 3.
Pipázik, dohányzik, erősen füstöl. Ne
kojtojj az óṷrom alá! 4. Erősen tüzel,
amit a nagy füstöt árasztó kémény jelez.
L. még: felkojtol
kojtorog ~ i Tűz láng nélkül, lassan,
tartósan, bűzölögve ég, ill. erősen füstöl.
kojtos ~ mn Pl. lámpaüveg füstös.
kojtszag ~ I. fn A füst szaga. II. mn
Füstszagú. Csupa ~ lett a ruhám.
kók kóṷk fn Keményre főzött tejberízsből készített, felszínén megcukrozott sütemény. L. még: cívis konyha,
grízkók
kokány ~ fn Féktelenül, vakmerően
viselkedő, virtuskodó fenegyerek.
kokány magyar ~: a) Nyakas, álláspontja mellett kitartó ember. b) Büszke,
egyenes tartású ember. L. még: emberi
test
kokányorr kokányóṷr mn Feltűnően
nagy és csúnya → orr. L. még: emberi
test
kokányorrú kokányóṷrú mn Feltűnően nagy és csúnya orrú.
kokárda ~, kokerda fn 1. Kör alakú,
fodros szélű szalagcsokor. Március 15én nemzeti színű ~´t viseltek. A tánciskola befejezése után szebbnél szebb
~´kat csináltak a leányok a legényeknek:
rózsaszínűt, pirosat, fehéret. Kis dísz
volt a közepében, két végén meg lógott
sréjan, sréjra volt vágva. 2. Vőfélyen
színes vállszalag.
kokas: → kakas
kokerda: → kokárda
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kókó kóṷkóṷ fn (gyny) → Kés.
kókuszfejű kóṷkuszfejű mn (gúny)
Hosszúkás fejű. L. még: emberi test
*kokva: A régi diáknyelvben: a →
Református Kollégiumban dolgozó szakácsnő.
*kokvus: → Református Kollégium
Kola ~ tn − Szóláshasonlat: Ílelmes,
mint a ~ tehene: a szemtelenségig élelmes.
kolbász ~ fn – A/ Disznóöléskor bélbe töltött tartós készítmény. A ~húst
régebben késsel v. bárddal aprították,
ehhez sok cívis háznál a húsdaráló elterjedése után is ragaszkodtak. A bontóasztalra tett és gondosan szétválogatott,
meghűtött színhúst (nagy részét a sonkákról vágják le) megdarálás előtt az
utóbbi időkben is késsel szokták összeaprítani. A gazdának fontos volt, hogy a
húst nagyon meg ne heréljék, mert nyáron a napszámosnak darab húst kellett
vágni, ezért rendszerint a gazda szedte.
Mesteremberek kolbászra dolgoztak, ők
jól megszedték a sódart. Sorra kezükbe
vették a húsdarabokat. A fejről nem
szedtek semmit. Az orjáról a kövérjét és
a csüngő húscafatokat levágták, a teknőbe hányták. Az oldalról a kövérjét nagyjából levagdalták. A disznó legjobb húsát, a belől levő gömbölyű csukapecsenyét szintén levágták. Levágták a csípőt
is, de rajta hagyták a töviskest. A csípőről is lekapkodták a húst. A nyúljának a
közepét kivágták. A hátulsó sódar lelógó
húsát is lekapkodták, de nem vágták bele
a belsejét, hogy kampós csont maradjon.
Levágták róla a körmöt, ezt kettéhasították. Az első sódart, vagyis a lapockákat
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nem szedték ennyire meg, de a körmöt
itt is levágták. Az összeaprítást az ügyes
hentes, a bellér egyszerre két késsel
végezte. A ~t a vékonybélbe töltötték.
Ezt a piacon szerezték be, v. a leölt disznó vékonybelét használták erre a célra
(béltisztítás, húr). A felvagdalt húst ún.
10-es húsdarálón ledarálták, és egy sütőteknőbe gyűjtötték. Ezt követően a megdarált húst befűszerezték: minden kg
húshoz 2 dkg sót, kevés borsot, paprikát,
fokhagymát, esetleg egy kevés köménymagot is tettek. Ezt legalább kétszer nagy gonddal átdolgozták a teknő
egyik végéből a másikba (őgyelítés).
Hogy az ízét ellenőrizzék, szinte az
egész családdal, kicsikkel, nagyokkal
megkóstoltatták, annak az ujját nyalták
meg, aki őgyelített. A ~készítéshez a
húsdarálóból kiszedték a húsvágó kést és
a szűrőt, ráhelyezték a megfelelő méretű
lemezből készült dudut, arra gondosan
felhúzták a hideg vízből kivett, meghúrolt vékonybelet, a húrt, és a húsdarálót óvatosan hajtva jó keményre engedték a ~t, ügyelve, ne legyen benne levegő. (Ha mégis került bele, akkor azon a
helyen tűvel megszúrták.) A munkát ketten v. hárman végezték: az egyik folyamatosan rakta a tölteléket a húsdarálóba,
és hajtotta a darálót, a másik a kijövő ~t
tartotta, ill. óvatosan karika alakúra hajlította, olyan hosszúra, hogy fel lehessen
tenni a rúdra. (Ha hárman voltak, akkor
az első munkafázist két személy végezte.) – B/ Ecsedi István (A debreceni és
tiszántúli magyar ember táplálkozása.
226) leírása szerint a múlt század első
évtizedeiben egyes családoknál ettől
némiképp eltérően zajlott a ~töltés. A
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bellér a húst megsózta, felpaprikázta. A
szükséges fokhagymagerezdeket a teknő
végébe töltötte, félmarék sót tett rá, és a
hurkatöltő fájával péppé törte. Ezt a
pépet a húsra kente. Megbecsülte, ahány
kenyér lenne a húsból, annyi marék lágy
sót hintett bele, és jól összegyúrta a húst.
Kellő mennyiségű paprikát is hintett rá,
ezzel is jól felgyúrta. A megmosott hurkatöltő csövére húrt húztak, hengerét
megrakták a kész ~hússal. Egy erős férfi
az odakészített szék támlájához szorította a hurkatöltő fát, és erősen húzta. A
hús lassan ment a húrba, szép piros színű
~ lett. Az asztalon karikába forgatták a
szálat. Szép nígykötísű ’négyágú’ ~t
töltöttek. A munka végeztével a kész ~t
a kamrába tették, ott rúdon egy-két napig
szikkadt, ezután került a füstölőbe (füstölés). Az utóbbi évtizedekben a ~töltést
„gépesítették”, a nagy üreges hengerből
és egy karral ellátott toló-, ill. csavarmenetes szerkezetből álló kolbásztöltőgép
meggyorsította és megkönnyítette a
munkát. − C/ A ~ a cívis parasztember
fontos eledele. Vágásszámra, ill. karikára vágva fogyasztotta. Egy vágás ~ kb 1
bakarasz hosszú. A friss ~t hajdan cseréptányérban v. tepsiben sütötték. Szikkadtan főzték, de ilyenkor is lé nélkül,
kenyérrel ették. Tavasszal már kiszikkadva is gyakran ették kenyérrel. Vágásszámra főzték paszulylevesben, krumplilevesben, tökkáposztában, savanyúlében.
A száraz ~t karikára vágták, megfőzték.
Mikor a leve elfőtt, kenyérrel ették, zsírját kimártották. A jobb módúak kedvelt
eledele volt a rántottás kolbász. – D/
Szólás: Nincs/Ott sincs ~búl fonva a
kerítís: ott is meg kell dolgozni a kenyé-
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rért. Főleg új gazdához pártoló cselédre
mondják: Azt hitte, hogy ott ~bul
fonnyák a kerítíst. Gyereknek mondják
tréfásan: Itt a ~, de beléd nem mász.
Változata: Kolbász, de beléd nem mász!:
ti. nem kapsz belőle. Közmondás: Több
nap, mint ~: beosztással kell élni. L.
még: debreceni páros; a fogalmak szócikkeit is!
kolbásztöltő kolbásztőÝtőÝ fn →
Kolbásztöltésre, krumplitörésre használt
kis méretű, hosszúkás fa, amelynek vége
gömb alakú.
kolbásztöltőgép kolbásztőÝtőÝgép fn
Hengeres tokból és tolókából álló eszköz, amellyel → kolbászt töltenek. →
Hurka töltésére is használhatták.
*Kolcs: → Hortobágy
koldul kóṷdul i 1. Koldus kéreget.
Szólás: Úgy megverlek, pofon váglak,
hogy arrul kóṷdúsz: úgy megütlek, hogy
megemlegeted. Eredeti jelentése: Úgy
megütlek, hogy nyomorék leszel, és koldusként is erről az ütésről fogsz énekelni. 2. Kunyerál.
koldulósdi kóṷdulóṷsdi fn → Koldust utánzó → gyermekjáték.
kolduló tarisznya kóṷdulóṷ tarisznya: A kéregető → koldus → tarisnyája.
Átok: A kódulóṷ tarisznya dörzsöjje ki
az óṷdaladat!: válj koldussá!
koldus kóṷdus, kúdús fn Mondták
kíregetőÝs kóṷdusnak is. Kéregetésből
élő személy. – A/ A cívisváros jellegzetes alakjai voltak a ~ok is. Kétféle volt:
templomi ~ (másként vasárnapi ~) és
házaló ~. A templomi ~ok minden vasárnap, ill. egyházi ünnepeken az →
istentisztelet után szegényes, de tiszta
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öltözetükben ott álltak állandó és megszokott helyükön a templomajtón kívül,
a kijáratnál, és kéregettek, de nem kántáltak, nem énekeltek. Adjatok, amit
Isten adott! – mondták. Aprópénzt adtak
nekik, a tíz krajcártól az egykoronásig,
kinek hogy futotta. Később a pengős
világban 10−20 filléreket adtak, pengőt
csak nagyon ritkán. A férfiak a kalapjukat tartották, v. csak a kezüket: Leginkább 60 év körüli szegény özvegyaszszonyok koldultak, de gyermekek nem.
Koldulásból éltek a szelídebb gyengeelméjűek, nyomorékok is, ha családjuk
kitaszította őket. Az asszonyoknak derékon megkötött félkötőjük ’fél- kötény’
volt, a két sarkát megfogták, az adakozók abba dobhatták a pénzt. A testi hibás
~ok a Piac utcán is koldultak.− A házaló
~ házakhoz, ill. házról házra járt, köszönt, megállt az ajtó mellett, olykor
énekelt (→ énekes koldus), imádkozott,
néhány szóval felhívta magára a figyelmet. Ha kérdezték, szívesen elbeszélgetett a háziakkal. A legtöbb cívis családnak volt állandó ~a, aki hetente, kéthetente rendszeresen megjelent. Ilyenkor a
gazdasszonytól kapott zsírnakvalót, szalonnát, lisztet, tojást, ételmaradékot,
disznótor idején hurkát, kolbászt is. Lakodalmak után maradékot koldultak.
Tisztességgel beköszöntek: Adjon Isten
jó napot! Majd Isten áldja meg a ház
népét! − köszönéssel elmentek. Az aszszonyok karján kosár volt. A lisztnek
zacskó, a tojásnak kosár, és egy bögre a
zsírnak. A pénzt a kötényükbe tették v. a
nyakba akasztott zacskóba. Volt, ahol
kenyérsütéskor kis cipót sütöttek nekik.
Ha szezonja volt, a ~ok gyümölcsöt is
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kaptak: almát, cseresznyét, szilvát,
meggyet stb. A halott ruhájából is adtak
nekik. Minden ~nak volt egy szegényes
helye, ahol meghúzhatta magát. A ~ok
utcán nem éjszakázhattak, de tömegszállás sem volt számukra. Az idős cívisek
tudnak több olyan esetről is, hogy a ~
gazdagon halt meg. A Horthy-korszakban Debrecennek is volt milliomos ~a. A
házakhoz járó ~ a múlt század közepéig
ismert alakja volt a városnak. − B/ Külön csoportot jelentettek a debreceni
nagyvásárokon 1945-ig megjelenő cigány ~ok, ők nemcsak koldultak, hanem
a velük levő nyomorék gyermekekkel is
koldultattak. Az akkori szóbeszéd szerint
állítólag elrablott, lopott gyermekek voltak, akiket megnyomorítottak, hogy ily
módon vegyék hasznukat. Nem itt éltek, mindig követték a vásározókat. − C/
Közvetve a ~ok társadalmon kívülisége
fogalmazódott meg a következő frazémákban is: Durva embertől ma is hallható fenyegetés az Úgy pofon váglak, hogy
arrúl kóṷdúlsz! A nagyon szegény ember Ojan szegíny, mint a kóṷdus, az elhanyagolt öltözetű ember Úgy níz ki,
mint az ínekes kóṷdus. Kóṷdussá lett
vínsígire − mondják arra, aki öreg korára elszegényedett, elvesztette a vagyonát. Az ilyen ember már Hátára veheti a
kóṷdustarisznyát is, hiszen Kóṷdusbotra jutott. Ez utóbbi átokban is megfogalmazódhat: Szoríccsa az Isten kóṷdusbotra! Úgy kell neki, mint kóṷdusnak az alamizsna − így is kifejezhetik,
ha vkinek égetően szüksége van vmire.
Fíl tülle, mint kóṷdus a garastúl –
mondják arra, aki álságosan elhárít vmi
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számára kívánatos dolgot. A sokat beszélőről, aki vég nélkül csak mondja és
mondja, tréfásan azt tartják, hogy Ojan,
mint az ínekes kódus. Vegyes, mint a
kóṷdusszar − jegyzik meg tréfásan, ha
nagyon össze nem illő dolgok keverednek. Szemléleti alapja bizonyára az,
hogy a ~ mindenfélét megeszik, amit
kap. Most is annak vagyok a kóṷdusa −
mondja az, akivel vmi szerencsétlenség
történt. Az étel nemcsak cigányútra, hanem a kóṷdusok úttyára is mehet. Későn
kelő korholása: Már a kóṷdus is a harmadik faluba jár: ne lustálkodj tovább!
Örök igazságot fogalmaz meg a Szemérmes kóṷdusnak üres a tarisznyája
közmondás. A helyes étkezésre vonatkozó jótanács: Reggel annyit egyél, mint a
kiráj, dílbe, mint a póṷgár, este, mint a
kóṷdus. L. még: koledál, lázár
koldusbot kóṷdusbot fn − Átok:
Szoriccsa az Isten kóṷdusbotra!: váljék
koldussá!
koldusernyő kóṷdusernyőÝ fn Alakváltozata: kóṷdusesernyőÝ, kóṷdusesernyőÝje. Baromfi hátgerince a bordákkal
együtt.
koldusesernyője: → koldusernyő
koldusesernyő: → koldusernyő
koldusmogyoró: → cigánymogyoró
koldusraj: → éhraj
koldusszar kóṷdusszar fn − Szóláshasonlat: Vegyes az, mint a kóṷdusszar:
mondják az olyan dolgokra, amelyek
között van jó is, rossz is, ill. kicsi is,
nagy is stb. Pl. babra is mondták, ha
többféle volt együtt: fehér, tarka, barna,
ill. kisebb, nagyobb.
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koldustarisznya kóṷdustarisznya fn
A szegénység jelképe. Szólás: Hátára
veheti a kóṷdustarisznyát: olyan szegény lett, hogy akár elmehet koldulni.
koldustáska kóṷdustáska fn Kétrét
hajtott leveles tészta, amelyet túróval v.
vagdalt tüdővel töltenek meg, és levesbe
főzve fogyasztanak.
koldustetű kóṷdustetű fn A ragadványfű termése, amelynek 3 kis hegyes
foga van, apró, barna magja, ráragad a
ruhára.
koldusvonat kóṷdusvonat fn Lassan
járó, minden állomáson megálló vonat,
vicinális.
koledál ~ i Népszokásként: Legények csoportja adománygyűjtés céljából
házról házra járva éneket mond, kéreget,
koldul. L. még: koldus
kolerásbetegség kolerásbetegsíg fn
(rég) Kolera. L. még: népi betegségnevek
koleratemető koleratemetőÝ fn − A
cívisek szerint száz évig nem szabad
temetni a ~be, mert addig még élhet a
baktérium. Debrecenben volt ~, nemrég
szabadították fel 150 év után. Nem
messze, a régi faraktár mellett volt, →
Olajütő lett a neve a területnek. L. még:
járványtemető, temető
kolesz ~ fn Kétkerekű, deszkaoldalú
→ talyiga, kordé.
koliander: → koriander
kólika kóṷlika, kóṷjika fn 1. Hascsikarás, ill. gyomorgörcs. 2. Bélcsavarodás. Ha a ló kólikát kapott, rendszerint
belepusztult. L. még: népi betegségnevek
kólikás kóṷlikás, kóṷjikás mn Beteg,
betegeskedő. Több gyógyíthatatlan be-
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tegségre is mondják. L. még: népi betegségnevek
kólint kóṷlint, kollint i Üt, csap. Fenyegetésben: Úgy fűbe kollintalak, hogy
arrul kóṷdúsz!
kollát: → korlát
kolléga: → Református Kollégium
kollégium kollégyiom, kollégyom fn
1. Alsó-, közép- és felsőfokú tagozatú
bentlakásos református tanintézet (→
Református Kollégium). 2. → pillempánty.
kollégyiom, kollégyom: → kollégium
kollint: → kólint
kolmi: → kolmizóvas
kolmíroz: → kolmiz
kolmírozóvas: → kolmizóvas
kolmiz ~ i Alakváltozata: kolmiroz.
1. Hajat forró sütővassal göndörít. 2.
Sőtővassal a kötény fodrait hullámosítja.
kolmizás ~ fn 1. A hajnak sütővassal
való göndörítése. 2. Sütővassal a kötény
fodrainak hullámossá tétele.
kolmizóvas kolmizóṷvas fn Más nevei: kolmi, kolmirozóṷvas. Vaspálcából
és ráillő kis vályúból álló ollószerű eszköz, amelyet megmelegítve a haj göndörítésére használnak; sütővas.
kolokán ~, kolokány fn Összetétellel:
kolokánfű. A nedves réteken termő →
sulyom szára. Ha a szarvasmarha a többi
fűvel együtt megeszi, felpuffad tőle, és
belepusztulhat.
kolokánfű: → kolokán
kolokány: → kolokán
kolomp ∼ fn Acéllemezből készült,
rézzel összeforrasztott eszköz, amelyet
főleg a pusztán kint háló csordákban,
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gulyákban, ménesekben, falkákban legelő ökrök, tehenek, lovak, juhok nyakába
kötöttek avégett, hogy hangjával összetartsa a falkát, v. hogy az elbitangolásra
hajlamos állatokat a pásztor a sötétben is
ellenőrizhesse. Ritkán a disznók is kaptak ~ot (disznókolomp), a nyájban levők
közül a sebesek, szaladók, hogy lehessen
tudni, merre járnak. A malacok összetartása végett a legnyugodtabbra tették. A
cívis gazdaságokban gyakran igásökrök
nyakába is kötöttek ~ot (ökörkolomp).
Készítői céhes v. céhen kívüli mesterek,
ill. rézöntő cigányok, rézműves cigányok, kolompárok voltak. A ~nak a Hortobágyon 3 fajtája (volt) használatos: a
magyar kolomp, tót kolomp és oláh kolomp. A magyar ~ a tót ~nál szélesebb
szájú volt, az oláh ~ pedig trapéz alakú.
Debrecen környékén leghíresebb ~fajta a
gömbölyded, zömök alakú, ovális szájú,
nagy fülű alföldi kolomp volt. Nagyság
szerint a 200−400 dkg-os neve harang, a
20−40 dkg-osé pergő. A nagyságot
gyakran literrel mérték, de megkülönböztették a ~ot viselő jószág szerint is,
pl. ökör~. A ~okat a különböző méretű
csengők egészítették ki. Az állatok nyakára a ~ot díszített, cifrázott szíjjal (kolompszíj), rézcsattal tették fel. A hajdani
debreceni nagyvásáron és a hortobágyi
hídivásáron az utcákba rendezett sátrakban más tárgyakkal együtt kínálták az
árusok a többféle csengőt és ~ot. Egyegy pásztor (számadó) falkája nagyságától függően 8−14 fajta ~ból, csengőből
rakta össze készletét, ügyelve az egyes
darabok zenei összhangjára is. − Szólásokban: Felköti a ~ot: a) kezdeményez,
elindít vmit. b) munkához lát. Ha felkö-
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töd a ~ot, akkor rázzad!: ha vmit elkezdtél, fejezd is be! L. még: pergő, vezérürükolomp; a fogalmak szócikkeit is!
kolompál ~ i → Kolomp, ill. kolomp
ütője hangot ad. Kolompál a tehén nyakába a kolomp. A jóṷszág nyakába vóṷt
a kolomp, és annak az ütőÝje ~t benne.
kolompár ~ fn → Rézművességgel,
üstkészítéssel, → kolompkészítéssel,
csengőöntéssel foglalkozó → cigány.
kolompér: → krumpli
kolompérásás: → krumpliásás
kolompérbogár: → krumplibogár
kolompércukor: → krumplicukor
kolompérföld: → krumpliföld
kolompérhaj: → krumplihaj
kolompérhányó villa: → krumplihányó villa
kolompérinda: → krumpliinda
kolompérkapálás: → krumplikapálás
kolompérkúp: → krumplikúp
kolompérleves: → krumplileves
kolompérmóring: → krumplimóring
kolompéros dübbencs: → krumplis
dübbencs
kolompéros galuska: → krumplis
galuska
kolompéros lángos: → krumplis
lángos
kolompéros pogácsa: → krumplis
pogácsa
kolompérosverem: → krumpliverem
kolompéroszsák: → krumpliszsák
kolompérpuliszka: → krumplipuliszka
kolompérszedés: → krumpliszedés
kolompérverem: → krumpliverem
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kolompos ~ Másik neve: harangos.
I. mn Olyan 〈állat〉, amelyik → kolomppal a nyakában vezeti a többit. II. fn
Vezérállat (pl. kos), amelynek (dísz v
megjelölés miatt) bőrszíjra függesztett
kolompot akasztanak a nyakába.
kolompszíj ~ fn Erős, vastag, olykor
díszes szíj, amellyel a → kolompot az
állat nyakába teszik.
kolon ∼ fn → Tánciskola. A 19. szá
zad végétől több évtizeden keresztül a
cívis fiatalság szinte egyedüli ismerkedési alkalma volt. A ~ban → tánctanító
tanította a fiatalokat a magyaros táncokra (csárdás, palotás), ill. az akkori modern táncokra (boszton, keringő stb.).
Egy-egy jóhírű táncmester (tánc- és illemtanár) − Debrecenben nemzedékeken
keresztül a Schaff család − évente kétszer, egy őszi és egy téli tánctanfolyamot
hirdetett. A ~ban a lányok 17−19, a legények 21 éves koruk előtt 6 hétig hetenként két este tanulták az illemet és a
táncot. A lányok kísérővel − anyjuk,
férjes nénjük, keresztanyjuk társaságában −, a fiúk kisérő nélkül, csapatosan
mentek. A fiúk esetleg több tanfolyamon
is részt vettek, a táncmester örült, ha
több a fiú, így a lányok nem árulták a
petrezselymet. A táncóra befejezése után
illett a leányt hazakísérni. Néhány hazakísérés után a többi táncos elmaradt;
ha a tánciskolában fel is kérték az ilyen
lányt, a kísérésnél magukra hagyták
őket. A ~ össztánccal végződött, ide már
a nősülni szándékozó legények is elmentek. Az össztáncra a leányt a rokonságból esetleg több asszony is elkísérte,
különösen ha sejtették, hogy hamarosan

kabóca
bekövetkezik a → háztűznéző vmelyik
táncos részéről.
kolonc ~ fn 1. Teljes neve: kútkolonc. Nehezék a kútgém végén. 2. Másik
neve összetétellel: óṷrakolonc. A falióra
láncának végén függő nehezék, amellyel
felhúzzák az órát, és amely a szerkezetet
mozgatja. 3. Magas hangrendű ejtésváltozata: kölönc. Kutya v. szarvasmarha
(juh) nyakára kötött fadarab, amely akadályozza a futásban, pl. → kutyakolonc.
Szólás: Kolonca (Kölönce) van a kutyának, maga kereste magának: ha bajba
keverte magát, viselje a következményeit. 4. Disznó szőrére ragadt sárcsomó. 5.
Szarvasmarha szőrére ragadt trágya.
koloncos ~ mn 1. Sáros, lucskos, trágyás, csimbókos szőr, ill. ilyen szőrű
állat. Pl. a nem gondozott sertés, szarvasmarha is ~. 2. Piszkos, összecsomósodott, gubancos gyapjú, szőrme. L.
még: szarkoloncos
koloncos kutya ~: Hangtani változata: kölöncös kutya. Nyakában → kolonccal járó kutya. Szólás: Nem akarom,
hogy vínsígemre a ~ (kölöncös kutya)
sorsára jussak: hogy öreg koromban úgy
bánjanak velem, mint a kutyával.
koloncos óra koloncos óṷra: → Kolonccal ellátott óra.
kolorádóbogár kolorádóṷbogár fn
Krumplibogár.
Kolozsvár ~ tn Kislánynak gajdolják
a kisfiúk, ha látják, hogy nem visel bugyit: Messzi ~, mégis kimpics! A kimpics
talán a kinn a picsa tréfás összerántása.
L. még: Budapest
kom: → koma
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koma ∼ fn 1. Régies alakváltozata:
kom, ennek E/3. birt. szragos alakja:
komja. Olyan férfi v. nő barát, aki egy
másik férfival v. nővel általában vmilyen
szertartás folytán meghatározott, közeli
viszonyba kerül. A ~ nem rokon, de a
komaság a rokonoknál személyesebb,
közelebbi kapcsolatot is jelenthetett. A ~
anyagi és erkölcsi segítséget nyújtó alap,
amely a rokoni és lokális kapcsolatokon
túl összeköti az egyént a társadalommal.
Komának, keresztkomának, komaaszszonynak a keresztszülők és a keresztvíz
alá tartott gyermek szülei hívják egymást. Szükebb értelemben a ~ a gyermek
keresztapja az apa és általában a szülők
szempontjából, keresztkoma. Lógókomának, lógóskomának mindazokat a keresztszülőpárokat nevezték, akik − a felkért keresztszülőpáron kívül − a gyermek keresztelőjén részt vettek. A cíviseknél ez utóbbi megjelölés az egyházi
anyakönyvbe be nem jegyzett, de a család által mégis keresztapának tekintett
férfira vonatkozott, aki rendszerint a
bejegyzett keresztapa fiútestvére volt,
így a keresztapa helyettesének tekintették. Ehhez hasonló jelentés a kiskoma
megnevezés is, amelyet a nagykomának
is nevezett tényleges keresztkomával
szembeállítva szokás használni. − A ~,
~sági viszony sok frazémának tárgya:
Igyunk, ~´m, eccer íl [él] az ember!: jó
barátok mondják egymást ivásra buzdítva. Öntök, ~´m, öntök! Nem sajnálom, de
kopik: mégis sajnálja tőle az italt. Koma
neki a dolog: lusta, dologkerülő. Közmondásban: Kötve higgy a ~´nak: senkiben sem szabad túlságosan megbízni.

kabóca
Komaság, sóṷgorság, nem nagy atyafiság!: a ~´k és a sógorok nem tartoznak a
közeli rokonsághoz. Meghóṷtt a gyerek,
oda a ~ság: addig tart a barátság, amíg
közös érdek fűzi össze az embereket. 2.
Serdülőkori, legénykori legkedvesebb
barát, baráti csoport: legénykoma, legénykomák. L. még: funerátor; a fogalmak szócikkeit is!
komaasszony ~ fn 1. A gyermek keresztanyja a szülők, ill. a gyermek anyja
a keresztszülők szempontjából. 2. A
keresztanya → megszólításaként a szülők, ill. az anya megszólitásaként a keresztszülők részéről. L. még: barát, komámasszony
komacsésze ∼ fn Cserépből v. porcellánból készült, különféle alakú és
méretű ételhordó edény, amelyben a komaasszony(ok) v. rokonok, jó ismerősök
ételt visznek a gyermekágyas nőnek.
komaebéd komaebíd fn A → komaasszony v. komaasszonyok által készített ebéd, amelyet meghatározott ideig
v. időközönként visznek a gyermekágyas
nőnek, ill. családjának. A komaebíd divat
vóṷt Debrecenbe, be vóṷt osztva a családon belül.
komaedény komaedíny fn Olyan
edény, amelyben a → komaasszonyok
vitték az ételt a gyermekágyas fiatal
anyáknak.
komagyűjtő komagyűtőÝ fn Kisfiú
heréje és hímvesszője. Ha oka volt, az
újszülött fiúcskát így dicsérték: De szíp
komagyűtőÝje van ennek a kisfiúnak!
komakendő komakendőÝ fn Kendő,
amellyel a → komatálat letakarják.
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komámasszony ~ fn 1. A gyermek
keresztanyja a szülők szempontjából. 2.
→ Komaasszony megszólítása. 3. Hon
az ollóṷ, ~?: helycserével és kergetőzéssel játszott → gyermekjáték. – Frazémában: Ma menyasszony, hóṷnap aszszony, hóṷnapután ~: mondják tréfásan,
ha a menyecskének a lakodalmat követő
9 hónap eltelte előtt gyermeke születik.
komámuram ~ 1. A gyermek keresztapja a szülők szempontjából. 2.
Keresztapa → megszólításaként a szülők, ill. az apa megszólításaként a keresztszülők részéről. 3. Barát. L. még:
koma, uram
komandó: → kommandó
komanista: → kommunista
komás ~ fn 1. Tsz-ban: cimborák,
barátok, pajtások. Komások vóṷtunk
eggyütt fiatal korunkba. 2. → keresztkomás.
komaság ~ fn A → műrokonság
egyik formája, általában olyan két v.
több különnemű párokból álló csoport
viszonya, amelyek kölcsönösen v. egyoldalúan egymás gyermekeinek keresztszülei. A ~ba a komák és a komaaszszonyok tartoznak. Mint intézmény a
hagyományos cívis paraszti társadalmon
belül is fontos volt, és a nagy kiterjedésű
rokonsági, családi kapcsolatrendszernek
volt a kiegészítője. A házasság gyakorlatilag megszakítja a fiatalkori kapcsolatot,
egyedül a keresztszülő választásánál
nyílt/nyílik mód a folytatására. Régibb
időkben általában az apa v. az anya fiatalkori barátját (legénykoma, leánykoma)
hívták meg keresztkomának. A keresztkomapár a templomi szertartáson is részt

kabóca
vett, a komaasszony tartotta a keresztvíz
alá az újszülöttet. A komapárok a keresztelő után a keresztgyermek szüleinél
ünnepélyesen ettek, mulatoztak. A komák egymást legjobb barátaiknak, szilárd támaszuknak tartották. Segítségül −
a közeli rokonság mellett − elsősorban a
komát hívták. A családi eseményeken
kiemelt helyzetük volt. A komák egymást visszahívták, egymás gyermekeinek a keresztszülei lettek. A ~ot nem
volt szokás felbontani, de végét vethette
a hívott komapár gyermektelensége, még
inkább a keresztgyerek halála. Erre utal
a cívisektől is ismert Meghóṷtt a gyerek,
oda a ~ közmondás is. A 19. század
végétől, 20. század elejétől a barátot fokozatosan felváltotta a rokonságból választott keresztszülő. Ezzel a ~nak alapvető jellege mint intézménynek megszűnt, mivel a testvérből lett keresztkoma elsősorban vér szerinti rokonként jön
számításba. (A ~ egykori fontos szerepére utal a cívis népnyelv öregkoma szava,
amely a keresztszülő szüleit jelölte.) −
Közmondás: Komaság, sóṷgorság nem
nagy atyafiság: nem közeli rokonok. L.
még: legénykoma, leánykoma; a fogalmak szócikkeit is!
komaszilke ∼ fn Egymásba illő és
egymás tetejére rakható cserép-, porcellán- v. bádogedényből álló ételhordó. 4
db edényből állt, az alsó → szilkébe a
tyúkhúsleves került, a másodikba a
tyúkhús mártással, a harmadikba a rántott csirke v. sült hús, a negyedikbe a sütemény, erre került a hasonló anyagból
készült szilkefedő. Szorosan bekötötték
egy asztalkendőbe, és → kasornyában
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vitték. Csak akkor használták, ha gyermekágyas asszonynak vittek benne ebédet, egyébként sosem. Ilyenkor dísz volt
a komódon.
komatál ~ fn 1. Díszes → tál, amelyben a keresztkomák v. jó ismerősök a
gyermekágyas asszonynak küldtek különféle ételeket. 2. Keresztszülőktől, közeli rokonoktól a gyermekágyas aszszonynak vitt ebéd. Az egyik fogás tejberízs volt, mert úgy tartották, hogy attól
sok teje lesz a kismamának. 3. Kislányok játéka: Kört alkotnak, egy közülük
viszi a zsebkendőt, közben a következő
versikét mondja: Komatálat hoztam, meg
is aranyoztam. Koma vegye komátul. L.
még: gyermekjátékok
komázik ~ i 1. Szórakozva beszélget,
iszogat. 2. Tanyavilágban téli estéken
szomszédol. 3. Barátai, pajtásai körében
tréfálkozik, beszélget.
komédia ~ fn 1. Vándorkomédiások
előadása. 2. Vásári mutatványosbódé,
cirkusz. 3. Vásári tréfás jóslásként:
vmilyen kérdés, ill. az erre adott irányított válasz. Pl. Tanáld ki hány korona
van a tárcámba! Ne ötölj-hatolj mán!
Ebből „kitalálta”, hogy ötvenhat.
komédiás ~ fn Vásári, cirkuszi mutatványos. A cirkuszosok, a bohóṷcok,
kardnyelőÝk, az egísz trupp vóṷtak a
~ok.
komédiázik ~ i 1. Tréfál, huncutkodik. 2. Vásárban: jósol.
komenció: → kommenció
komendál: → kommendál
komendó: → kommandó
komet ~ fn Olyan lószerszám, amelyet a ló nyakába tesznek.

kabóca
komher ~ i Gyere ide! A → német
eredetű kifejezést a múlt század elején a
fel- nőttek és gyerekek is gyakran mondták.
komisió: → komissió
komissió komissióṷ, komisióṷ fn
(rég) 1. Pl. vesszőszedéshez engedély. 2.
Főként fűszerfélékre vonatkoztatva: nagyobb bevásárlás. Elmentünk a bóṷtba,
összevásároltuk az egy hóṷnapra valóṷ
komissióṷt. 3. A fűszerüzletben megrendelt és kifizetett, ill. a boltos által hazaküldött áruféleség(ek). A cívis gazdasszonyok egyik vásárlási szokása volt.
Lényege: A boltban a boltos felírta a
megrendelt árucikkeket: cukrot, kávét,
citromot, fűszereket, azt ott előre kifizették, és a boltos a kifutófiúval hazaküldte.
komisz ~ I. mn Katonák részére készült, nem finom minőségű 〈felszerelés〉,
így komiszmundér, komiszing, komiszgatya, komisznadrág, komiszkenyér. II. fn
→ komiszkenyér. L. a fogalmak szócikkeit is!
komiszáros ~, komiszárus fn Csendbiztos, a pandúrok feje. Debrecen utolsó
~a egy Farkas nevű volt, a Bethlen utcán
lakott.
komiszárus: → komiszáros
komiszélet komiszílet fn (rég) Katonaélet.
komiszgatya ~ fn (rég) Katonák durvább alsónadrágja.
komiszing ~ fn (rég) Durva katonaing. L. még: komiszmundér
komiszkenyér komiszkenyír fn (rég)
Röviden: komisz. Kb. 1 kg súlyú barna
katonakenyér. L. még: kenyér
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komiszmundér ~ fn (rég) Másik neve: komiszruha, az első világháború
utáni neve: katonamundér. Katonai
egyenruha. Névvel jelölt darabjai: komiszgatya, komiszing, komisznadrág,
örömlajbi. L. még: komisz; a fogalmak
szócikkeit is!
komisznadrág ~ fn (rég) Durva katonanadrág. L. még: nadrág
komiszruha: → komiszmundér
komitácsi ~ fn Az első világháború
idején: szerb katona.
komjaasszony: → komaasszony
komló komlóṷ fn Tobozszerű terméséért termesztett, vadon is élő kúszónövény, ill. ennek a sörgyártásban is használt termése.
komlórózsa komlóṷróṷzsa fn 1. A
csipkék végére helyezett zsinórból kötött
bojt. 2. A cifraszűrön díszítésül alkalmazott, vastag pamutzsinórból v. gyapjúfonálból horgolt korongocska. L. még: paszományosmesterség
komlós kenyér komlóṷs kenyír:
Komlós korpakovásszal kelesztett →
kenyér. A régi öregek szerint nagyon jóízű volt.
komlós korpa komlóṷs korpa: Kenyér kelesztésére, ill. baromfieledelként
is használt, korpával vegyített → komló.
komlós korpakovász komlóṷs korpakovász: Kenyérkelesztésre használt
komlós → kovász.
kommandíroz komendíroz i (rég)
Katonai parancsnok vezényel; parancsol,
utasításokat ad ki. Az első világháború
idején még komendiroztak a katonáknak.
kommandírozás komendírozás fn
Vezénylés.

kabóca
kommandó komendóṷ, komandóṷ fn
Katonai vezényszó, parancs.
kommenció kommencióṷ, komencióṷ fn Családos mezőgazdasági cselédeknek írásbeli szerződésben, → kommenciólevélben rögzített megegyezés
szerinti egy esztendei természetbeni (és
pénzbeli) járandósága. Elsősorban az
uradalmi cselédeket nevezték → kommenciósoknak, de kommenciós cselédek
a cívis nagygazdáknál és zsidó földbirtokosoknál is szolgáltak. A kialkudott ~
még egy tájegyégen belül, sőt ugyanott,
de más-más időszakokban sem volt egységes. Pl. a debreceni cívis gazda 16 q
tiszta búzát és 1200−1600 négyszögöl
tengeriföldet adott ~ba, míg az uradalom
12 q búzát és 1 q rozsot, de 220 négyszögöl tengeriföldet. Egy másik adatsor
szerint a cívis nagygazdák által juttatott
~ba a következő járandóságok tartoztak
az 1930-as években: 18 q búza, 40 kg
szalonna, 40 kg vegyes bab (kása), cukor, só, fűszerek (bors, paprika). Ezekhez járult még 1 kat. hold föld tengerinek előkészítve, megmunkálva, 200
négyszögöl föld kerti vetemények termesztésére, vmint 1 tehén ingyenes tartása, ingyen lakás, ingyen tüzelő, 2 db
kocadisznó. Ezenkívül hizlalhatott még
2 db disznót, tyúkot bármennyit, rucát
20 db-ot tarthatott, libát azonban egyet
sem. A ~snak járt még 1 pár csizma, 1
öltöny → cájg ruha is. Aki megkapta a
~t, az kivette a kommencióṷt.
kommenciólevél kommencióṷlevél,
komencióṷlevél fn A gazda és a → kommenciós közötti szerződés.
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kommenciós kommencióṷs, komencióṷs fn Mezőgazdasági cseléd, aki
megegyezés szerint, természetben →
kommencióban kapta az évi járandóságot. Két „változata” a → kommenciós
cseléd és a kommenciós kocsis. A ~t a
gazdák nem a (téli) → embervásáron
fogadták fel, hanem → Szent György
napján (április 24.), mert törvény volt rá,
hogy télen a családokat nem lehet költöztetni. A ~ a gyermekeit is elszegődtette, amint azok munkaképesek lettek, ők
fél kommenciót kaptak. Idősek emlékezete szerint aki fiatal korában elállt
~nak, és 8−10 évig becsülettel dolgozott,
mindegyik meggazdagodott, utána saját
lábára állhatott, elmehetett bérlőnek. A
cívis gazdákhoz csak dolgos, megbízható emberek mentek ~nak, a lusta semmirevalóṷk a kevesebbet fizető, de elnézőbb zsidó földbirtokosokhoz álltak el.
kommenciós cseléd: → kommenciós
kommenciós föld kommencióṷs
/komencióṷs főÝd: Mérete 1200-1600
négyszögöl között változott. A →
kommenciós felesége művelte. Rendesen
tengerit vetettek bele, mert disznóṷt tartott, egyet mindenkíppen, kettőÝt sűrjen, hármat, ha nagy vóṷt a család. A
baromfinak is kellett a tengeri. A felesíg nem dóṷgozott sehon, gyerekeket nevelt, meg a háztartást rendezte. Az ember dóṷgozott a gazdánál.
kommenciós juhász kommencióṷs
/komencióṷs juhász: Évi bérért dolgozó
uradalmi → juhász.
kommenciós kocsis kommencióṷs
/komenciós kocsis: → Kommencióért
szolgáló → kocsis. L. még: nagykocsis

kabóca
kommenciós nyájjuhász kommencióṷs/komencióṷs nyájjuhász: Több gazda juhait évi bérért őrző → juhász.
kommendál komendál i 1. Vkit
vkinek a bizalmába v. alkalmazásra, ill.
vmit megvételre ajánl. 2. Házastársul
ajánl, javasol. 3. Orvosságot, gyógymódot ajánl, javasol. 4. Vmit tenni, ill.
megtenni javasol, ajánl. − Népdalban:
Mindenkinek komendálom, szerelemnél
jobb az álom. Mert az álom nyugodalom,
a szerelem szívfájdalom. L. még: bekommendál, elkommendál
kommendálás komendálás fn Házasságközvetítés.
kommendálóasszony komendálóṷasszony fn 1. Az az asszony, aki feleséget ajánl a házasulandónak. 2. A népi
gyógyításhoz, gyógynövényekhez értő
asszony; → javasasszony.
kommunista komonista, komanista
mn/fn A fogalommal a cívisek (is) a
múlt század első évtizedeiben, különösen a tanácsköztársaság önkényuralma
alatt ismerkedtek meg. Életük gyűlölt
részévé 1945 után vált. L. még: szocialista
komócsin komóṷcsin fn Phleum.
Takarmánynak használt pázsitfűféle.
Nedves réteken, legelőkön nő.
komód komóṷt, komóṷd fn Szószerkezettel: fióṷkos komóṷt. Rendszerint
asztalmagasságú fiókos szekrény. Két
változata volt: a háromfiókos és a négyfiókos ~.
komódfia komóṷtfia fn Komódfiók.
Szólás: Letette az alsóṷ komóṷtfiába: a)
pl. ruhaneműt ledob a földre. b) (tréf)
letette a fenekét a földre, leült a földre.
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komondor ~ fn Ritkább neve: bundás. Nagy testű → pásztorkutya. Szőre
fehér v. fehéres szürke, gubancos. Hajdan elsősorban a farkasok ellen, a nyáj
védelmére tartották. A 19. század elejétől a debreceni tanyavilág házőrző kutyája.
komonista: → kommunista
komor: 1. → komor bika. 2. → komor ló.
komor bika ~: Röviden: komor. 1.
Félig v. rosszul herélt → bika. 2. Fekete
nyakú, szeménél körül sötét szőrű szürke
magyar bika. 3. → kivert bika.
komor csődör: → komor ló
komor idő komor időÝ: Zord, esős,
szeles, hideg idő. L. még: időjárás
komor ló komor lú: Más nevei: komor csőÝdör, komor. Félig v. rosszul herélt ló, olyan, amelyet nem lehet szakszerűen kiherélni, mert az egyik heréje
fenn maradt. Sok baj volt velük, rendszerint vágóṷra kerültek.
komorót komoróṷt fn → Kőműveseknél: a falazáskor szemben álló munkatárs.
komót1 komóṷt hsz Komóṷt tette
magát: kényelembe helyezte magát.
komót2: → komód
komótos komóṷtos mn 1. Pl. csizma
jó kényelmes, kényelmet adó. 2. Ráérős,
nyugodt. Komóṷtoson dóṷgozik.
kompánia ~ fn Baráti kör. Általában
4−5 legény volt egy ~.
kompetál ~ i Összeillik vki vkivel.
kompetencia ~ fn Az ’illetékesség,
hatáskör’ jelentésű latin szó a 20. század
első felében még meglevő sajátos szolgáltatást takar. Akinek háza, földje volt,
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vagyis debreceni polgár volt, az kapott a
befizetett adójáért cserében a várostól fát
(→ kompetencia fa), ez törvényesen járt
neki. Az 1920-as évek végén egy ilyen
falerakat Nagy Katalinék nagycserei tanyáján volt. A hatalmas famennyiség ide
volt berakva, itt volt előkészítve ~´ra.
Akinek ki volt utalva, annak ebből mértek ki 5 ölnyi fát (1 öl kb. 6 q volt), kívánságának megfelelően tölgyet, akácot
stb. Az ügyletet helyben adminisztrálták
is. − A ~ történelmi gyökerei a régmúltba nyúlnak. Penyigey Dénes (Debrecen
erdőgazdálkodása a XVIII. században és
a XIX. század első felében. 251) alapján
erről az alábbiakat mondhatjuk: Régen
az erdők teljes egészükben a polgárság
~szükségletének fedezésére szolgáltak.
Eredetileg a → faizás minden polgár
számára szabad volt az esztendei vágásra
kijelölt erdőből (tűzifa, épületfa, gallyfa). A régebbi, egyszerűbb viszonyok
között mind az építkezés, mind a tüzelés
szükségletére elegendő volt a ~. Később
azonban a város fejlődésével összefüggő
igénynövekedést már csak bizonyos intézkedésekkel tudták teljesíteni. Ilyen
volt, hogy aki építkezni akart, annak a
több évi ~´ját össze kellett várnia, v.
mások ~jogát kellett megvásárolnia.
Említésre érdemes, hogy milyen célokra
használták a régi időkben a ~´t, ~ fát. Pl.
malmokhoz, húsvágó tőkének, vályúnak,
csatornának, sőt a római katilikus templom elé lépcsőnek.
kompetencia fa ~: A → kompetencia
keretében évenként kimért fajuttatás az
adófizető cívis parasztpolgárnak. L.
még: *gallygyűjtés
kompi: → krumpli
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*komplár: Elővásárló, aki gyors
nyereségre dolgozott. A → vásár előtt
felvásárolta az árut, majd haszonnal tovább is adta.
komposz: → komposzt
komposzt komposz fn Összetétellel:
komposztrágya. Trágyává érlelt gyomnövények, amelyeket nyáron gödörbe
összegyűjtenek, ott összeérik, majd a
szántóföldre kihordják.
komposzttrágya: → komposzt
konc ~ fn Tápláléknak való, vörös,
csontos hús. A húslevesbe belefőzött velős ~ igen finom, szeretik rágcsálni, kiszívni belőle a velőt. Szóláshasonlat:
Úgy marakodnak rajta, mint kutyák a
~on: anyagi előnyökért veszekednek,
civakodnak. Úgy fílti, mint eb a ~ot: nagyon félti. Közmondás: SzegőÝdött bír,
osztott ~: jobb az anyagiakban előre
megállapodni, mert akkor egyik felet
sem éri csalódás. L. még: konchús, sárkonc
konchús ~ fn A → szarvasmarha
lábszárán levő hús csont nélkül, jó gulyáslevest főzhetnek belőle.
konda ∼ fn Összetétellel: disznóṷkonda. Rokon fogalmai: csürhe, nyáj. 1.
Disznók nagyobb csoportja. − A debreceni gazdáknak tavasztól őszig egy csapatban a legelőn kint élő sertésállománya. Különböző korú, fejlettségű, eltérő
fajtájú és ivarú növendék v. hízás előtt
álló állatok a kiveréstől az őszi beszorulásig a legelőn tartózkodnak. A legelőn
akol, karám, kosár (esztrenga), újabban
hodály áll a sertések egybetartására, ill.
védelmére. A külterjes állattartás időszakában a nőstény és hím állatok együtt
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legeltek, szabadon párzottak, és gyakran
a szálláson gödörben fialtak meg. Durva
elutasítás: Nem őÝriztünk együtt ~´t!: ne
tegeződj velem! 2. Sertések olyan csoportja, amelyben nincs kan. L. még: a
fogalmak szócikkeit is!
kondás ∼ fn Összetétellel: nyájkondás. Disznópásztor. A ~ a legutolsó helyen állt a pásztorrendben. A gazdák felé
számadásra, az állatokkal való elszámolásra kötelezett ~ a → számadó kondás.
Ő irányította a keze alá tartozó kondások
és → kondásbojtárok munkáját. − Szóláshasonlatokban: Úgy beszíl vele, mint
~ a disznóṷjával/malacával: gorombán
beszél vele. Változata: Úgy szóṷl hozzá,
mint ~ a disznóṷhoz.
kondásbojtár ~ fn Más nevei: kiskondás, kanászgyerek, kanászfattyú. A
→ kondás segítője, ill. gyermekkorban
levő kondás. Rendszerint a nyári időszakban foglalkoztatták. Szóláshasonlat:
Úgy káromkodik, mint egy ~: csúnyán
káromkodik.
Kondás-fenék: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
kondáshurka ~ fn Főtt kukoricadara,
korpa, kevés főtt kövérje (és só) keverékével a disznó kimosott fodorbelébe
töltött → hurka. Főként a → kondások
készítették a régi időkben, amikor még a
város határában nagy sertéstenyésztés
folyt. L. még: juhászhurka
kondáskalap ~ fn Széles karimájú →
kalap, amely véd az erős napfénytől.
kondáskarikás: → kondásostor
Kondás-kút: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
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kondásostor ~ fn Másik neve: kondáskarikás. A disznópásztorok nyakba
akasztható, rövid nyelű, bőrből font,
hosszú → ostora. L. még: cserdítőostor
kondásszámadó kondásszámadóṷ fn
Szószerkezettel: számadóṷ kondás. A
disznópásztorok vezetője, a gazdák irányában számadásra, az állatokkal való
elszámolásra kötelezett → kondás.
kondástánc ~ fn Másik neve: kanásztánc. Két keresztbe tett bot felett és
körülötte járt, a parasztság körében is
ismert → pásztortánc.
kondástanya ~ fn A disznópásztor(ok) szegényes szállása a Hortobágyon.
kondér kondír fn Nagyméretű üst, ill.
nagy fazék. Egyik fajtája a → ruhafőző
kondér.
kondít ~ i 1. Harangozással jelzi,
hogy vki meghalt, ill. hogy a halottat
viszik ki a temetőbe. Régen temetéskor
bent a városban is ~ottak, ha megrendelték. 2. Üt. Jóṷl fűbe ~otta.
kondoktor: → konduktor
Kondoros1 ~ tn Régen jelentős folyó
volt, most a pallagi puszták és a régi →
Bellegelő vizét vezeti el, ill. kiszáradt
vízér, árok. Partján már az Árpád-korban
letelepedtek a Gutkeled nemzetség tagjai. Kondoros település mindig Debrecenhez tartozott. A település a törökdúlás alatt pusztult el (más források szerint
már 1429-ben puszta), helyén tanyák
alakultak ki. Kondoros most zártkert
hétvégi telkekkel, házakkal.
Kondoros2: → Kondoros1
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Kondoroskert ~ tn A → Kondoros
folyó közelében kialakult szőlőskert,
gyümölcsöskert hétvégi házakkal.
konduktor kondoktor, kundoktor fn
(rég) Kalauz.
konfekciós szabó konfekcióṷs szabóṷ: Készruhát szabvány méretre készítő → szabó. A → vásári szabó későbbi
megfelelője.
konfirmáció: → konfirmálás
konfirmál ~ i Igekötővel: megkonfirmál. A gyülekezet előtt a hitágazatokból vizsgát tesz.
konfirmálás ~ fn Latinos alakváltozata: konfirmációṷ. Jelentése: megerősítés. A református (protestáns) egyházak
szertartása, amely a serdülőkorú fiúkat
és lányokat a gyülekezet teljes jogú,
felnőtt tagjává avatja. Debrecenben hajdan 12 éves korukban konfirmáltak a
fiatalok, később ez 13−16 éves életkorra
módosult. A ~ előkészítő szakasza a
hittételek (Káté), imák és vallásos énekek megtanulásából, gyakorlásából áll.
Ismereteikről nyilvánosan és egyenként
a gyülekezet előtt adnak számot az ifjak.
A sikeres vizsgát követő fogadalomtétellel és a lelkész(ek) kézrátétellel történő
áldásosztásával az ifjak jogot nyernek az
első úrvacsora vételére (→ úrvacsoraosztás). A ~on a rokonság és a keresztszülők is jelen vannak, akik megajándékozzák a → konfirmandusokat. Az alkalmat a templom virágokkal, zöld
ágakkal való feldíszítésével szokás ünnepélyesebbé tenni. Gyakori, hogy a
konfirmáltak vmilyen közösen készített
v. vásárolt tárgyat, pl. úrasztali terítőt
adományoznak az egyházközségnek. A
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~ hagyományos napja a reformátusoknál
nagypéntek, majd áldozócsütörtök volt,
és húsvétkor v. pünkösdkor vettek először úrvacsorát. Újabban a felnőtteknek
is lehetőségük van konfirmálni.
konfirmandus ~ fn Az a serdülőkorú
fiú, ill. lány, aki részt vesz a konfirmációs oktatásban, és a → konfirmálás szertartásán a gyülekezet előtt ismereteiről
számot ad.
konfli: → konflis
konflikocsi: → konflis
konflis ~ fn Nevének változatai:
konfli, konflikocsi. Négykerekű, egylovas bérkocsi. L. még: Debrecen közlekedése
konfliskocsis ~ fn A → konflis hajtója.
kong ~ i Karikás → ostor csattog.
kongat ~ i Karikás → ostorral →
cserdít.
konkoly konkoj fn Agrostemma
githago. Liláspiros szirmú (konkolyvirág) mérgező gyomnövény, ill. ennek
apró fekete magja. A gabonavetéseket
ellepő gyomnövény irtását aszatolóval,
(konkolyirtás, gyomirtás), az elcsépelt
gabona megtisztítását erre a célra szolgáló magtisztító géppel (konkolyoz/letriőröz, konkolyozó/triőr) végezték. A cívis
juhtartó gazdák a ~ megdarált apró magjait birkáik takarmányozására használták
(konkolydara). − Frazémákban is szerepel. Közmondásban: Ritka búza konkoj
nélkül: mindennek van értéktelen része,
ill. mindenben/mindenkiben lehet hibát
találni. Más változatban: Ritka búza,
mibe konkoj nincsen. Idevonható a következő szóláshasonlat is: Tiszta a búza,
mint az arany – mondják, ha a búzatábla
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gyomtalan, ill. ha a búzamagvak közt
nincs ~. A népdal soraival kifejezett
életbölcsesség szerint Ritka az a búza,
mibe konkoj nincsen. Ritka az a szíp
jány, kibe hiba nincsen: ember hiba nélkül nincsen. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
konkolydara konkojdara fn Juhok
számára → konkolyból darált takarmány.
Más állatok nem ették meg.
konkolyirtás konkojírtás fn A →
konkoly kiirtása vasvégű bottal, → aszatolóval.
konkolyoz konkojoz fn Más igével:
letriőÝröz. Gabonát megtisztít, osztályoz. Ha konkolyos volt a búza, letriőrözték, a → konkolyozó/triőr kiszedte
belőle a → konkolyt.
konkolyozó konkojozóṷ fn Szószerkezettel: konkojozóṷ gép, másik neve:
triőÝr. Gabonamagvakat osztályozó és
tisztító mezőgazdasági gép, a → konkolyt kiválasztó gabonarosta. Ezen engedték át a gabonát, hogy ne kerüljön
idegen mag bele. L. még: vetés
konkolyozó gép: → konkolyozó
konkolyvirág konkojvirág fn A →
konkoly 5 szirmú lila színű virágja.
konok ~ mn Kétszínű, ravasz 〈ember〉.
konok ló konok lú: Makacs ló. L.
még: lótenyésztés
konstábel, konstáber: → konstábler
konstábler konstáber, konstábel fn
(rég) Mezei lovasrendőr.
kontár ~ I. fn 1. Nem céhbeli iparos.
2. Mesterséghez nem értő személy. II.
mn Hozzá nem értő.
kontár bába: → parasztbába
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kontárkodik ~ i (rég) Nem szakszerűen és → céhen kívül mesterséget folytat.
kontó kontóṷ fn Hitel. Kontóṷra vásárol/vesz: hitelben vásárol. Kontóṷra
iszik: hitelre iszik.
kontóz/ik kontóṷz/ik i Hitelben vásárol.
kontraács ~ fn Másik neve: barkácsember. Ács, aki a zsindelyt az épület
tetejére fölszegezi.
kontrabont ~ fn (rég) Civakodás,
veszekedés. Kontrabontra ment: tönkrement.
kontraktus ~, kontrektus fn (rég)
Szerződés.
*kontraskríba fn (rég) Adminisztrációs teendőket végző diáktisztviselő a →
Református Kollégiumban; a szénior helyettese. Rangban a harmadik tisztség
volt.
kontrektus: → kontraktus
kontúrozás ~ fn → Csipkeverőknél
vmely minta kiemelésére, körvonalazására szolgáló, egy szállal végzett művelet.
kontúrszál ~ fn → Csipkeverőknél
főként a tüllcsipkében a nagyobb minták
körvonalazására, kiemelésére szolgaló
vastagabb fonal.
konty ~ fn 1. Nők → hajviseletében
a fonatlanul v. fonottan feltekert, különböző módon felerősített haj; befont v.
összecsavart és a fejen feltűzött haj. A ~
Debrecenben főként a cívis parasztaszszonyok hajviselete volt, de a nagylányok is kedvelték. Úgy tartották, hogy a
nő hivatalosan csak a férjhez menésével,
a lakodalmi → kontyolóval válik jogo-
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sulttá a ~ viselésére. Legismertebb helyi
formái: a lányok kétfelől a halántékra
rakott ~a a → fülkonty. Ehhez a nagylány a hajat két ágba fonta, és kis kerek
fonatot tett a halántékára. Ugyancsak
kedvelt hajviselet volt a → koszorúkonty, ilyenkor a hajfonatot a fejen koszorú módjára rendezték el, vagyis a haj
két ágba volt fonva, és ebből a két ágból
készült a ~. A fejtetőre csúcsosan rakott
~ a → pacsirtakonty. Az ünnepi alkalomra készített ~ot különböző formájú,
szép → kontyfésűvel/hajakasztóval rögzítették. A felrakja a ~át cívis nyelvi
kifejezésnek két jelentése van: elkészíti a
~át; ill. a ~ot a szokásosnál följebb rakja.
Ez utóbbi arra utal, hogy a ~ot a megszokottnál feljebb is meg lejjebb is lehetett rakni. − A ~ a szólásokban is szerepel. Az a lány, aki férjhez megy Konty
alá kerül. Felrakták a ~ot, alárakták a
gondot − a frazéma utalás arra, hogy az
asszonnyá válással megszaporodnak a
gondok is. Ha egy asszony becsípett, a
kelleténél többet ivott az édes pálinkából, akkor a férfiak így észrevételezték:
FeltőÝtött/Felöntött a ~ alá. Félrecsapta
a ~át. Félreáll a ~a. 2. Madár fején bóbita. 3. Fejszefok.
kontyfésű kontyfűsű fn Másik neve:
hajakasztóṷ. A → kontyot rögzítő kis →
fésű. A házasságkötés után a fiatalaszszonynak felkontyolták a haját. Ehhez
volt szükséges a ~, a hajakasztó. Debrecenben 2 változata volt: → nyomtatott
hajakasztó és gombos hajakasztó. A
~höz hasonló volt a → görbe fésű. A
férfiak hosszú haját rögzítették vele.
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kontyol ~ i Igekötős alakban: felkontyol. → Menyasszonyt hajának →
kontyba tűzésével jelképesen asszonnyá
avat (→ kontyolás). L. még: megkontyol
kontyolás ∼ fn Másik neve: kontyolóṷ. Lakodalmi szokás, hogy a menyasszonyt hajának → kontyba tűzésével
jelképesen asszonnyá avatják. A → kontyolás a cíviseknél is ismert szertartás, ez
a menyasszony hajának kontyba rakását,
egyben az asszonnyá válás kezdetét jelentette/jelenti. A ~ra éjfél után kerül
sor. Leveszik a menyasszony fejéről a
fátyolt, és a közben menyecskeruhába
(→ kontyolóruha) öltözött ifjú feleség
haját kontyba tekerik és tűzik. A ~ után
és a menyasszonytánc megkezdése előtt
a → vőfély rigmussal (→ kontyolórigmus) köszönti az új asszonyt, majd néhányat fordul vele, és átadja az ifjú
férjnek, akitől Eladó a menyasszony!
kiáltással lekérve a lakodalom vendégei
sorban megtáncoltatják (→ kontyolótánc).
kontyoló: → kontyolás
kontyolórigmus kontyolóṷrigmus fn
Lakodalomban a → kontyolás után, a
menyasszonytánc megkezdése előtt
mondott rigmus, amellyel a vőfély az új
asszonyt köszönti.
kontyolóruha kontyolóṷruha fn
Újabb neve: menyecskeruha. Lakodalomban a fiatalasszony által viselt ruha
éjfél után, miután leveti a menyasszonyi
ruhát. Éjfélkor a menyasszony letette a
menyasszonyi ruhát, és felvette a ~´t. A
~ régibb időkben fekete volt, ma már
színes.
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kontyolótánc kontyolóṷtánc fn Lakodalomban a felkontyolás után járt
tánc, rendszerint csárdás. Hajdan Debrecenben is fizettek érte a vendégek, ez ma
inkább falvakban szokás. Ilyenkor rakják
a pénzt a nagykalapba.
kontyolt tető: → kontyos tető
kontyos ~ mn 1. Bóbitás 〈tyúk, lúd〉.
2. Fölfelé álló, kissé hátrafelé görbülő
〈szarv〉. L. még: csonkakontyos, szarvasmarha
Kontyos: → ökör
kontyos kemence ~: Búbos → kemence.
kontyos kunyhó kontyos kunyhóṷ:
Faváz nélküli, nádból készült, kör alaprajzú → pásztorépítmény, amelynek nádfalát a tetején szénából v. gizgazból sodort kötéllel kontyba, vagyis kúp alakba
fogják össze. A hortobágyi → juhásztanya egyik jellegzetes épülete.
kontyos liba ~: Bóbitás lúd. Ritka
szárnyas volt Debrecenben. L. még: liba
kontyos tető kontyos tetőÝ: Nevének
változata: kontyolt tetőÝ. 4 ferde tetősíkkal lezárt (ház) tető.
kontyos tyúk: → búbos tyúk
konviktus ~ fn 1. Diákotthon, internátus. 2. Diákmenza.
konya ~ mn 1. Lekonyuló, kajla. 2.
Olyan fiúgyermek gúnyos jellemzésére,
aki a sapkáján kívül hagyja a fülét, ezért
az lefelé gyűrődik.
Konya: → pecsi
konya fülű ~: Lekonyuló fülű 〈disznó, ember, különösen férfi, ill. fiúgyermek〉.
konya kalap ~: Lekonyult szélű, elformátlanodott → kalap.
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konyha ~ fn 1. – A/ A ~ a cívis lakóház fontos része. Hétköznapokon nemcsak a főzésnek, hanem az étkezéseknek
is a helyszíne. (Ünnepnapokon a nagyháznak nevezett nagyszobában zajlott a
fő étkezés.) Fő ékességének a ~´nak is
emlegetett tűzhelyet tekintették. Általában az ajtó, ill. a tűzhely közelében állt a
vi- zeslóca/vizespad/vizesszék, rajta a
vizes- edények: vödör, vízmerítő csupor
stb. A helyiség közepén a viaszosvászonnal letakart nagy méretű asztal
(nagy ebédlőasztal/nagy ebédlő, kis
ebédlőasztal /kis ebédlő), mellette v.
távolabb elhelyezve a különböző ülőalkalmatosságok, így 2 db hokedli, sima
öltéssel (nem huroköltéssel) készült kézimunkával le-takarva, étkezés után
ezzel terítették le. A család létszámától
függően 4−5 támlás faszék, amelyen az
öregeknek, esetleg a gyerekeknek is
kispárna, gyengébb minőségű kevés
rucatollal töltve; télen 1−2
sámli/sámedli az esti tengerihántáshoz odakészítve. A főzőedényeknek a deszkából
készült nyitott stelázsi, 3−4 polccal: a
felsőn voltak elhelyezve a csuprok, tányérok, a középsőn a lábasok, legalul a
fazekak. A polcok gondosan letakarva
boltban vásárolt szövetfélével v. papírral. Volt, ahol a stelázsi polcain belül
vasedények tucatjai álltak, amelyeket a
gondos háziasszony minden héten átsmirglizett, és a ragyogó felületre mutatóujjával díszítést csavarintott. Módosabb családoknál pohárszék is volt, fiókjában eccájg ’evőeszköz’. Alul volt elhelyezve a megszelt kenyér és a szükséges
liszt. A pohárszék alja, mint egy komód,
rajta díszes polcok, itt tartották a ritkán
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használt poharakat, szép csuprokat. Sok
csupor volt forgalomban a cívis parasztoknál, mert a reggeli gyakran tejeskávé
volt. A ~´ban kapott helyet a lavortartóban a törülközővel letakart lavor, alatta
vízzel megtöltött kancsó (ha forró volt a
mosdóvíz, ezzel hűtötték), a lavortartón
szappantartó, fogmosó pohár, fogkefe. A
két ablak között a ~ falába vert szögön
csüngött vékony cérnára felakasztva a
korábban igen kedvelt kalendárium. A ~
egyik szögletében állt a csizmahúzó.
Esetleg a ~´ban helyezték el a tésztatartót is, fölötte a tésztaszárító rúddal, rudakkal. – Összetételekben is szerepel:
lacikonyha; mellérendelő összetétel a
szoba-konyha. B/ − Szólás: Nem sokat
hoz a ~´ra: nem sok hasznot hajt. Közmondás: A piszkos ~´ra több kell, mint a
tisztára: ti. ott gyakran sütnek-főznek.
Üres ~´nak bolond a gazdasszonya:
kevés v. rossz hozzávalóból nem lehet jó
ételt készíteni. 2. Tűzhely. Berakott ~: a)
vályogból rakott, vas tűzhelylapokkal
felszerelt tűzhely. Ennek csak a platja és
a tűzrácsa volt vasból, a többi része tapasztott vályog. b) csempéből rakott
tűzhely. Szabad konyha: szabad tűzhely.
A tűzhely jelentésű ~ összetételekben is
előfordul. Anyagára utal a vaskonyha,
típusára, formájára a csikókonyha/csikóskonyha és az asztalkonyha. 3. Pléhkályha. L. még: cívis konyha; a fogalmak szócikkeit is!
konyhacső konyhacsű fn Kályhacső.
konyhahulladék konyhahulladík fn
Konyhai hulladék.
konyhai asztal: A cívis → konyha
fontos bútordarabja. Általában a helyiség
közepén áll, és rendszerint viaszosvá-
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szonnal van letakarva. A 4 erős lábon
álló asztal deszkából készült, nagy fiókja
van, ebben kaptak/kapnak helyet a gazdasszony különböző használati eszközei
(konyhai eszközök), így a merőkanál,
hússzedő villa, húsvágó kés, húsvágó
deszka, klopfoló, tésztareszelő, húsvágó
bárd és a kések, de a kanalak nem (kanalas). Közvetlenül mellette található 2
db hokedli, távolabb 4−5 (támlás) szék.
L. még: a fogalmak szócikkeit is!
konyhai edény konyhai edíny: Egyik
csoportját mondják főÝzőÝedínynek is.
Ételek főzésére-sütésére használt edény.
A cívis paraszti háztartásban általában
kevés, de rendben tartott ~ volt. Számuk
mindig a család vagyoni állapotától függött. A szegény családnak egy-két edénye volt, míg a módosaknál a tálast és a
stelázsit majdnem összenyomta a rengeteg edény. A legrégibb ~ a fazék (cserépfazék), szilke (cserépszilke), csupor (cserépcsupor, meszelyes csupor), lábas
(cseréplábas, kiskasztroj, nagykasztroj),
tál (cseréptál), tepsi (cseréptepsi), palacsintasütő, tarkedlisütő, aranygaluskasütő, kalácscserép, kalácssütő; újabb ~ a
vasfazék/vasedény és a serpenyő, szendvicsvilla, csokiszaggató, diószaggató,
nejlonosszaggató, piskótaszaggató, süteményvilla. A ~ekhez vehetők a különböző tárolóedények is, így a mézesbödön,
szalmáskorsó, mosogatódézsa, kiskancsó, vmint egyéb edények, eszközök:
rézedény, pléhteknő, öblítő vajling, pálinkáskorsó, pöndörítő. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
konyhai eszközök: → darálók, konyhai edény, evőeszközök
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konyhai mérleg konyhai mírleg fn
Háziasszonyok által használt → mérleg.
Liszt stb. mérésére alkalmas tálkája van.
konyhakendő konyhakendőÝ fn
Durvább vászonkendő, amelybe a →
konyhai edényeket törölgetik.
konyhakert ~ fn Veteményeskert. A
város külső övezeteiben a lakóházakhoz
is tartozott kisebb ~.
konyhalány konyhajány fn Üzemi
konyhán dolgozó fiatal kisegítő lány.
konyhamalac ~ fn Szószerkezettel:
konyhás malac. Növekedésben elmaradt
kismalac, amelyet konyhai hulladékkal
táplálnak, ill. a konyha körül leselkedő,
esetleg oda is bemerészkedő állat, főleg
malac. A ~ nem a konyhában tartózkodott, hanem kívül várta sírva-ríva, hogy
kapjon vmit.
konyhamészáros konyhamíszáros fn
Olyan → mészáros, aki a vendéglő
konyháján bontja, csontozza, aprítja,
szeleteli a húsokat, és sütésre, főzésre
előkészíti őket, ill. végzi a halak, szárnyasok, vadak és belsőségek előkészítő
feldolgozását. Eszközei: bárd, kések. L.
még: vágóhídi mészáros
konyhapecér ~ fn A konyhában sokat és szívesen tartózkodó férfi.
konyhás malac: → konyhamalac
konyhaszekrény ~ fn Konyhai edények, eszközök tartására használt festett
→ szekrény. Újabb bútordarab. L. még:
cívis konyha
konyít ~ i Ló támadásra készülve
hátrarántja a fülét. Különösen a kiscsikóját féltő kanca tesz így.
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kopállakk ∼ fn Kosárfonóknál olyan
lakk, amellyel a fonott árucikkeket kenik
le. L. még: vesszőfonás
kopáncs ~ fn Dió, gesztenye zöld
burka. L. még: makk-kopáncs
kopáncsol ~ i Diót zöld burkából kifejt.
kopasz ~ mn 1. Kopasz kézzel: puszta kézzel. 2. Csupasz. A cívis családokban egyéves korig a kislányokat is ~ra
nyírták. − Gyerekek egymást futásra
biztató mondókája: Kopasz mondta, szalaggyunk, hadd lobogjík a hajunk! Mesezáró formulában: Forróṷ vizet a ~ra!
Itt a víge, fuss el véle!: vége a mesének,
aludjatok! A két frazéma összekapcsolása a gyermekeknek mondott mesék végén tartalmi különbözésük ellenére a
cívis hagyományban megszokott, általános volt. Szólás: Nem íred el hajason,
~on meg bajoson: nem lesz abból semmi, nem valósul az meg. Nem íred el
hajason, ~on mán bajoson: ha fiatalon
nem teljesül, idős korban már aligha fog.
L. még: hajas1
kopaszbarack ~ fn Olyan őszibarackfajta, amelynek a héján nincs szőr.
L. még: barack
kopaszbúza ~ fn Szálkátlan kalászú
→ búza, tarbúza.
kopasz föld kopasz főÝd: a) Csupasz
föld. b) Tanya nélküli szántóföld. A ~et
a lány vitte a házasságba.
kopaszi kákó kopaszi kákóṷ: (tréf)
Rövidre nyírt hajú v. kopasz fiúgyermek.
Te, kopaszi kákóṷ! Tréfás csúfolódásként mondják a nagyon rövidre nyírt
hajú v. kopasz gyereknek: Kopaszi kákóṷ, kan veréb, a bolondot kűdd/lökd
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odébb! Kopaszi kákóṷ, jön a favágóṷ! L.
még: hajviselet
kopasz irha ~: Szőrtelenített bőr, →
irha. L. még: szűcs
kopasz kenyér kopasz kenyír: Másik
neve: csupasz kenyír. Olyan → kenyér,
amelyet magában esznek; puszta kenyér.
kopaszmetszés kopaszmeccís fn A
→ szőlőmetszés egyik módja. Lényege:
a vesszőket minden évben visszavágják
a tőkefejig.
kopasz rész kopasz rísz: → Szűcsöknél a szőrmés bőr szőroldalának az a
része, ahol a szőr hiányzik.
kopasz szájú ~: Bajusz nélküli 〈ember〉.
kopasz szérű ~: 1. Üres → szérű. 2.
A szérűnek az az állapota, amikor →
nyomtatás közben összetolták, és elvitték róla az összegyűlt gabonaszemeket.
kopaszt ~, koppaszt i 1. Leölt baromfit forró vízben tollától megfoszt, megtisztít. 2. → Tímármester bőrt mészben
való puhítás után a szőrtől és a szennytől
megtisztít. Szólás: Ne koppaszd jóṷ
előÝre a verebet, elébb meg kell lűni,
azut koppasztani!: ne igyál előre a medve bőrére! L. még: megkopaszt
kopasztás ~, koppasztás fn 1. Leölt
baromfinak tollától való megtisztítása
(→ tokoz). 2. → Tímármesterségben a
bőrnek az első puhítás utáni, főként ütögetéssel történő tisztítása, szőrtelenítése.
*kopasztó: Baromfi (tyúk, kappan,
liba, kacsa) kopasztásával és árulásával
foglalkozott. A kopasztott tyúk árusítását
a 20. század elején megtiltották.
kopasztókasza: → kopasztókés
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kopasztókés kopasztóṷkés, koppasztóṷkés fn Másik neve: kopasztóṷkasza
(koppasztóṷkasza). → Tímároknál a bőr
tisztítására használt, ívelt pengéjű, két
végén fogóval ellátott → kés.
kopcihér: → kupcihér
kópé kóṷpé fn Kifejlett → kakas. A
cívis háziasszony szerint 9 tyúkhoz járt
egy ~. Ha egy másik odakeveredett, örökösön verekedtek. L. még: baromfitartás
kóperta kóṷperta fn (rég) Levélboríték.
kópertás levél kóṷpertás levél: Borítékos, borítékba tett levél.
kopik ∼ i 1. Pl. pénz, só, liszt fogy,
elfogy. Szólásban: Öntök, komám, öntök.
Nem sajnálom, de ~: (tréf) mégis sajnálja. 2. Legeltetéskor a partosabb részeken
hamarabb elfogy a legelő. − Igekötős
alakja: → elkopik.
kopíroz kupíroz i (rég) Indigóval
másol.
kopírozó: → kopírpapír
kopírpapír kupírpapír (rég) Másik
neve: kupírozóṷ. Másolópapír, indigó.
kópis: → kótis
kopja ~ fn Kisvadak, madarak elejtésére való hajítóeszköz, amely az egyik
végén heggyel, a másikon papírból készült szárnnyal van ellátva.
kopjacsináló: →*céhen kívüli kismesterségek
kopjázás ~ fn Kisvadak, madarak elejtésének az a módja, amikor a → kopja
nevű hajítóeszközt a célba vett állat irányába dobják.
koplaló koplalóṷ fn 1. → embervásár. 2. Három földbe ásott ágasfán
nyugvó gerenda a hortobágyi gulyaszál-
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lásokon, amelyhez fejéskor a tehenet
kötötték. 3. Fakorlát a csárda v. a kunyhó előtt, ahová a hátaslovat kötötték ki.
Míg az állat ennél állt, nem evett, koplalt.
Koplaló: → Csicsogó
kopogó kopogóṷ fn Alakváltozata:
kopogóṷs. 1. Élénk ütemű páros tánc. 2.
Friss csárdás.
kopogós: → kopogó
kopogóbogár kopogóṷbogár fn A
holt fában a faanyagot károsító bogár.
kopolyakút kopojakút fn 1, 5−2, 5 m
mélységű, a mezőn ásott ideiglenes földkút, amelyben talajvíz gyűlik össze.
Nincs kővel kirakva v. deszkával kibélelve. Rendszerint a jószág itatására
használták/használják. L. még: kút
koponya: → emberi test, fej
Koponya csárda: → hortobágyi
csárdák
koporcol ~ i Igyekszik, siet vhová.
koporsó koporsóṷ fn 1. Formája már
a 19. századtól megegyezett a mai hatszögletű hasábalakkal. Anyaga általában
tölgyfa volt, esetleg fenyőfa. A ~ régen
→ bakacsinnal, fekete szövettel v. bársonnyal volt áthúzva. A ~t idősebbeknek
sötét (fekete v. → májszín), fiataloknak
világosabb színűre: lányoknak rózsaszínűre, legényeknek halványkékre, gyermekeknek fehérre festették. A ~ jobb
oldalán van a → koporsófelirat. Vidéken
főleg jobb módú férfiak gyakran előre
gondoskodtak a ~jukról: az ágy alatt, ill.
a házpadláson tartották a kész ~jukat v.
az erre szánt deszkákat. A ~t v. asztalosmester készítette el a háznál, v. a →
koporsós boltban vásárolták meg. (Fal-
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vakban a halott alá a ~ba fejaljul és derékaljul a keletkezett gyaluforgácsot tették, ritkán szalmát v szénát, a fej alá
esetleg kispárnába tömve, letakarva.) A
halott ~ba tételének egyik hagyománya
volt, hogy a családfőt a ~ba a fia és a
sógora tette be. Debrecenben a háztól
való → temetések idején a temetkezési
vállalat alkalmazottja, a diszes ruhába
öltözött → gyászhuszár kísérte a ~t a
háztól a temetőig. − Frazémákban: Hasam legyík a koporsóṷtok!: szárnyasok
tréfás szidása. A Krisztus koporsóṷját se
őÝriztík ingyen: a munkáért, fáradozásért
fizetni kell. 2. A nádtető gerincére a
korai rothadás megakadályozása céljából
helyezett fordított V alakban összeerősített páros deszka v. zsindely.
koporsódeszka koporsóṷdeszka fn A
nád- v. zsuptető gerincét leszorító, fordított V alakban összeerősített páros deszka.
koporsófedő ruha koporsóṷfedőÝ
ruha fn A → koporsóra terített díszes
takaró.
koporsófelirat koporsóṷfelirat fn Az
elhunyt neve, életkora a → koporsó jobb
oldalára írva ezüstös betűkkel.
koporsós koporsóṷs mn/fn → Koporsót készítő, árusító asztalos, ill. kereskedő.
koporsós bolt koporsóṷs bóṷt: →
Koporsót árusító üzlet.
koporsós ház koporsóṷs ház: Olyan
ház, amelyen a nádtető gerincére fordított V (, vagyis A) alakú deszkát v. zsindelyt, → koporsót helyeztek.
koporsós háztető koporsóṷs háztetőÝ: Olyan háztető, amelyen a nádtető
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gerincén fordított V (, vagyis A) alakú
deszkapár v. zsindely van.
koporsószeg koporsóṷszeg fn −
Átok: Ne legyík neki még koporsóṷszegre se!: legyen nagyon szegény!
koporsóvivő rúd koporsóṷvivőÝ
rud: A → koporsó szállítására szolgáló
rúd.
koppant ~ i → Koppantóval gyertyát elolt. L. még: bekoppant
koppantó koppantóṷ fn 1. Gyertyakoppantó. 2. Lovak → fogatolásával
kapcsolatban: hármasával, kettőt hátul,
egyet eléjük fogva. Koppantóṷra fog:
lovat hármasával befog. Koppantóṷra
ül: a kocsi elején szorongva ül úgy, hogy
a mellette jobbról és balról ülő között
előbbre kerül.
koppaszt: → kopaszt
koppasztókasza: → kopasztókés
koppodzik: → koppóz/ik
koppólé: → koppóvíz
koppóvíz koppóṷvíz fn Nevének változata: koppóṷlé. Baromfi kopasztására
használt forró víz.
koppóz/ik koppóṷz/ik i Alakváltozata: koppoddzik. Két v. több ló játékból,
szeretetből főleg a lapockánál egymást
harapdálja. Két lú összeállt, akkor az
eggyiknek itt vóṷt a feje, a másiknak meg
emitt, és akkor áthajoltak, oszt csipkedtík egymást, összálltak koppóṷzni. A
koppózás azonban a légynyüvek megevése miatt veszélyes is lehetett. L. még:
megkoppóz
kopta fn E/3. sz. birt. szraggal:
Koptán van: fogytán van, fogyóban van.
Koptán van a sóṷ.
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koptat ~ i − Szólás: Nem sokat ~tam
a küszöbjit: nem sokszor voltam nála.
Koptattya a nyelvit: sokat fecseg, pletykál.
kór kóṷr fn (rég) Alakváltozata.
kóṷrság Betegség. Több régi nyelvi,
népnyelvi összetételben szerepel: a tüdővész korábbi neve aszkór, szárazkór, a
cukorbetegségé cukorkór, az epekő
okozta betegség az epekór, a nyaki mirigyek megduzzadásának, ill. a gümőkórnak a neve görvélykór, a csoportos nagyobb keléseké a kelevénykór, a nehézkór az epilepszia neve, a serdülő lányok
vérszegénysége a sápkór, a bélcsavarodás régi neve szélkór/szélkórság, a különböző vízibetegségek elnevezése a
vízkórság/vízkór (pl. agyvízkórság, bőrvízkórság, fővízkórság, hájvízkór), a
gyermekbetegségé gyermekkór. A juhok
betegsége a májmételykór ’májmétely’ −
Szitkozódás: Jöjjík rád a kóṷrság! Hogy
jönne rád a kóṷrság! L. még: népi betegségnevek; a fogalmak szócikkeit is!
kora este ~: Az → este kezdeti órája/órái.
koraialma ~ fn Νyári → alma. L.
még: gyümölcstermesztés
koraibarack ~ fn → Barackfajta. L.
még: gyümölcstermesztés
koraicseresznye ~ fn Apró szemű,
piros májusi → cseresznye. L. még:
gyümölcstermesztés
koraimeggy: → hályogmeggy
korai őszi búzás alma: → őszi búzás
alma
koraiszilva ~ fn → Szilvafajta: azsányiszilva. L. még: gyümölcstermesztés
koráll ~ i Korainak tekint, vél.

kabóca
kórászik kóṷrászik i Alakváltozata:
kóṷrászol. Csatangol, kószál, csavarog.
− Adatolt igekötős alakjai: → bekórászol, elkórászol.
kórászol: → kórászik
korc ~ fn 1. Gatya, szoknya stb. derekán levarrott és a belefűzött madzaggal, gumival stb. ráncba szedett szegély
(→ gatyakorc, kötőkorc, rokolyakorc).
Gyakran E/3. sz. birt. szraggal: korca.
Korcba szed: bőszárú gatyát ráncokba
szed. 2. A földbe állított nádfalakból kialakított építmények összefogására szolgáló két, ritkábban három helyen mindkét oldalon azonos magasságban végigfutó, karvastagságú nádköteg, → nádkorc. 3. Nádtetőnek a gerincen végighúzódó szegése. 4. Nád-, ill. vesszőkerítés
megerősített teteje, ill. középen húzódó
szegése. Az ijen kerítíst erőÝsebb és
hosszabb gajjal kétfelőÝl dróṷttal összefogatták, bekorcolták. 5. Kosár vastagabb, erősebb vesszőkből álló sávja. 6.
→ Emberi testnek középmagasságban, a
csípőnél húzódó része.
korcfűző tű korcfűzőÝ tű: Vadnyúl
→ inacsontjából készített → tű, amelylyel a gatya derekán levarrott szegélybe
a madzagot belefűzik.
korcmadzag korcmaddzag fn Ruhanemű, így férfigatya, ill. női bugyogó
derekába húzott → madzag.
korcol ~ i 1. Főleg tetőfedésnél 2 lemezt úgy kapcsol össze, hogy széleiket
egymásra hajtja. 2. Nád- v. vesszőfalat,
kerítést husánggal, nád- v. vesszőköteggel stb. vízszintesen megerősít. L. még:
korc
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korcolás ~ fn 1. Nád- v. vesszőfalnak, kerítésnek husánggal, nád- ill. veszszőköteggel stb. vízszintesen fekvő erősítése, kötése; a művelet neve és eredménye. 2. Kosár vastagabb, erősebb
vesszőkből álló sávjának készítése, fonása.
korcoló fatű: → korcolótű
korcolótű korcolóṷtű fn Másik neve:
korcolóṷ fatű. A nádfal korcolására,
vagyis a falat összefogó, erősítő drót fűzésére használt egyenes fadarab.
korcolóvessző korcolóṷvesszőÝ fn
Szalmából készült ajtó → korcolására,
vagyis összefogására, erősítésére használt vesszőfonadék. L. még: korcvessző
korcos ~ mn Olyan 〈ruhadarab, pl.
kötény, gatya, szoknya〉, amelynek a
derekán → korc, azaz levarrott, és belehúzott madzaggal ráncba szedett szegély
van. L. még: kétkorcos
korcos kötő korcos kötőÝ: Olyan kötény, amelyiknek a derekán → korc van.
korcos szoknya ~: Félszoknya →
korccal. A ~ deréktól lefelé ért.
korcvessző korcvesszőÝ fn 1. Nádfal,
vesszőkerítés, nádtető vízszintes összefűzéséhez, korcolásához használt, hajlékony fűzfa-, ill. rekettyevessző. 2. (gúny)
Vajbab. 3. Vajbabból főzött leves; zöldbableves. Mit főÝztél, Sára?! KorcveszszőÝt.
korcsolya korcsoja fn 1. A cipő talpára erősített (sport)eszköz, gyermekjáték, amellyel a jégen siklanak. A cívis
gyerekek, sihederek két típusát ismerték.
A kezdetleges → fakorcsolya a lábbeli
talpára zsineggel felköthető háromszög
keresztmetszetű rövid fadarab, amelynek
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egyik oldala a használója talpához simul,
vasalt éle pedig a jégen siklik. Két végén
keresztben át van fúrva, és a lyukakon
keresztül átfűzött egy-egy zsineggel v.
bőrszíjjal kötözik a lábbelire. A ~szíj
feszességét kis fapecek segítségével szabályozzák. Korcsolyázás közben a lábakat feszesen és egymástól bizonyos távolságra kell tartani, az előrehaladást a
jégen egy hosszabb szöges botnak a
szétterpesztett lábak közé történő ritmikus leszúrásával lehet elérni. A ~ másik
típusa a gyárilag készített és boltban
árusított ún. → niklírozott korcsolya,
vagyis nikkelezett acél~. Ezt ~kulccsal
csavarozzák, rögzítik a lábbeli kemény
talpához. 2. Összetétellel: borkorcsoja.
Hideg étel, amelynek az elfogyasztása
után jobban ízlik a bor. 3. Két gerendából és keresztlécekből álló, létraszerű
csúsztató eszköz, amelynek a segítségével a boroshordót a szekérre v. a pincéből fel-, ill. arról v. oda legördítik, →
borkorcsolya. L. még: sörkorcsolya
*korcsolyás: Régi foglalkozás. Művelői borszállítással foglalkoztak, borral
tele hordókat szállítottak egyik helyről a
másikra. Eszközük a → korcsolya volt,
amely létraszerű állvány, ezzel bocsátották le a hordókat a szekérről. A ~ok
munkája nagy fizikai erőt, ügyességet
kívánt.
kordé ~, kordéj fn A → talyiga
egyik, főleg földmunkára, kubikolásra
használt lőcs nélküli változata. Kordészekrénye (→ kaszni) ládaszerűen van
kialakítva; a tengelyen billenőleg áll, és
a hátulsó oldala (esetleg az elülső is) →
suberrel, subervéggel zárul. Mivel csak
2 kereke van, az elöl keresztben levő
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rögzítő rúd kihúzásával a szekrényt hátra
lehet billenteni, és a laza rakomány (pl.
homok, föld) leomlik hátul. Két rúdja
közé egy lovat fognak, amelyet → kumet
hámmal fogatolnak. A pusztán használt
változatát szamár húzta.
kordély: → kordé
kordon ~ fn Kifeszített dróthuzalhoz
csatlakozó ültetvény, szőlő, alma stb.
kordonett kordonet fn Szövésnél
több szálból összesodort vastag felvetőszál. L. még: paszományosmesterség
kordonos metszés kordonos meccís:
A szőlőben, gyümölcsösökben (almásokban) alkalmazott egyik → metszésmód.
kordonpárkány: → gardonpárkány
kordován ~, kordovány fn Összetétellel kordovánbűr. Finoman kikészített
bőr, szattyánbőr. Egyik fajtája a → piros
kordován.
kordovánbőr: → kordován
kordováncsizma kordoványcsizsma,
~ fn → Kordovánbőrből készített →
csizma. Oldalt varrott puha szárú lábbeli,
hegyes orral, elején kék bojttal, sarkán
patkóval. Sarkantyúja csillag alakú, hegyes taréjú volt. Szóláshasonlatban:
Ojan fekete, mint a kordoványcsizsma:
vki v. vmi nagyon fekete.
kordovány: → kordován
kordul kordúl i → Kapu csikordul.
korelkötés korelkötís fn → Paszományosoknál: vékony zsinórból könnyed
franciás motívumokkal kialakított, áttört
szövés.
Kórház utca: → utcák−utcanevek
korhel: → korhely
korhely korhej, korhel mn Lusta, dologkerülő.
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korhelyhétfő korhejhétfőÝ fn (rég)
Kisiparosok nyelvében: a mulatozás,
dorbézolás utáni pihenőnap. L. még:
szentheverdel
korhelykedés korhejkedís, korhelkedís fn Alakváltozata: korhejsíg, korhelsíg. Lustálkodás. Nincs üdőÝ a korhelkedísre/korhelsígre!
korhelykedik korhejkedik, korhelkedik i Lustálkodik.
korhelykedő idő korhejkedőÝ/korhelkedőÝ időÝ/üdőÝ: Olyan, pl. esős idő,
amely jó lehetőséget ad a lustálkodásra.
korhelység: → korhelykedés
korhol ~ i Dörzsöl, horzsol, súrol.
koriander koliander fn Kétszíkű, az
ernyősökhöz tartozó fontos fűszer- és →
gyógynövény. L. még: cívis konyha
kóricál kóṷricál i Alakváltozata:
kóṷringál. Kószál, csavarog.
kóringál: → kóricál
korlát kollát fn 1. Léc- v. deszkakerítés. 2. A szabadban legeltetett jószág
kerítéssel körülvett, fedetlen szálláshelye
mindkét végén kapuval; → korlátos
akol. 3. A → disznóól külső, fedetlen
része, kifutója. 4. Elkerített rész a disznóólban a kismalacok számára. 5. Borjas
tehén elrekesztésére való kerítés a →
karámban. 6. Ellés előtt levő ló, ill. kiscsikó elrekesztésére való hely az → istállóban. L. még: kiskorlát
korlátos akol kollátos akol: Magas
→ korláttal körülvett 150−160 négyszögölnyi terület a tanyán. Az ólból a
trágyát talyigával ide hordták, hadd tapossa a jószág, így hamarabb ért össze.
A cívis gazdaságokban a föld trágyázásának egyik módja volt.
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kormány ~, kóṷrmány fn 1. Összetétellel: ekekormány. Vasból v. fából készült lap az → eke hátulján, amely az →
ekevas által felhasított földet a barázdába
fordítja. 2. → cságató. L. még: kormánylemez
kórmány: → kormány
kormánydeszka ~ fn Fából készült
lap az → eke hátulján, amely az → ekevas által felhasított földet a barázdába
fordítja.
kormánylemez ∼ fn Másik neve:
kormányvas. Az → ekének (→ ekekapának) a felhasított földet a barázdába fordító homorú alkatrésze.
kormányvas: → kormánylemez
kormányzódik kormányzóṷdik i →
Gubacsapók nyelvében: átkerül.
kormos ~ I. mn 1. A cigányokhoz
hasonlóan sötétbarna bőrű, hajú 〈ember〉.
2. Sötétbarna, fekete szőrű 〈→ szarvasmarha〉. A magyar bikák között volt ~.
Ha → pápaszeme is volt, az volt az igazi
magyar bika. II. fn → kormosalma.
Kormos: → bika
kormosalma ~ fn Röviden: kormos.
Köznyelvi jellegű neve: bűralma. Lapos,
barnászöld, színű, szívós héjú, sárga húsú finom → alma. Ranettféle téli alma.
kormoskörte kormoskörtí fn Rozsdaszínű ízletes → körte.
kormoz ~ i Tűzhelyet koromtól tisztít. A kályhát általában hetenként ~ták.
L. még: összekormoz
kormozott ~ mn Korommal bekent
〈cserépedény〉.
kornvalli korvald fn Nagy testű, fekete színű sertésfajta. L. még: disznó
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kornyadozik ~, gornyadozik i 1. Ember, állat betegeskedik, gyengélkedik. 2.
Betegségtől gunnyaszt. 3. Éhségtől,
szomjúságtól bágyadozik, sínylődik. 4.
Növény kókadtan lóg.
kornyau kornyau isz → Macskanyávogást utánzó szó.
kornyikál ~ i Alakváltozata: kornyikol. 1. Fülsértően játszik a hegedűn.
2. Kisgyerek nyekergő hangot ad. 3.
Éhes disznó visít. 4. Macska nyávog. A
macska állítólag ezt ~ja: Gyere minállunk, gerendán ugrálunk, kismacskát csinálunk!
kornyikol: → kornyikál
kóró kóṷróṷ fn Összetétellel: kóṷróṷszál. 1. Kukoricaszár. Más nevei:
ízékkóṷróṷ, csutkakóṷróṷ. Kévébe kötve tárolták, és a kemence fűtésére használták. 2. Másik neve összetett szóval:
napraforgóṷ-kóṷróṷ. Napraforgószár.
Tüzelőként és kisebb gazdasági épületek, tanyai kerítések készítéséhez is felhasználták. − Több növénynév utótagjaként jelöli az illető növény (megszáradt)
szárát v. magát a növényt, pl. gyomnövényeknél: aszatkóró/aszatkakóró, bogáncskóró, ökörfarkkóró; haszonnövényeknél:
cickafarkkóró/cickóró/egérfarkkóró, kaporkóró, dohánykóró, népetimológiás alakulat a katlankóró ’katángkóró’, másik neve kékvirágú-kóró. −
Szóláshasonlatok: Legyen ojan, mint az
útszíli kóṷróṷ!: a) fogyjon le, száradjon
el! b) legyen magányos! Ojan száraz,
mint a kóṷróṷ: nagyon sovány. Szólás:
Száraz kóṷróṷ virágzik, a vínasszony
bogárzik: (gúny) idős nő szerelmes. L.
még: a fogalmak szócikkeit is!
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kóroda kóṷroda fn A Hortobágyi
puszta állatkórháza a múlt század első
felében. → Máta végén volt a ménesmesteri házzal szemben. Istállószerű
nagyobb épület, állatorvosi lakás, fürdő
tartozott hozzá. Most jól felszerelt állatkórház van Mátán. L. még: hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
kóróizék: → csutkaízék
kórókerítés kóṷróṷkerítís fn Napraforgószárból készült kerítés. A városi
portákon nem, csak a kintlevőségen, a
tanyákon kerítettek vele.
korona ~ fn 1. A történelmi Magyarországon 1892-től 1926-ig használt
pénznem, ill. pénzegység. A Monarchia
felbomlása után a → pengő váltotta fel.
Szólás: Koronát ~´ra rak: aki nagyon takarékosan él. 2. Juh, szarvasmarha fülébe vágott ~ alakú jegy. L. még: pénznemek−pénzegységek
Korona: → gazdabál
koronaalakítás ~ fn A gyümölcsfa
koronájának metszéssel, vágással történő
szabályozása. L. még: gyümölcstermesztés
koronás füljegy ~: Juh, szarvasmarha fülében korona alakú → füljegy. L.
még: tulajdonjegy
koronás pergő koronás pergőÝ: Hajdan egy koronáért árúsított kisebb →
kolomp.
koronaszőr: → fedőszőr
korong ~ fn 1. Lábbal hajtott, vízszintes síkban forgó lap, amelyen a →
fazekas az agyagot formálja. Kézzel
hajtott változata a kézikorong. Modern
változata a gépkorong. 2. Rézművesek
munkaeszköze a darabolókorong/vágó-
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korong, enyveskorong, tűzikorong. L.
még: a fogalmak szócikkeit is!
korongolás ~ fn → Korongon történő edénykészítés. L. még: fazekasmesterség, mártogatódézsa
korongpad ~ fn A → korongnak az a
része, amelyen a → fazekas ül.
korongtányér korongtányír fn A →
korong felső lapja, amelyen az edények
készülnek.
kórószál: → kóró
kóróülés kóṷróṷülís fn Napraforgószárból összekötött, rövid, alacsony ülés.
kóróvágó kóṷróṷvágóṷ fn Kasza hegyes végéből készített kés, amelyet a
kukoricaszár levágására használnak.
korpa ~ fn A gabona héjából őrléskor keletkezett, takarmánynak való melléktermék (abrak, korpacsáva). A szarvasmarha etetésére szolgáló ~´t a cívis
gazdaságokban korpásládában tartották.
A ~´ból a kutyáknak kenyeret sütöttek
(korpakenyér), szegényebb helyeken pedig a savanyított ~´ból levest, ill. üdítőitalfélét készítettek (korpacibere). Név
szerint megkülönböztetik a búza héjából
álló ~´t, a durvakorpát és az egyszer
őrölt, nagy szemű ~´t, a fodorkorpát. Ez
utóbbit használták a kovász elkészítéséhez is (korpakovász). − Több frazémában szerepel. Így népdal eredetű tréfás
mondókafélében: Korpát eszik a kutyám,
uszítanám, ha tudnám: ti. olyan gyenge,
hogy mozdulni sem tud. Szólásokban:
Hun van anyád? A hásziján, ~ van benne: semmi közöd hozzá. Úgy szuszog,
hogy elfújna egy kosár ~´t: a fáradtságtól
kimerülten piheg. Közmondásokban:
Kapni ebet a ~´ra: anyagi haszonért
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mindenféle munkára akad vállalkozó.
Korpa aggya a tejet: abrakolni kell a
tehenet, ha sok tejet akarunk. Aki ~ közzé keveredik, megeszik a disznóṷk: aki
rossz társaságba kerül, előbb-utóbb ráfizet. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
korpacibere ~ fn 1. Savanyított →
korpa levéből készített → leves. Készítése: a búzakorpát langyos vízzel leöntik, egy kevés kovászt tesznek hozzá,
azután 2 napig savanyodni hagyják,
majd harmadnap a levét leöntik róla. Ezt
felmelegítve isszák. (Ha kovászt nem
tesznek bele, 3−4 nap alatt savanyodik
meg.) Leginkább szegény(ebb) családok
készítették, a módosaknál a ~ nem járta.
Ha mégis megfőzték, akkor tojást is
ütöttek bele, ráhabartak v. → rántással
készítették el. A ~ régen természetes
hashajtó volt. 2. Korpából erjesztett,
savanykás ízű ital. Lehűtve az aratók
kedvelt üdítő itala volt.
korpacsáva ~ fn Korpából készített
híg lé, → moslék, a sertések kedvelt eledele.
*Korpád: → Hortobágy
Korpádi csárda: → hortobágyi
csárdák
korpafű ~ fn Másik neve: korpafűvirág. Draba verna. Lycopodium.Tavaszi
daravirág, kis sűrű daraszerű virág. A
népi megfigyelés szerint ha ~ből sok
van, akkor szegény nyárra, szegény esztendőre számíthatunk.
korpafűvirág: → korpafű
korpakaparó: → koszvájó
korpakenyér korpakenyír fn →
Korpából kevés liszt hozzáadásával sütött → kenyér. Főként a kutyáknak sütötték, de frissen az emberek is szerették,
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mert a liszttel megadták a móṷggyát. L.
még: kenyérsütés
korpakovász ~ fn Szószerkezettel:
korpás kovász. → Kenyérsütéshez használt, → fodorkorpából készített → kovász. Elkészítése: A sütéskor meghagyott kevés kenyértésztát jól megkelesztették, és nagyobb szemű korpával öszszedörzsölték. Ezt feltették a kemence
tetejére, v. asztalkendőn szárították meg.
A száraz kovászt elrakták zacskóba.
Felhasználása: Sütéskor annyi marikkal
tettek belőle, ahány kosár lisztet szitáltak, azaz a száraz kovászból használat
előtt egy-egy darabot letörtek, amelyet
tormával felőgyelítettek, kevés főtt vöröshagyma héjával, főtt árpa levével,
komlóval összekevertek (→ komlós korpakovász). Esetleg kevés megtört, főtt
krumplit is tettek hozzá, ill. a kenyértésztába.
korpás ~ I. mn Szaros. Korpás a
zsenge fartája. Korpás a segged. II. fn A
fenék hajlata, segg. L. még: emberi test
korpás kovász: → korpakovász
korpásláda ~ fn Korpa tárolására
szolgáló → láda. Ebből kapták a fejőstehenek az abrakot.
korpás moslék korpás moslík: Sok
→ korpát tartalmazó → moslék.
korpáz ~ i → Korpával beszór. Közben a bűrt ~ták, ami fejírít.
kórság: → kór
korsó korsóṷ fn 1. Szűk nyakú, öblös vizesedény (cserépkorsó), ill. bor és
pálinka tartására szolgáló cserépedény
(butykoskorsó, pálinkáskorsó). A hasa
lehet gömbölyű, vállas v. lefelé elkeskenyedő, szája kerek, összenyomott v. töl-
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csérszerűen kiszélesedő. Nyakában átlyuggatott, a piszkos víz megszűrésére
alkalmas rostély, belsejében égetett
agyaggolyó, csörgő van. Ha a nyaka karimás, ebből indul ki a függőleges állású
fül, amely általában üreges, és közepe
táján csecs van, ezen keresztül lehet a
vizet kiszívni belőle. Formája miatt ezt
csecseskorsónak is nevezik. A ~ lehet
mázatlan cserépedény, ekkor a neve vászonkorsó, kerezsikorsó, lehet díszítetlen, esetleg a vállán földfestékkel v. mázzal díszítve. A leggyakoribb az, amikor a
~nak a szája és csecse mázas. Belül sohasem mázas. Kívül azonban lehet mázas, és díszítheti írókázás, díszítőfesték.
Nagy mennyiségben fogyóedényként
készül. A zománcozott edények szorították ki a használatból. Csak az egyedi darabokon található évszám v. felirat. A
tanyán élők különösen a füstölt fekete ~t
kedvelték, mert ennek vastag, erős fala a
vizet sokáig hidegen tartotta. Főleg a
mezei munkások, aratók szomjúságát
enyhítette az aratókorsóban sokáig frissen maradó ivóvíz. A legtöbb ~t a nagy
alföldi fazekasközpontokban, így a Debrecenhez közeli Nádudvaron is 3 méretben készítették: a kb. 40 cm magas és 10
liternél nagyobb űrtartalmú ~ neve nagykorsó, a 10−25 cm magas és félliteresé
kiskorsó. A kettő között van a 25−40 cm
magas és 5−6 literes ~. A benne tárolt
vízből szokás volt ivás előtt egy keveset
a földre löttyinteni. Egyesek ezt ősi pogány szokás emlékének tartják, mások
szerint csak a ~ száját tisztították meg
általa. − Szólásban: Az iszákos ember
Gyakran láttya a korsóṷ fenekit. Eltört a
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kiskorsóṷ − mondják tréfásan, ha a kisgyermek vmiért sírni kezd. 2. Korsó alakú mézeskalács-készítmény. L. még:
korsórög, szalmáskorsó; a fogalmak szócikkeit is!
korsórög korsóṷrög fn Olyan nagyságú agyagdarab, amelyből egy darab →
korsó készül.
kortesdal: → kortesmondás
kortesmondás ~ fn A hajdani (képviselő)választások alkalmával mondott
rigmusféle. A pártot és jelöltjét dicsérő
v. ócsároló, alkalmi jellegű szóbeli műfaj. Rokon fogalmai a kortesnóta, kortesdal, amelyekben korabeli divatos népdal
(pl. Kossuth-nóta) v. magyar nóta dallamára húzták rá a szövegeket. 1848 előtt
kisnemesi szemléletűek voltak, 1867
után népibbé váltak, a két világháború
között lassan elenyésztek. Debrecenhez
köthető példa: Kásás hurka, víres hurka,
nem kell nekünk Magos Gyurka!
kortesnóta: → kortesmondás
kortina ~ fn (rég) 1. Színházi függöny. 2. (tréf) Macska farka. A macska
felrántotta a ~´ját, oszt odacsintalankodott a sarokba.
kortyint ~ i Kortyant.
kortyolgat ~ i Kortyonként iszik.
korvald: → kornvalli
korzó korzóṷ fn 1. Az az utca v. utcarész, ahol a város népe sétálni szokott.
Debrecenben a Piac utcán volt a ~ (→
cselédkorzó, úri korzó). 2. Az itt végzett
esti, délutáni séta.
korzócsősz korzóṷcsőÝsz fn A korzózás rendjére felügyelő személy.
korzózik korzóṷzik i A → korzón sétál.
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kos ~ fn A juh hímje; a (fiatal) herélt
~ neve: → ürü, ürütoklyó. Kost tesz rá:
nőstényjuhot pároztat. Egyéves korába
~t tesznek rá, akkor az felüzekedik. −
Szólásokban is szerepel. Dühös, veszekedni készülő emberről, főként fiúról
mondják gúnyosan: Veszett bárány, veszett ~, mingyár neked szalad most. A
nagyon buta, ostoba ember Okos, mint a
tordai ~. Más változatban Okos, mint a
tavaji/tordai ~, farral/seggel megy a vájura. Debrecenben a 20. század első
évtizedeiben még közismert volt a következő rigmus: Debrecen város homokos. Benne a bíróṷ Domokos. Ojan okos,
mint a ~. A frazémában Domokos Lajos
(1728−1803) főbíróról van szó. L. még:
juhtartás, vezérürü
kosár ~ fn 1. Kosárfonók által veszszőből, gyékényből stb. készített, egy v.
kétfülű tartó-, ill. szállítóeszköz; jelzőként: egy ~ korpa. – A/ A ~ a cívis gazdaságnak, háztartásnak is az egyik leggyakoribb használati tárgya. Vesszőből
készült a pelyva hordására való nagyméretű, füles pelyváskosár, a gyümölcsök
megaszalására alkalmas aszalókosár, a
tyúk megültetéséhez szükséges keltetőkosár, a kotló fészkének védelmére szolgáló borítókosár/borító, a bevásárláshoz
vitt karkosár, karos kosár. Anyaga miatt
itt említhető a lőfegyveres vadászat
egyik eszköze, a héjakosár és az uhukosár, ill. a halszállító kosár is. A háztartásban található a gyékényből font és a
kenyérsütésnél használt gyékénykosár, a
szakajtókosár/szakasztókosár/szakajtó, a
kisebb méretű cipókosár, a kisszakajtókosár, a kenyérkosár, a liszteskosár. Idesorolható a lapos, fonott ~, a krancli is.
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A kézműiparban fordul elő a szűr, suba,
bunda, ünneplő csizma díszítésére szolgáló galambkosár, a gubacsapóknál
használt szűrőkosár, a kádármesterség
munkaeszköze a tüzelőkosár/tűzkosár.−
B/ Szólásokban: Elfújna egy ~ korpát:
mondják a fáradtságtól pihegő emberre.
Van kosara, de nincs bogara: semmije
sincs, mégis nagyzol. Nincs nehezebb az
üres ~nál: nehéz szegénynek lenni. Furcsa kis ~, csak füle kék: vmiből még hiányzik vmi fontos, lényeges. Az ű kosarába esett: arról a férjről mondják, akinek a felesége mástól szült gyereket.
Rímes, ritmusos pajzán mondókában:
Picsa hat egy garas. Mégse kap a paraszt. De ha az úr elindul, mingyár egy
~ral kóṷdul. 2. Vesszőből font méhkas,
kaptár. 3. Összetétellel: kosárkarám. Juhoknak, esetleg szarvasmarháknak rendszerint vesszőből font, szétszedhető falú,
fedetlen szálláshelye; fonott juhakol. L.
még: a fogalmak szócikkeit is!
kosárfonás ~ fn Másik neve: kosárkötís. A → vesszőfonás egyik ága, →
kosár háziipari fonása szálas anyagból,
különösen fűz-, veresgyűrű-, nyár- v.
mogyoróvesszőből. A debreceni tanyavilágban a hosszú téli estéken szívesen
foglalkoztak ~sal. Különböző rendeltetésű és formájú kosarakat készítettek.
kosárfonó kosárfonóṷ fn Ritkábban
hallható neve: kosárkötőÝ. A → kosárfonást szakmaként művelő személy. L.
még: vesszőfonás
kosárfonó ülőke kosárfonóṷ ülőÝke:
A → kosárfonáskor használt fából készült, téglalap alakú, ülőlappal ellátott
erős, négylábú székféle.
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kosárgörbealj kosárgörbeajj fn A →
kosár ovális feneke.
kosárka ~ fn → Mézeskalácsosoknál: kosár alakú ájzolt készítmény.
kosárkarám: 1. → kosár. 2. → karám.
kosárkötés: → kosárfonás
kosárkötő: → kosárfonó
kosárkötőtű kosárkötőÝtű fn A →
vesszőfonás egyik szerszáma. A → pákászok is használták.
kosbárány ~ fn Ritkább neve: berbécs. Fiatal hím juh. L. még: juhtartás
kosbojtár ~ fn A → kospásztor segítője, bojtárja.
kóser kóṷser mn 1. Az izraelita vallás étkezési szokásainak megfelelő.
Kóṷserre vág: az izraelita vallási előírásoknak megfelelően vág. 2. → Tímároknál: vágott nyakú 〈bőr〉.
Kos-erdei-hodály: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
Kos-erdő: → hortobágyi helynevek
és helynévtípusok
koseresztés koseresztís fn → Juhtartásban a pároztatás művelete és ideje.
kóser étel kóṷser ítel: Az izraelita
vallási előírásoknak megfelelő étel. L.
még: zsidó
kósermarha kóṷsermarha fn → Kóservágásra szánt → szarvasmarha. A
visszaemlékezések szerint a zsidók a 3
éves hústömeg üszőket tartották erre a
célra a legalkalmasabbnak.
kóservágás kóṷservágás fn Az állatnak az izraelita vallás előírása szerint
történő levágása. A vágóhídon a mészárosoknál pl. ez a következőképpen zajlott: A jószág 4 lábát összekötötték, fejét
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kifordították. A → sakter a Talmud előírásának megfelelően úgy vágta el, metszette el a második gégeporcnál az állat
nyakát, hogy addig nem vette el a kését,
amíg csontot nem ért. Ha nem így történt, akkor a hús → tréfli, azaz nem kóser lett. Az 1930-as években a debreceni
vágóhídon egyetlen napon átlagban
60−80, néha 100 szarvasmarhát is kóserre vágott a sakter. Feldolgozásukat igen
jó fizetségért a vágóhíd mészárosai végezték. A ~t 1943-ban a hatóság betiltotta, állatkínzásnak minősítette.
kosfejes kampó kosfejes kampóṷ:
Faragott kosfejjel díszített → juhászkampó.
Kos-hodály: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
*Koskert: → Széchenyikert
koskisbojtár ~ fn A → kospásztor
tanyásbojtárja.
koslat ~ i 1. Fiatal férfi nők után jár.
2. Céltalanul jön-megy, kószál, csavarog.
koslató koslatóṷ fn Tűz élesztésére,
piszkálására használt, lapáthoz hasonló,
fából készült eszköz.
kosnyáj ~ fn Kosokból álló → nyáj.
kosorr kosóṷr fn Embernél, lónál a
szokásosnál hajlottabb → orr. L. még:
emberi test
kosorrú kosóṷrú mn A szokásosnál
hajlottab orrú 〈ember, ló〉. L. még: lótenyésztés
kospásztor ~ A → kosnyáj pásztora.
Kossuth-kalap Kosut-kalap fn 1.
Hosszúkás alakú, benyomott tetejű, széles, felhajló karimájú, szalagos, fekete
nemezkalap. 2. Kis pörge kalap. − A ~
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viselése legtovább Debrecenben és környékén maradt fenn. A ~hoz kis darutoll
is tartozott.
Kossuth-kenyér Kosut-kenyír fn →
Mézeskalácsosok egyfajta barnatésztakészítménye.
Kossuth Lajos: Kossuth Lajos
(1802−1894) életének egy része a cívisvároshoz kapcsolódik, onnan kezdve,
amikor a városba érkező államférfi nevét
a Miklós utcai kapu őre 1849. január 7én beírta a kapuskönyvbe: Kossuth Magyarok Mósesse. Kossuth családjával a
városházán lakott, itt volt a Honvédelmi
Bizottmány hivatala is. Innen járt naponta át a közeli Református Kollégium
oratóriumába a képviselőház üléseire, itt
fogadták el a Függetlenségi Nyilatkozatot, amelyet 1849. április 14-én a Nagytemplomban maga Kossuth olvasott fel.
1849. január 9-én lelkesítő beszédet
mondott a „magyar szabadság őrvárosának” nevezett Debrecen lakosainak. A
Kossuth-kultusz az Alföldön, így a cívisvárosban különösen erős volt. Ez már a
szabadságharc alatt elkezdődött, Kossuth
már 1848-ban Debrecen díszpolgára,
majd tisztelete a későbbi évtizedekben
tovább mélyült. A 19. század végén
szobrának felállítása valóságos mozgalommá vált. A szeretet, a bizalom megnyilvánulása volt, hogy a cívisek (is)
Kossuth apánknak emlegették. A Kossuth-tisztelet kifejeződése volt a → Kossuth-szakáll és a → Kossuth-kalap divatja is. Ez utóbbi viselése legtovább Debrecenben és környékén maradt fenn.
Debrecen másképp is ápolta Kossuth
emlékét: a 19. század végén a tehetősebb
cívis családok ebédlőjében Rákóczi arc-
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képe mellett Kossuthé is megtalálható. A
múlt század elején az elemi iskolában a
Kossuth-nóta is a hazafias nevelés eszköze. A dalok többsége katonai diadalairól szól, az emlékezések a szegények
pártfogójaként dicsőítik. 1914 óta áll
Margó Ede és Pongrácz Szigfrid alkotása, a Kossuth-szobor; a Nagytemplomban festett kép van róla, vmint ott van a
Függetlenségi Nyilatkozat egy példánya,
Kossuth-bankók, Kossuth vízipipája,
jegyzetfüzete, öregkori fotója, Kossuthszék; a Kollégiumban Gáborjáni Szabó
Kálmán freskói; az oratóriumban réztáblák; a Városházán mellszobra, emléktábla, festmény; a megyeházán emléktábla,
a Debreceni Egyetem központi épületének aulájában mellszobra őrzi emlékét.
Debrecenben több intézmény viseli a
nevét. Halála után 1894-ben a NagyCegléd utcából Kossuth utca lett. 2002ben Kossuth születésének 200. évfordulóján a Kossuth-szobor és a Nagytemplom tere − a népi elnevezést átvéve –
hivatalosan is Kossuth tér lett. Kossuth a
debreceni cívis polgárság számára a halhatatlan hősök sorába tartozik, akit halála után is visszavártak. Alakját számtalan népköltészeti alkotás: népdal, mesei
motívum, monda, emlékezés örökíti
meg. Ezek jelentős része beépült a cívisek kollektív tudatába is. − Nevét egy
tréfás szólás is említi: Kosuttal jöjjík
vissza karonfogva!: sose jöjjön vissza!
Akkor mondták, ha a cseléd elszökött a
gazdájától v. az após mondta, ha a lánya
férje elvált, és elhagyta a családját.
Kossuth-szakáll Kosut-szakáll fn →
Kossuth Lajos szakállviselete, ill. az ezt
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utánzó férfidivat mint a Kossuth-kultusz
része.
Kossuth tér: → Kossuth Lajos
Kossuth utca: → Debrecen közlekedése, Kossuth Lajos, utcák−utcanevek,
Kossuth utcai temető: → Cegléd utcai temető
kosszag ~ fn A hím állat jellegzetes
szaga. A kiherélt állatnak már nincs
ilyen szaga.
kosszarvpaprika ~ fn Kosszarvú →
paprika. Hosszú zöld színű, jó ízű, nem
csípős, kissé formátlan zöldség.
kosszarvú ~ mn Hátrafelé álló, enyhén ívelt szarvú 〈→ szarvasmarha〉.
kóstál kóṷstál i Vmilyen ára van
vminek, vmibe kerül vmi. Mennyibe
kóṷstál?: mennyibe kerül? L. még: bekóstál
kostelep ~ fn Olyan birkatelep, ahol
→ kosokat tenyésztenek a mesterséges
megtermékenyítéshez. L. még: juhtartás
kostoklyó kostokjóṷ fn Egyéves v.
annál fiatalabb → kos. L. még: juhtartás
kóstoló kóṷstolóṷ fn → Disznótor
után az ételekből küldött ajándék. A
cíviseknél általában a következőkből
állt: egy db káposztatöltenivaló hús, egy
szál kolbász, minden fajtából egy-egy
szál hurka. A ~t szép virágos cserépedényekbe tették meghatározott sorrendben:
legalulra került a hús, erre a karikára
hajlított kolbász, majd sorjában a hurkafélék: kásás, májas, tüdős, végül legfelül
keresztben a véres hurka. Az egészet
tiszta fehér kendőbe kötötték, és a gyerekek v. a család más fiatalabb tagjai
elhordták az adott címekre. A gyerekek
fáradozásukért mindenütt kaptak egy kis
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süteményt, cukrot, kedves szót. A ~t
elsősorban a disznóölésben segítő asszonyok, férfiak családjai kapták. Küldésekor figyelembe vették, hogy milyen létszámú, ill. milyen anyagi helyzetű családnak, közeli v. távoli rokonnak, ill.
szomszédnak, jó ismerősnek küldik-e.
kóstolókanál kóstolóṷkanál fn A →
cívis konyha egyik fakanálféléje. Ételek
megkóstolásához használták. L. még: kanál
kostök: → kostökzacskó
kostökzacskó kostökzacskóṷ fn Röviden: kostök. A → kos herezacskójából
készített, rendszerint sallanggal és hímzéssel díszített → dohányzacskó, ebben
tartotta a pásztor a dohányát. A ~ fehérre
kikészített bőr volt.
kosutka ~ fn Húsos levelű, szárazságtűrő kúszó → gyomnövény.
kosz ~ fn Megeszi a ~: nagyon piszkos. Szóláshasonlat: Ragad, mint a ~:
tolakodó emberre mondják.
koszkaparó: → borbély
koszlibár ~, koszlobár mn 1. Toprongyos, elhanyagolt külsejű 〈ember〉. 2. Elnyűtt, rongyos 〈ruhanemű〉.
koszlik ~ i Ruhanemű, fonál kopik,
foszlik. Igekötővel: → kikoszlik
koszlobár: → koszlibár
koszlott ~ mn Foszlott, elnyűtt 〈ruhanemű〉.
koszmó koszmóṷ fn 1. Piszok, mocsok. 2. A nem elég tisztán tartott
csecsemő hajszálai között összegyűlő
kosz, var. Kezelésére tojássárgáját kentek a gyerek fejére, és hagyták, hogy rászáradjon, majd utána óvatosan lemosták, a tojássárgájával lejött a ~ is. 3. A
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disznó bőrének felső rétegébe beleevődött piszok, amelyet perzselés után lekaparnak. 4. Köszmétét borító ledörzsölhető réteg, barnás színű lisztharmat.
koszmós koszmóṷs mn 1. Piszkos,
mocskos. 2. Hajszálai között koszos,
varas 〈csecsemő〉. 3. Olyan 〈disznó〉,
amelynek bőre felső rétegébe vastagon
beleevődött a piszok. 4. Lisztharmattól
barnás színű bevonattal borított 〈köszméte〉.
koszmósodik koszmóṷsodik i Csecsemő fejbőre → koszmóssá válik.
koszol ~ i 1. Textil foszlik, szakadozik. 2. Ruhát koptat, nyű.
koszolódik koszolóṷdik i 1. Ruha
kopik. 2. Kéz bőre a munkától elvékonyodik.
koszoró: → koszorú
koszorú ~, koszoróṷ fn 1. (Mű)virágokból és (mű)lombokból, esetleg más
anyagból font kör alakú füzér. Fejdíszül
használt menyasszonyi (mű)virágfüzér,
mirtusz~ a gyöngykoszorú, aratóünnepre
kalászokból, mezei virágokból fonták az
aratókoszorút, a gyerekek sírjára helyezték a nefelcskoszorút, felnőttekére a
fémből készült, időtálló vaskoszorút. A
kegyelet kifejezőjévé a 19. század második felétől vált. 2. Haj~, koszorúkonty.
3. Paszományosoknál gombok díszítésére, övgombolók erősítésére, toldások
takarására használt díszféle. 4. A favágók kezdetleges kunyhójában ágasfák
által tartott, sokszög alakú fakeret, melyhez a kunyhó oldalát képező karókat
támasztják. 5. Az eketalyiga félkör alakú, lyukakkal ellátott vasa, amelynek
segítségével az ekevánkos beállítása és
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így a szántás mélysége szabályozható. L.
még: falkoszorú; a fogalmak szócikkeit
is!
koszorúkonty ~ fn Hajfonatnak a fejen koszorú módjára történő elrendezése.
2 ágba volt fonva a haj, és ezekből készült el a → konty. A múlt század elején
még a fiatal cívis lányok kedvelt → hajviselete volt.
koszorúpárta: → abroncspárta
koszorúsfiú ~ fn A lakodalmas menetben a menyasszonyt kísérő fiú. A
feladatra általában a menyasszony testvére volt kijelölve. L. még: koszorúspár
koszorúskocsi ∼ fn Halotti koszorúk
szállítására szolgáló kocsi. Ha sok koszorú volt, egy kocsi csak a koszorúkat
vitte. L. még: temetés
koszorúslány koszorúsjány fn A lakodalmi menet résztvevője, általában 6an vannak. L. még: koszorúspár
koszorúspár ~ fn Párba állított →
koszorúslányok és → koszorúsfiúk, akik
a lakodalmi menetben a menyasszony és
a vőlegény után mennek, ill. a vacsoránál segítenek az ételek felszolgálásában.
A ~ok, 6 koszorúslány, a koszorúsfiúk és
a kisvőfély segítettek a nagyvőfélynek a
lakadalmi ételt behordani.
koszorúspipa ~ fn Gyárilag előállított cseréppipa. L. még: debreceni pipa
koszos ~ mn − Szóláshasonlat: Minél
~abb, annál jobban vakaróṷddzik: minél
szegényebb vki, annál többnek akar látszani.
koszpitol ~, kuszbitol, kuzbitol i Ruhaneműt, lábbelit koptat, nyű, elhord.
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koszt ~ fn Étkezés, ill. ehhez az élelem. Szókapcsolatban: Maga kosztyán
van: saját élelmezéssel szegődik el.
kosztadó: → kifőzdés
kosztadó asszony: → kifőzdés
kosztkvártély kosztkvártéj fn Olyan
elhelyezési mód, ahol a diák szállást és
ellátást is kap.
kosztolás ~ fn Étkezés.
kosztolódik kosztolóṷdik i 1. Kosztol, eszik, étkezik. 2. Állatot ember etet,
táplál.
kosztüm ~ fn Egy anyagból készült
rövid kabátból és szoknyából álló női
öltözék. L. még: cívis női viselet
kosztümkabát ~ fn A → kosztüm
kabátkája.
kosztümszoknya ~ fn A → kosztüm
→ szoknyája.
koszvájó: → borbély
kot ~ msz 1. Többször ismételve kotló hangjának utánzására. Kot, ~, ~! Ide
csirkék, jóṷt kaptok! – mondja a kotló. 2.
Többször ismételve tyúkok hívogatására:
Kot, ~, ~! L. még: állathívogatók
kota ~ msz 1. Többször ismételve
tyúk, kotló hívogatására: Kota, ~, ~! 2.
(gyny) → Tyúk. L. még: állathívogatók
kóta kóṷta fn 1. Dallam, kotta. A
nóṷtának is van kóṷtája. 2. 〈-ra ragos
alakban hsz-szerűen:〉 egyenletes ritmusban, ütemre. Pl. a gereblyélés is ~ra
ment. − Szólás: Félre kóṷta, mert jön a
nóṷta: (tréf) akkor mondják, ha nem a
hangján énekelnek vmit.
kotamama: → kotló
kóter kóṷter fn (rég) Börtön.
kótics: → kótis

kabóca
kótis kóṷtis, kóṷtics, kóṷpis fn Húsverő fakalapács. Mozsárütőhöz hasonló,
fából készített törőeszköz, amelynek a
két vége gömbölyű, és középen van a
nyele. Disznóöléskor például ezzel kóṷtisolták meg a fokhagymát a kolbászba.
kótisol kótisol, kóṷticsol i Pl. fokhagymát a → kótis nevű konyhai eszközzel (meg) puhít. Igekötővel: →
megkótisol.
kotkodács ~ msz Tojó tyúk hangjának utánzására. → Gyermekmondóka:
Kot, kot, kot, ~! Minden napra egy tojás!
kotkodál ~ i Kotkodácsol.
kotlik ~ fn → Katonaságnál nagyméretű bádog főzőedény, kondér.
kotló katlóṷ fn Tréfás népi (és gyermeknyelvi) neve: kotamama. Köznyelvi
megnevezése: kotlóstyúk, kotlós. A tyúk
néhány nappal a fí- szekre esíse előtt →
kotyogni kezd. (Hangadásának másik
igéje: kvartyog.) Amelyik csak kotyog,
de nem ül a tojásokra, az a → lábánkotló. Ha nem volt szükség ~ra, és azt
akarták, hogy a ~ ne kotyogjon, hideg
vízbe mártották, v. 2−3 napig éheztették,
esetleg elkülönítették, így elhagyta a
kotlást (→ kirekeszt). A megültetett ~ 3
hétig ül, és utána még általában 5 hétig
hordja a kiscsibéit, amelyek fokozatosan
önállósodnak. − A ~hoz több népi megfigyelés kapcsolódik. Amikor el akarja
hagyni a csirkéit, előtte 2−3 nappal felviszi az ülőre, megtanítja őket, hogyan
kell felülni. Hajdan a cívis háziasszonyok a ~ első tojását megfőzték, a csirkékkel megetették, és ezután kb. még egy
hétig együtt jártak. A ~ elment a kakassal, amikor elhagyta a csirkéit. − Tréfás
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szóláshasonlatokban: Annyit kotyog,
mint egy kotlóṷ: sokat beszél, fecseg.
Pofonütötte/Felpofozta, mint Bacsóṷ a
kotlóṷt, amír a kiscsirkéket nem jóṷl
szoptatta meg: megbüntette amiatt, hogy
a lehetetlent nem tudta teljesíteni.
kotlóalja kotlóṷajja fn Annyi tojás,
ill. csirke, amennyi egy kotlós alatt elfér.
Általában 17−25 db tojás (→ kotlóalja
tojás) v. csirke (→ kotlóalja csirke) a
fészekben. Függ a kotló méretétől, vagyis hogy mennyi tojást, ill. kiscsirkét tud a
testével betakarni.
kotlóalja csirke kotlóṷajja csirke:
Annyi → csirke, amennyit egy → kotló
egyszerre kikölt.
kotlóalja tojás kotlóṷajja tojás:
Annyi → tojás, amennyit egy → kotló
alá egyszerre tesznek. 3 nap múlva átvilágítják őket (→ lámpázás), mert akkor
már látszik, melyik köt be.
kotlóborító szita kotlóṷborítóṷ szita:
A fészken ülő → kotló fölé helyezett →
szita. L. még: borító
kotlófing kotlóṷfing fn Más nevei:
kártojás, piritojás. A tojó tyúk általában
utolsó, apró tojása, nincs sárgája. A ~ot
szokás volt bal kézbe fogva és hátra
fordulva a háztetőn keresztül a szomszédba átdobni. L. még: cívis hiedelemvilág
kotlós: → kotló
kotlós bor: → kotus bor
kotlós csirke kotlóṷs csirke: A →
kotlóval járó → csirke.
kotlós tojás kotlóṷs tojás: Kotlóstyúk alól kiselejtezett tojás, záptojás.
kotlóstyúk: → kotló

kabóca
kotnyeles ~ mn 1. Aki mindenbe beleártja magát. 2. Pletykás. A ~ azt is jelenti, hogy pletykás.
kótog kóṷtog i Kopácsolással, kalapálással zajt kelt.
kótogás kóṷtogás fn Kopácsolás, zaj.
kotor ~ i 1. Tyúk kapirgál. 2. Fajd,
pulyka hímje párzás előtt jellegzetes
mozgást végez. 3. Siet, igyekszik.
kotorász ~ i Kotorászik.
kotoz ~ i 1. Hosszasan, tapogatva keresgél. 2. Kutat, keres vmit.
kotránc ~ fn Román eredetű nyelvjárási szó, jelentése: ördög, fene. Szitok:
Vigyík/Vinne el a ~! A ~ törjön ki!
kotrecel ~ i Nagyon siet, szalad.
kotró: → kéményseprő
kotrogat ~ i Felületesen söpröget. L.
még: felkotrogat
kottatáros: → Kántus
kotu ~ fn 1. Olyan pocsolya, tócsa,
híg sár, amelynek megzöldült a teteje. 2.
Mocsaras, lápos terület növényzetének
maradványa, ill. az ebből keletkezett
laza, porszerű talaj. 3. Hajlat, mélyedés.
4. Árokban összegyűlő piszkos hólé. Az
országutak melletti árkokba visszamaradóṷ hóṷlé is ~. 5. Pl. kádban, vödörben
összegyűlt, megbüdösödött, állott (eső)
víz.
kotus ~ mn 1. Állott, poshadt 〈víz〉.
2. Mocsárszagú, mocsárízű. 3. Vadvizes,
vizenyős 〈terület〉. 4. Vizes, zsombékos
〈terület〉. 5. Kátyus, gödrös 〈terület〉. 6.
Rossz minőségű, megromlott, megbüdösödött. Pl. ~ a bepenészedett, büdös pálinka. Kotus szagú: romlott, büdös szagú.
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kotus bor ~: Más nevei: kotlóṷs bor,
egeres bor. A helytelen kezelés miatt
megbüdösödött, romlott, egérszagú →
bor. Ha elhanyagolják a hordót, a bor
bekotusodik, elromlik, megbüdösödik.
Egeres a bor, mert lassan forrt, nem fojamatosan, meg nem vóṷt tiszta a hordóṷja.
kotus szagú: → kotus
kótya1 kóṷtya fn Labdajáték, amelyet
páros számú játékos játszik. L. még:
gyermekjátékok
kótya2 kóṷtya mn Másik elnevezése:
félkóṷtya. → Bolond, félbolond. L. még:
szelekótya
kótyalagos kóṷtyalagos mn Italtól
kába, mámoros.
kótyavetye kóṷtyavetye fn Kóṷtyavetyére vet: elkótyavetyél vmit. Pl. terményt olcsón elad.
kótyavetyél kóṷtyavetyél i Vmit olcsón elad. L. még: kótyavetye
kótyavetyélés kóṷtyavetyélís fn 1.
Vminek az olcsó áron történő eladása. 2.
Árverezés.
kotyfitty: → kottyfitty
kotyfol ~ i Kotyvaszt, rosszul főz.
kotyleves ~ fn Csurgatott tojásleves.
L. még: leves
kotyog ~ i → Tyúk kotlani kezd. L.
még: kotló
kotyogó kotyogóṷ fn 1. Nagyobb →
kulacs. Borral megtöltött ~t vittek a gazdák magukkal a Hortobágyra megkínálni
a gulyásokat. 2. A bor forrásakor a hordó
nyílására helyezett, lyukacsos kupakkal
ellátott cserépeszköz, a mustnak a levegőtől való elzárására, ill. a keletkező
gázok elvezetésére. L. még: lihó

kabóca
kótyogós kóṷtyogóṷs mn Bágyadt,
gyengélkedő 〈ember〉.
kótyonfitty kóṷtyonfitty I. mn Hitvány. 2. → Bolondos. II. fn Haszontalan, bolondos személy.
kottyanó: → kátyu
kottyfitty kotyfitty mn Semmiség.
kotyvaszt ~ i Ételt a tűzhelyen (sebtében) kavargat.
kova ~ fn Kovakő, ütésre szikrát adó
kemény kvarc. A hortobágyi pásztor a
Hortobágy folyó partján v. a puszta más
szíkes helyén találta, ill. békasóból maga
élezte ki saját használatára. Más tűzszerszámaival együtt → erszénybe helyezte.
L. még: parlagkova
kovács ~ fn A kovácsmesterség ősi
mesterség, több ága volt/van. A paraszti
munkaeszközök, vasalások készítésével,
javításával és főként lovak patkolásával
foglalkozott a patkolókovács/lópatkolókovács, ha szükséges volt, a ló patáját is
gyógyította a kuszmirkovács, a kalapálás
ütemét és irányát megadó ~ az előkovács, vezetőkovács, csak szilárd állapotú
fémekkel dolgozott a hidegkovács. Legtöbbjük állatgyógyítással is foglalkozott
(állatgyógyászat). Ők végezték el a hamis bikák gombozását is (bikagombozás). Szerszámaik nagy részét maguk
csinálták, szinte minden munkát hagyományos kézi ~olással készítettek. Újítók
is voltak közöttük. A mesterség gyakran
családon belül öröklődött. Különféle
szakmai típusai: uradalmi kovács, gépészkovács, cigánykovács közül Debrecenben csak a legutóbbi ismeretes. −
Közmondás: Kovácstúl szenet ne vegyél!: másod- v. harmadkézből ne vásá-
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rolj semmit, mert drágábban jutsz hozzá!
Egy ~, nem ~, két ~ egy ~: a ~műhelyben
legalább két ember kell a munka jó elvégzéséhez. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
Kovács-fenék: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
kovácsolt szeg ~: Kovácsok által készített → szeg.
kovácsmesterség: → kovács
kovácsműhely kovácsműhej fn – A/
Kovácsmunka végzésére berendezett
műhely. Legfontosabb tárgyai a → kovácsüllő (egyik fajtája a → szarvasüllő)
és a tűz élesztésére szolgáló favázas,
redős bőrtömlő, a → fujtató, amelynek
az alján két szelep szabályozza a bőrtömlőt. Az anyag hajlítására szolgál a →
kovácssatu. Fontos tartozékai még a
munka során használatos kéziszerszámok (kalapácsok, fogók stb.), amelyek
nagy részét a → kovács maga készítette.
– B/ A mesterség tűzveszélyes volta
miatt a debreceni kovácsok műhelyei a
belterület szélén, a nagy utcák (Cegléd
utca, Miklós utca, Teleki utca) végén
helyezkedtek el. – C/ A leghíresebb ~ az
István-malom műhelye volt. Itt készítették pl. a Csokonai-szobornak, a színháznak, ill. a Simonyi út több épületének
kovácsoltvas-díszkerítéseit.
kovácspipa ~ fn 1. Kisebb fajta, díszítés nélküli, vörös színű gombbal ellátott parasztpipa. 2. Gyárilag előállított
cseréppipa. L. még: debreceni pipa
kovácssatu ~ fn Olyan satu, melynek
pofája elkarcsúsodik. A ~val a derékszögnél is tovább lehet meghajlítani az
anyagot.
kovácsszar ~ fn Szénsalak.
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kovácsszerszám ~ fn A kovácsmunkák során használatos, a → kovácsműhelyben található szerszámok.
kovácsüllő kovácsüllőÝ fn Sima felületű vastárgy, amelyen a → kovács a
munkadarabot alakítja.
kovákol ~ i → Csecsemő sír.
kóvályog kóṷvájog i → Köd gomolyog.
kovártély: → kvártély
kovártélyozás: → beszállásolás
kovász ~ fn → Kenyérsütéshez használt kelesztőanyag, erjesztett tészta. Felhasználáskor vízben eláztatják, és a levével ~olnak. A ~ 3 részből áll: egy kis
tál → anyakovász/morzsóka/morzsókakovász, egy kiscipónyi kenyértészta és
félkosár nagy szemű korpa. (Tkp. ezt
nevezték → korpakovásznak is.) Készítésére a régi idők cívis háziasszonya a →
kenyér kisütése után kerített sort: Egy
félkosárnyi durva korpát a nagyteknőbe
töltött, a közepén vájt üregbe beletöltötte
az → anyakovászt, majd beleszaggatta a
kenyértésztát. Az egészet összegyúrta,
hogy a tészta eloszoljon a korpában. Az
egész gyúratot belenyomkodta a → szakajtókosárba, és betette az ágy mejjibe,
párnát tett rá, és várta, hogy kellően
átmelegedjen. Ha túlmelegedett, akkor
megfült, elromlott. (A túlkelt ~ a kosárban v. tálban → összeesik.) 2−3 óra
múlva kivette a kosarat, és tartalmát egy
darabban a 1−1,5 m átmérőjű, karimás
→ kovászszárítóra ütötte ki. A csonkakúp alakú meleg ~t ezután szétmorzsolta, és a szárítón vékonyan elterítette.
Eltette egy félrehelyre, és néhányszor
megkavarta, hogy kihüljön (→ megérlel,
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megérlik). Ezután száradni a kemence
tetejére tette vigyázva, hogy a befűtött
kemencétől fel ne melegedjék. Itt állt,
amíg nem sütöttek. Ha sokára sütöttek, a
megszáradt ~t nagy zacskóban eltette. A
gazdasszony vigyázott a ~ára, hogy meg
ne lopják, v. ki ne szórjanak belőle, mert
a hiedelem szerint ilyenkor nem kel meg
sütéskor. Kölcsön sem volt szabad adni
belőle, mert a nála maradó ~ nem kel
meg. Ha ezt a gazdasszony nem tudta
elkerülni, akármilyen keveset adott, 9
db-ot visszadobott belőle, csak így nem
veszített erejéből. A ~t később kenyértésztából csinálták, ezt kis darabokban
megszárították, és zacskóban eltették.
Mivel ez nem mindig volt jó, helyette →
élesztőt kezdtek használni. (Kovász készülhetett még erjesztett árpából komlóval v. korpával is, ennek neve: → pár.)
Hajdan Debrecenben → kovászcsináló
asszonyok is voltak, az általuk készített
és árusított ~t frissen kellett felhasználni.
− Szerepel kifejezésben: Felveri/Megteszi a ~t: a langyos vízbe beáztatott
élesztőt a liszttel összedolgozva elkészíti
a ~t. Szólásban: Jóṷ ~bul származott: jó
családból való.
kovászcsináló asszony kovászcsinálóṷ asszony: → Kovászt eladásra készítő
asszony, → kofa. Hajdan Debrecenben
voltak ~ok is.
kovászfa ~ fn Kis létrához hasonló
eszköz, amelyet keresztben a dagasztóteknőre tesznek, hogy a szitát rátegyék,
ill. a tésztára terített kendőt tartsa.
kovászfelverő kanál: → kovászkanál
kovászkanál ~ fn Más nevei: kovászolóṷkanál, kovászfelverőÝ kanál. A →
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kovász keveréséhez, összedolgozásához
használt fakanál.
kovászlé ~ fn Vízbe áztatott → kovász.
kovászol ~ i → Kenyérsütéshez →
kovászt használ.
kovászolókanál: → kovászkanál
kovászoszacskó kovászoszacskóṷ fn
Szószerkezettel: kovásztartóṷ zacskóṷ.
Nagyobb méretű, fehér vászonzacskó,
amelyben a megszárított, összemorzsolt
→ kovászt tartják. Sütéskor annyi marékkal vesznek ki belőle, ahány szakajtókosárnyi lisztet szitálnak.
kovászszárító kovászszárítóṷ fn Teljes neve: kovászszárítóṷ kosár. Gyékényből v. vékony vesszőből font, lapos,
kerek vesszőkosár, amelyben a később
felhasználandó → kovászt szárítják. Magasított széle megakadályozza, hogy a
kovász kiszóródjék belőle. A ~ba papírt,
arra konyharuhát terítenek, ezen dörzsölik szét a kovászt. A kovász megszáradásához 1−2 nap elegendő. Megszáradása
után a gazdasszony → kovászoszacskóba
rakta, és amikor sütött, annyi maríkkal
vett ki belőle, ahány kosárnyi lisztet
megszitált, azaz ahány kenyeret sütött.
L. még: kenyérsütés
kovászszárító kosár: → kovászszárító
kovászszita ~ fn Olyan → szita,
amelyen a komlós korpakovászt átszűrik, de használtan egyéb célokra is felhasználhatták, pl. a házilag vágott pipadohány porának kiszitálására szolgált
(→ dohányszita).
kovásztartó zacskó: → kovászoszacskó
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kovásztevés kovásztevís fn A beáztatott élesztő, ill. a → kovászlé és a liszt
összedolgozása.
kovásztevő kanál kovásztevőÝ kanál: Hosszú, vastag nyelű, széles tányérú
fakanál, amellyel összekavarják a kovászlével a lisztet, majd felverik a →
kovászt.
kovászvirág ~ fn Tejoltó galaj. A ~ot
tejoltásra használták, az ezzel készített
→ gomolya nagyon finom volt.
kovatapló kovataplóṷ fn Taplógombából kikészített, tűzgyújtásra használt,
gyúlékony anyag. A ~ fán nőtt gomba
volt, evvel raktak tüzet, és evvel gyújtottak pipára.
kovatartó erszény: → erszény
kozma ~ fn − Szólásokban: Belelípett
~: étel odaégett, lekozmásodott. Más
változatai: Belenyútotta a ~ a lábát. Beleesett a ~. Kozma Péter beleesett a tébe: megkozmált a tej. A frazémák a kozma ’odaégett ételnek kesernyés szagú és
ízű alja’ és a Kozma személynév kiejtési
homonimájára épülnek.
kozmaízű lekvár ~: Odaégett, lekozmált ízű → lekvár. L. még: lekvárfőzés
kozmaolaj ~ fn A szeszes erjedésnek
kellemetlen szagú és ízű mellékterméke.
Kozma Péter: → kozma
kozmás ~ I. mn Odaégett, lekozmált.
II. fn Rövid, egyenes szárú cseréppipa.
A ~ból 2−3 naponként ki kell faragni
késsel az odaégett bagót.
kozmásodik ~ i Étel odaég, kozmássá válik. − Igekötős alakjai: → belekozmásodik, odakozmásodik.
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kozsu ~ fn Nők viseletében: birkabőrből készült, hímzett, ujjatlan fél felsőkabát, → ködmön. L. még: cívis női
viselet
kő kű fn A cívis nyelvben sok összetétel utótagjaként szerepel. Természeti
jelenség a mennykő. A háztartásban
használatos a borkő, büdöskő, gálickő
/kékkő, káposztakő/káposztáskő, a gazdaságban, kézműiparban fordul elő a fenkő,
kalapálókő, köszörűkő, malomkő, márványkő, mázőrlőkő, őrlőkő, vereskő. Betegség következménye a hólyagkő/húgyhólyagkő/vízhólyagkő/vizeletikő. – Szólás: Leesett a kű a szivérül: a) sikerült
vmi. b) nagy gondtól szabadult meg. Sok
minden kű van a lelkemen: sok bánatom
van. Akkor még a kű is lágy vóṷt: idős
emberek mondják fiatal korukra emlékezve: nagyon régen. Kűbűl van a szíve:
szívtelen, érzéketlen. Egy követ fúj vele:
ugyanabban mesterkedik. Fújják a követ
ellene: rosszat mondanak róla, áskálódnak ellene. A két utóbbi szólás szemléleti alapja az a régi hiedelem, amely szerint a kígyók időnként összegyűlnek,
kört alkotnak, és szájukból a kör közepére v. vmelyik társukra tajtékot ’kígyókő’
fújnak. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
kőagyag kűagyag fn Pipakészítőknél
nagy képlékenységű agyagból tömörre
égetett agyag. L. még: debreceni pipa
kőbálvány kűbálvány fn Kőszobor.
Tréfás figyelmeztetés: Vigyázz, mert kűbálvánnyá változtat az Isten! − mondták
a hazudozó embernek. Más változatban:
Csudát tesz vele az Isten, kűbálvánnyá
változtattya.
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kőbeliszőlő kűbeliszőÝlőÝ fn Másik
neve: leltszőÝlőÝ. Vastag, fehér héjú, bő
levű borszőlő. L. még: szőlő
köblös ~ I. mn 1. Másik neve: háromvíkás. Egy köbölnyi vetőmag befogadására alkalmas, ill. való. Egy ~ főÝd:
1200 kvadrát területű föld. II. fn Kb. egy
magyar v. egy katasztrális hold nagyságú földterület, amelybe egy köböl vetőmagot lehet vetni. L. még: kisköblös,
területmértékek
köböl ~ fn 1. Szemes termények mérésére használt, változó nagyságú, többnyire 120−125 litert kitevő → űrmérték.
2. Egy köblös vetés. − Közmondás: Nyáron ~ esőÝ, víka sár, őÝsszel víka esőÝ,
~ sár: nyáron a sok esőt is beissza a föld,
ősszel a kevésből is nagy sár lesz.
kőburkoló kűburkolóṷ fn Kővel utak
befedését végző szakmunkás.
köce ~ fn 1. → kozsu. 2. Báránybőrből v. szövetből készült, ujjas, esetleg ujj
nélküli rövidebb-hosszabb kabát. 3.
Szegényes ruhadarab. L. még: cívis női
viselet
köcsög ~ fn 1. Összetétellel: cserépköcsög. Magas, bő szájú, nyakánál szűkebb, öblös, füles cserépedény. Mázatlan
fajtája a → vászonköcsög. Szólás: Püf,
~, oda az alutté [aludttej]: az oktalan
ábrándozásnak nincs semmi értelme. A
frazéma utalás arra, hogy a → cserépedény hamar eltörik. 2. Tej mérésére
szolgáló, henger alakú, fogóval ellátott
bádogedény. L. még: tejescsupor
köcsögfa ~ fn Más nevei: köcsögtartóṷ, köcsögtartóṷ ágas. A tanyaudvaron felállított kb. 2 m magas többágú fa, amelyen a kimosott tejesköcsö-
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göket szájukkal lefelé fordítva szárítják.
Van olyan változata is, ahol a 6−7 helyen kifúrt ágasba 40−50 cm hosszú
fogakat erősítenek bele. L. még: ösztörű
köcsögtartó: → köcsögfa
köcsögtartó ágas: → köcsögfa
köd ~ fn A föld felszíne fölött parányi vízcseppekből keletkező, a → páránál sűrűbb képződmény. − A népi időjárási megfigyelés szerint, ha a ~ reggel
felszáll, eső lesz, ha lecsapódik, akkor jó
idő. Egy másik megfigyelés szerint:
(Ha) Pál fordul ~del, ember, állat hull
döggel: ha Pál napján (január 25.) ~ös az
idő, abban az évben nagy járvány várható. Szólás: Ojan ~ van, hogy a bicska is
megáll benne: sűrű ~ van. Változata:
Ojan nagy a ~, hogy harapni lehet. Belepte a szemit a ~: hályog van a szemén.
L. még: időjárás
ködmön ~ fn Ritkább (tréfás) neve:
röfögőÝ. Gyapjával befelé fordított birkabőrből, ritkábban kecske szőrmés bőréből készült, gyakran népi hímzéssel
díszített, kabáthoz hasonló, ujjas női és
férfi felsőruha (bőrködmön). Ősi magyar
ruhadarab, a csöves kisebb és szűkebb
változatának tekinthető. Rendszerint sárga-fehér, szárazon tört bőrből készül(t),
alján különböző színű haraszttal kivarrva, piros bőrrel díszítve, 2 oldalzsebe és
hajtókás, prémes ujja van. Hasítása a
mellen egyenes, végig bőrgombos. Száraz időben szőrével befelé, nedves időben szőrével kifelé viselték, mert ha nedvesen megszáradt, megkeményedett, és
hamar kitöredezett. Régen juhbőr gallérral látták el, mint a bundát, ezért ha szőrével kifelé fordították, ez melegen tar-
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totta a viselője hátát. Bársonyból varrt
változata a bársonyködmön, leggyakoribb méretére utal a kisködmön elnevezés. A női ~ egyik fajtáját kozsu néven
is ismerték. A ~ök általában elej, hát és
ujja részekből álltak. Hosszuk a derékig
érőktől a bokáig érőkig változhatott. A
régi pásztor~ derékig sem ért. Ezeket
főleg a hortobágyi juhászok varrták és
viselték; a gulyások, csikósok egyáltalán
nem, a kondások csak ritkán viselték. A
rövidebb férfi ~ök közül a legkedveltebbek a derékba szabott, combközépig
érők v. a még rövidebbek voltak. Gyakori volt a fekete v. fehér prémszegés, a
férfi ~re az álló nyak, a női ~re a fekvő
nyak volt a jellemző. Szóláshasonlatban:
Se íze, se bűze, mint a rígi ~nek: étel íztelen, jellegtelen. L. még: bekecs, daku;
a fogalmak szócikkeit is!
ködmönös nyár ~: (rég) Hűvös, esős
→ nyár.
ködöl ~ i Eső ködszerű permetként
szitál.
ködöll/ik ~ i 1. Ködbe borul, ködösen látszik. Betyárnótában: Ködöllik a
Mátra, esőÝ akar lenni. Keres a vármegye, be akar fogatni. 2. Eső szitál.
ködvágó ködvágóṷ fn (rég) Simléderes ’siltes’ katonasapka. Az első világháborúban a tisztek, altisztek sapkaviselete volt.
kőfal kűfal fn − Szóláshasonlat: Áll,
mint a kűfal: a) ember mereven, mozdulatlanul áll. b) táblában a búza egyenesen
áll, nem dől meg. Ugy áll a búza, mint a
kűfal,mellé lehetne állítani a szekérkereket: szép egyenesen áll.
kőhajítás: → hajítás

kabóca
köhent ~ i Köhint.
köhögés köhögís fn ErőÝtteti a köhögís: erősen köhögnie kell.
kőkémény kűkímíny, kűkímín fn Téglából épített, oszlopokon nyugvó szabad
→ kémény.
kökény kökíny fn Tövises cserje, ill.
ennek apró, kékes, csonthéjas termése.
Akkor szedik le, amikor már hamvaskékre megérik, és a dér megcsípte. Ha
sok ~bokor van v. bő a termés, lekvárnak főzik meg. Kissé savanykás lekvárjába egy kevés cukrot is tesznek. Főleg a
szegények fogyasztották kenyérre kenve
v. tésztába sütve. A ~ virágjaiból készített tea vese- és vértisztító hatású. – A
népi gazdasági jótanács szerint a zabot
addig lehet vetni, amíg a ~ el nem virágzik. Elvirágzása után már nem ajánlatos.
− Szóláshasonlat: Kík, mint a kökíny: sötétkék színű. L. még: népi gyógyászat
kökénylekvár kökínylekvár fn Az erdei lakók (→ vákáncsos) főzték. Ősszel
a dércsipte → kökényt magvastól lábosba v. bográcsba tették, és víz nélkül főzték, közben kavargatták. Azután ritka
szitára v. galuskaszűrőre töltötték, áttörték (passzírozták), és tovább főzték.
Rendszerint cukor nélkül készítették. L.
még: lekvárfőzés
kökényszem kökínyszem fn Sötétkék
→ szem.
kökényszemű kökínyszemű mn Sötétkék szemű.
kökényszilva kökínyszilva fn Régi →
szilvafajta. Már csak hallottak róla.
kőkerítés kűkerítís fn Kőből (v. téglából) rakott → kerítés. Gyakran oszlop-
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fő is tartozott hozzá. Jómódú porták utcai kerítése volt.
kökörcsin ~ fn 1. SzőÝrös ~: karéjosan osztott levelű, nagy kék, lila, sárga v.
fehér virágú tavaszi évelő növény. Tavasszal az elsőÝ virág a ~, szőÝrös ~nek
is híjják, vídett növíny. 2. Őszi → kikerics.
Kő-kút: → hortobágyi helynevek és
helynévtípusok
kől: → kel
kőláb kűláb fn Kerítés, tornác v. gerendázat kőből, téglából készült tartóoszlopa.
kőlábas ház kűlábas ház: Olyan ház,
amelynek tornácát téglából, esetleg kőből készült oszlopok tartják. A kőlábas
háznál 6−8 kőláb volt a tornác hosszában. L. még: cívis ház
kőlábas tornác kűlábas tornác:
Olyan → tornác, amelyen téglából, esetleg kőből készült kőlábak szegélyeznek.
Kölcsey utca: → utcák−utcanevek
kölcsön kőÝcsön fn/hsz − Szólás:
Ka- matostúl visszaaggya a kőÝcsönt:
alaposan megtorolja a sérelmeket.
KőÝcsön, majd megadom lőÝcsön: lőcscsel elveri. Visszaadta neki a kőÝcsönt:
vmely sérelmet megtorol. Közmondás: A
kőÝcsön csak eccer jóṷ: ti. amikor felveszik. Agy kőÝcsön, ha azt akarod, hogy
rossz embered legyík!: az adósod rendszerint ha- ragosod lesz. Változata: Ha
ellensíget akarsz szerezni, aggyál
kőÝcsön!
A
házasság
nem
kőÝcsönkenyír: a házasság komoly dolog. KőÝcsönkírísnek mega- dás a víge:
a ~t előbb-utóbb vissza kell fizetni. A
régi debreceniek felfogása szerint Ha

kabóca
meg akarjuk tudni, mijen gyorsan telik
az időÝ, vegyünk fel kőÝ- csönt, és
megláttyuk, hogy eggyik ka- mat fizetése
íri a másikat.
kölcsönkenyér: → kölcsön
kölcsönkérés: → kölcsön
köldök kőÝdök fn 1. A → köldökzsinór kialakulásának helye. A → jöttmentekről alkotott elítélő cívis vélemény:
Nem a Basahalmán belül vágták el a
kőÝdökit. Nem itt vágták el a kőÝdökit.
2. Összetétellel: ekekőÝdök. Az → eke
ge- rendelyének végén a földig nyúló
széles, lapos vas, amelyen az eke csúszik.
köldökfásli kőÝdökfásli fn Más nevei
kőÝdökkötőÝ fásli, pupfásli. Újszülött
csecsemő → köldökének bekötésére való, a köldököt védő hosszú vászoncsík,
finom fásli. Az újszülöttet 9−10 nap után
már nem fáslizták, akkorra szépen begyógyult a köldök, a púp. L. még: csecsemőöltözet
köldökfertőzés kőÝdökfertőÝzís fn
Újszülöttek betegségeként: a fertőzött →
köldök és a környező hasfal megduzzadása, vizenyőssé válása.
köldökkötő fásli: → köldökfásli
köldökremek kőÝdökremek fn Alakváltozata: kőÝdökremeke. A → szarvasmarha oldalasának tölteni való része. L.
még: töltött hús
köldökremeke: → köldökremek
köldöksérv kőÝdöksérv fn A hasfali
sérv gyakori fajtája.
köldökzsinór kőÝdökzsinóṷr fn A
magzat és méhlepény közti szerv. Szólásokban: Ennek meg hun vágták el a
kőÝdökzsinóṷrját? Ennek se itt vágták el
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a kőÝdökzsinóṷrját. Vajon hun vágták el
a kőÝdökzsinóṷrját? L. még: Basahalma, jöttment, köldök
köles ~ fn 1. Panicum miliaceum.
Gabonanövény, állítólag a magyarság
legrégibb gabonája, különösen az Alföldön vetették. Nagy jelentősége volt a
folyók mellett, vízjárta, mocsaras területeken, ahol a kipusztult búza helyén bőven termett. Rendszeresen vetették parlagba, a learatott gabona tarlójába, ritkásan nőtt lucerna helyébe és frissen feltört
rétek földjébe. Hajdanában a búzánál is
jobban el volt terjedve, de ma már csak
kis területen és takarmánynövénynek
termesztik, pedig rövid tenyészidejű
(80−120 nap) növény, kevés gondozást
kíván. A ~t a többi apró maghoz hasonlóan kézzel vetik, síkos magva miatt
azonban nem tenyérrel, hanem 3 ujjal
szórják el, hogy egyenletesen keljen. Az
egyik forrás szerint Debrecenben régen
homokkal keverve is vetették, mert kis
súlya miatt a szél könnyen elvitte volna.
Egyenetlenül érő kalászait szakaszosan
aratják, mert könnyen kipereg a szeme.
Ezért vágták le rendszerint harmaton, de
nem kötötték mindjárt kévébe, hanem
rendre vágva v. markokban száradt (aratás). Egyes helyeken kötetlenül szénafű
módjára kezelték, és egészen a múlt
század közepéig szívesebben nyomtatták
(nyomtatás), mint csépelték. Hazánkban
évszázadokig néptáplálék volt. Hántolt
magját elsősorban kásaként fogyasztották (karimás kása, köleskása, libahúsos
kása), de levest is főztek belőle (köleskásaleves), héját takarmányként, tüzelőként hasznosították (kölesondó). A 19.
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század közepétől a cívis parasztkonyhán
is rohamosan visszaszorult. Helyét a
búza, méginkább a burgonya, utóbb a
rízs foglalta el. Legtovább ünnepi alkalmak megszokott ételeként fogyasztották
(pl. lakodalom) − Szóláshasonlat: Fizet,
mint a ~: sokat fizet. Szaga van, mint a
dohos ~nek: vmi nagyon büdös. Szólás:
Jóṷl kőÝtt a ~e: jó kedve van. 2. A kiscsirke orrán levő sárga pötty. L. még: a
fogalmak szócikkeit is!
köleskása ~ fn Másik neve: sárgakása. Így főleg az „uraskodók” nevezték.
Hántolt köles, a köles lehajazott sárga
belseje. Héja a kölesondó. Hajdan a köles magját szárazmalomban kövön hántották meg, Debrecenben még a múlt
század elején is működött néhány hántómalom. Régen elsősorban a ~´ra vonatkozott a kása megjelölés, később fokozatosan kiszorult a jómódú cívis konyháról is. A 20. század első évtizedeitől a
hurkát ~ helyett rízzsel töltik, a töltött
káposztába, kukóba sem tették. Legtovább a szegény ember maradt hű ősei
nemzeti eledeléhez. Szóláshasonlat: Híre
futamodott, mint a dohos ~´nak: akkor
mondják, ha értéken felül becsülnek
vmit. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
köleskásaleves ~ fn Köleskásával
készült → leves. Leginkább a szegénye(bbe)k étele volt L. még: cívis konyha
kölesondó kölesondóṷ fn Takarmányként v. tüzelőként hasznosított
fekete → köleshéj.
kölesszalma ~ fn A kicsépelt → köles → szalmája.
Köles utca: → Ondód
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kölönc: → kolonc
költ1 kőÝt i Pénzt kiad, elkölt. Szólás:
Ha kőÝtöm, a magamét kőÝtöm (, senkinek semmi köze hozzá)!: indulatos viszszavágás attól, akit oktalan ~ekezésére
figyelmeztetnek.
költ2 kőÝt i Híresztel. Szólás: Hóṷt
hírit kőÝtöttík, soká fog ílni: ok nélkül
azt terjesztették róla, hogy meghalt, ezért
sokáig fog élni.
költésrothadás kőÝtísrothadás fn A
→ méhek egyik pusztító betegsége.
költőpár költőÝpár fn Madárpár,
amely együtt fészkel, és együtt neveli a
fiókákat.
költőterület kőÝtőÝterület fn Az a terület, ahol a vadmadarak költenek.
költöző madarak: → Hortobágy állatvilága
kölykedzik köjköddzik i Kutya,
macska utódokat hoz a világra. Igekötős
alakja: → megkölykedzik. Rigmus: Köjköddzik a puli, bajba vagy most Gyuri.
kölyködzik: → kölykedzik
kölyök köjök fn 1. Jelzőként: még ki
nem fejlett fiatal ragadozó emlős, pl.
köjökróṷka, köjökkutya. 2. 6−7 éves
fiúgyermek. 3. Fiatal legény, kb. 16−18
éves koráig. − Enyhe szitok: Ebadta köjök/köjke! Átok: Az Isten akassza benne
keresztül a köjköt: nehéz szülése legyen!
Szólás: Nincs több ijen rossz köjök a
főÝd kereksígin: főként fiúról mondják:
nincs nála rosszabb az egész világon.
kölyökgólya köjökgóṷja fn Fiatal →
gólya. Szóláshasonlat: Pofásodik, mint a
köjökgóṷja: (gúny) egyre soványabb lesz
az arca.
kölyökkutya: → kutya
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kölyű köjű fn 1. (Szemes) termények
összezúzására használt kézi eszköz; kézimalom. 2. → Tímármesterségben nagy
favályú, amelyben a cserhéjat nagyméretű fakalapáccsal összetörik.
köményleves: → köménymagleves
köménymag kömímmag kemímmag
fn Vadon is tenyésző fűszernövény apró,
olajos magva.
köménymagos kömímmagos, kemímmagos mn → Köménymaggal készült.
Nagyon gyakran kaptunk zupát, kemímmagos levest. A zsidók sütöttek ~ pogácsát és ~ kenyeret is.
kőménymagos leves: → köménymagleves
köménymagleves kömímmagleves,
kemímmagleves fn Nevének változatai:
kömímmagos leves, kemímmagos leves,
kömínyleves. Katonaságnál: → zupa.
Köménymaggal készült → leves. Készítése: A szárított köménymagot megdarálják, és sós vízben megfőzik. Egy kevés paprikával híg, piros → rántást készítenek, ezzel fölengedik, és újra főzik.
Ha eleget főtt, leszűrik, kenyeret hánynak bele, úgy fogyasztják. A régi cíviseknél elsősorban reggeli eledel volt. L.
még: cívis konyha
köménymagtea kömimmagtea, kemimmagtea fn → Köménymagból főzött
gyógytea. Hasfájós kisgyereknek adták.
L. még: népi gyógyászat
kőmíves: → kőműves
kőműves kűmíves, kűműves fn – A/
Építőipari tevékenységet végző munkás,
kisiparos. Kezdetben csak a kőanyagból
házat emelő szakembert nevezték így,
később a téglával, vályoggal dolgozó
falrakót is. A 19. századi gabonakon-
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junktúrához kapcsolódó fellendülés, a
paraszti polgárosulással együtt járó
igénynövekedés kedvező feltételeket teremtett a ~ek munkájának tömeges alkalmazására. A falvakban, mezővárosokban tevékenykedő ~ek kb. a múlt század elejéig a történelmi stílusokhoz alkalmazkodtak, később a hagyományos
formák, keretek feladása tapasztalható.
A ~mesterek korán a céhes szervezkedés
szintjére jutottak. Később közöttük is a
vállalkozói réteg és bérmunkástömegek
kialakulása figyelhető meg. – B/ A mesterségnek igen gazdag szókincse van.
Ennek fő jellemzője a sok idegen (német) eredetű szakszó (ábécérendben): pl.
abzec, ajncigli, bógni, cokli, colpang,
cúg, cvikkolás, fájront, fándli, fertefung,
flasnicúg, frigli, gardonpárkány/kordonpárkány, glájtni, glettel, greffolt, guszt,
hemplatt, horkel, hubli, kamfer, kartesli,
komorót, kvend, lájszni, ler, lizena, lóf,
londérna, majorpank, mont, pangájzni,
pláj, platni, prokni, pulc, puncájk, rabic,
rájcum, riszni, rominat, sabrán, sifra,
slussz, smaszni, spájszer, spesszerező,
spicc, stakétli, stikli, strabát, strájhol,
strájpám, strekk, suber, trapper, traverc,
trepni, unterlóg, überhand, vasszerlog,
vasszernozni, viderkér, videnlóger, vinkli, zenkli. Magyar (szak)szavak: bokrétaünnepély, falazómalter, falegyen, farkasfog, fasimító, félsukkos fal, főpallér,
fröccsölés, füles párkány, habarcsfelvonó, istráng, járó, kanfaros fedélszék, kenőkés, kovácsolt szeg, kubiktégla, kutya/téglahordó kutya, liba, macskaugró,
malter, malterkavaró, malterkészítő-láda/malterkeverő-láda, malteroz, malterrosta, megalvad, megolt, mészhabarcs,
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mészoltógödör, mészoltókavaró, mészoltóláda, ölesláb, párkányszeg, riglifa, riktol, sárdeszka/sárgerenda, sorléc, tömör
stukatórmennyezet, vágókés, vakgerendás mennyezet, vakolómalter, vassimító,
zsaluzat. Köznyelvi/népnyelvi szó: ajtófél, cseber, cserpák, csikó, dolgozóláda,
dolgozóléc, drótszeg, dúc, dúcolás, égetett mész, fakés, fiatorony, fuga, furik,
habarcs, kerékvető, kocsisbosszantó,
körömrugó, oltott mész, pendelykémény,
szerszámos láda. Német-magyar, ill. magyar-német szakszavak: cementrabic,
colstok, elrabicol, foszni, gipszrabic,
kampós pika, rabicszeg, rópafalazás, rópatégla, rumsor, slusszolás, stablondeszka, stukatúrnád, stukatúrszeg, sukkos fal. Egyéb: centrum, dragacs, pádimentum, rizolit. − Jelentésüket l. a szócikkükben!
kőműveslapát: → bárányjegy
kőművespulyka: → pápistavarjú
köntörfarol ~ i 1. Kertel, köntörfalaz. 2. Vonakodik vmitől. 3. Settenkedik,
lopakodik.
Köntös: → Köntösgát
Köntösgát ~ tn A Balmazújvárosi
útnak a vasúti sorompótól a régi téglagyárig tartó szakasza. Eredetileg az itt
haladó Köntös nevű folyás kb 300 öl
hosszú gátja volt. A Köntöst 1880 táján
a → Tócóval együtt szabályozták, és
Tócó néven egyetlen kanálissá alakították. − Az egykori gát nevét utcanév is
őrzi (Köntösgát sor).
Köntösgát sor: → Köntösgát
Köntöskert ~ tn A Bartók Béla út és
a Balmazújvárosi út közötti kertség,
városrész. A városi tanács 1700 körül a
közlegelőből (→ Bellegelő) szakította ki,
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és → szőlőskertnek parcelláztatta. Egykor a Köntös nevű vízfolyás szelte át,
innen a neve. Egy utca is őrzi a nevét
(Köntöskert utca).
Köntöskert utca: → Köntöskert
könyék: → könyök
könny ~ fn − Szóláshasonlatban: Úgy
hullottak a ~ei, mint a záporesőÝ: keservesen sírt.
könnycsepp ~ fn − Szóláshasonlat:
Annyi, mint egy ~: nagyon kevés, nagyon kicsi.
könnyedzik könnyeddzik, könyvedzdzik i 1. Könnyezik. 2. Lemetszett ág
nedvet ereszt. Ha későn metszik a szőlőt,
metszés után ~, a lemetszett ágból csöpög a nedv, ezt a → népi gyógyászat
hasznosította, kis üvegbe fogták fel, és a
vérben levő szem gyógyítására használták.
könnyen ~ hsz 1. Hamar, gyorsan. 2.
Könnyen hagy: nem törődik vmivel.
Szólás: Könnyen beszíl: könnyű neki
beszélni, nincs bajban. Könnyen áll nála
a rívás: minden különösebb ok nélkül
sírni kezd. Közmondás: Könnyen jött, ~
megy/ment: azt a vagyont, pénzt, amelyért nem kellett keményen megdolgozni, könnyen elpazarolják. Aki ~ rí/sír,
könnyen felejt: gyakran azok siratnak
vkit a legkeservesebben, akik nem éreznek igazi fájdalmat.
könnyentörődió könnyentörőÝdióṷ
fn Papírhéjú → dió.
könnyít i Könnyít magán: székletet,
vizeletet ürít.
könnyű ~ mn 1. Könnyű hejre tedd!:
könnyen hozzáférhető helyre tedd, hogy
hamar megtalálhassuk. 2. Könnyebben
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érzi magát: beteg jobban van. − Szóláshasonlat: Könnyebb odább lökni, mint
odább küldeni: lusta. Szólás: Könnyebb
vígit fogja a dolognak: felületesen végzi.
Változata: Azt nízi, hun könnyebb megcsinálni. Könnyebb a lelkinek, ha (pl.)
üthet rajta egyet: jobban esik neki, ha...
Közmondás: Könnyű az, ami nem nehíz:
az válaszol így, akit kérdeznek, hogy
bírod-e. Könnyű annak, akinek nem nehéz: a) aki nincs bajban könnyen adja a
tanácsokat. b) az erős embernek könynyebb a nehéz terhet emelni, mint a
gyengének. Könnyű Katit táncra kírni,
ha maga is úgy akarja: ~ azt rávenni
vmire, akinek amúgy is kedve van hozzá.
könnyűsuhogó: → suhogó
könnyűszekér ~ fn Személyszállításra használt, teherhordásra kevésbé alkalmas → szekér.
könyök ~, könyék fn Testrésznév, az
alkart a felkarral összekötő ízület. Szólás: Úgy dícsírte, majd lement a ~irűl a
bűr: nagyon dicsér vmit. Ugy igyekszik,
majd lejön a ~irül a bűr: (tréf) egyáltalán nem igyekszik. Könyökig vájkál a
zsebibe: nagyon szegény. L. még: emberi test
könyöklő könyöklőÝ fn 1. Két oszlop
közötti vízszintes kiképzés, ahol könyökölni lehet. 2. Karzaton, erkélyen, ablakon párkányféle kiképzés. 3. A tornácot
az udvar felől határoló derékmagasságú
falnak a bejárat két oldalán levő része.
*Könyöklő: → Haláp
könyörög ~ i Nagybeteg felgyógyulásáért v. kegyes haláláért a pap a gyülekezetben imádkozik. Ojan beteg vóṷt,
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hogy mán könyörgött írte a pap a templomba.
könyörögtet ~ i Nagybetegért imát
mondat. Ez szokás volt a vallásos cívis
családokban. L. még: cívis vallásosság
könyörül ~ i − Szólás: Rajtam még a
Jóṷ Isten se ~: az mondja, akit sok csapás ért.
könyű ~ fn Könny.
könyv: Összetételekben (szószerkezetekben) gyakori, pl. ábécékönyv, adókönyv, csízióskönyv, földkönyv, históriáskönyv, imádságoskönyv, listáskönyv,
mendikánskönyv. − Jelentésüket l. a szócikkükben!
könyvedzik: → könnyedzik
könyvesbakó könyvesbakóṷ fn Más
nevei: könyvestarisznya, iskolás (oskolás) tarisznya; önállóan: bakóṷ. Szűrposztóból v. vászonból készített, hímzett
→ tarisznya, kisebb vászonzsák iskolás
gyermekek számára. A múlt század első
felében a szegény családok gyerekei
még ~ban hordták a palatáblát, palaveszszőt, füzetet, könyvet. Erős ruhaanyagból készített változata a ruhatarisznya. –
Vásott fiúk jól tudtak vele verekedni.
könyvestarisznya: → könyvesbakó
*könyvkötők: A ~ a nyomdában, ill.
saját műhelyükben dolgoztak. A debreceni könyvkötészetnek a 16−17. században európai híre volt. A ~ céhüket 1705ben alapították. 1750−1835 között volt a
színes pergamenkötések aranykora. −
Korunk könyvkötészetéről Kenéz Tünde
A debreceni könyvkötészet szókincse
című munkájából kapunk áttekintést.
köp ~ i Szókapcsolatokban gyakori:
Laposat ~: széleset, nagyot ~. Hegyeset
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~: nagy ívben ~. Stb. Szólásokban: Köpi
a markát: a) jó üzletet csinált. b) fogadkozik, hogy igazat mond. Köpök, lípek,
rá se nízek: semmibe se nézi. Főként
kisgyereknek mondott tréfás válasz arra
a kérdésére, hogy hová üljön: Köpj laposat, űj magosat! − Több népi hiedelem
kapcsolódik hozzá: → köpés.
köpcös ~ mn Gőgös, büszke. Köpcösen jár: egyenes testtartással, gőgösen
jár.
köpeny: → köpönyeg
köpenyeg: → köpönyeg
köpés köpís fn Régies változata: köpet. Népi hiedelemvilágunkban általánosan elterjedt, általában vmi rosszat elhárító gesztus. A cívisek körében is több
hiedelem kapcsolódott hozzá, ezek egy
része napjainkban is él. Pl. tűzbe nem
szabad → köpni, mert → fing ’kis pattanás’ kél az illető nyelve hegyén. → Rontás, szemverés ellen is alkalmazták, pl.
még a közelmúltban is megtörtént, hogy
az újszülöttet meglátogató ráköpködött
az újszülöttre: phü, phü. Napjainkban is
szokás a ház körül élő állatokkal (kismacska, kiskutya, malac, borjú stb.) kapcsolatban, hogy amikor világra jönnek,
megköpködik őket, hogy (szemmel)
verést ne kapjanak, átok ne fogjon rajtuk. Általánosan el volt/van terjedve, ha
vki először pénzhez jut (pl. vásárban,
kártyázáskor), megköpködi, és ezt
mondja: Phü, phü, apád, anyád ide jöjjík! Szólás: Nem ír egy köpíst/köpetet se:
semmit sem ér.
köpet: → köpés
köpködő köpködőÝ fn 1. → embervásár. 2. Másik népi neve: Csomor mo-
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zija, hivatalos neve: Meteor mozi. A két
világháború közötti időkben Debrecenben az egyetlen mozi volt, ahol lehetett
naprázni, vagyis napraforgómagot fogyasztani, köpködni. Tulajdonosa igazi
emberbarát volt. Pl. ingyen beengedte a
szegényeket és a gyerekeket az első sorokba. A mozit a szerelmeskedők is kedvelték. A páholyok függönyét kezdéskor
behúzták, majd az előadás vége előtt
csengőszó figyelmeztette a párokat,
hogy hamarosan villanyt gyújtanak. 3.
Kocsma volt a → zsibogó mellett. Főként fuvarosok, ószeresek látogatták.
köpöly köpöj, köpüj fn A → köpölyözés eszköze, pohárszerű kis bura, pohár.
köpölyöz köpüjöz i Felmelegített poharat a beteg testrészre borít, hogy vérbőséget idézzen elő.
köpölyözés köpüjözís fn A pohárba
tettek egy kis darab zsíros rongyot, és
azt meggyújtva a fájós testrészre (pl. a
derékra) helyezték. A pohár beszívta a
fájós részt. Debrecenben is sokáig alkalmazott népi gyógymód volt. L. még:
népi gyógyászat
köpönyeg köpenyeg, ~ fn Nevének
alakváltozata: köpeny. Gyapjúból v.
szűrposztóból készített, egész v. félkörös, ujjatlan felsőruha. A hosszú, ujjatlan, keskeny, álló galléros, palástszerű
felsőruha, a fekete, kék, ritkán zöld →
posztóköpeny gyakran kettős fodros gallérral, piros posztószegéssel a 18−19.
században az alföldi mezővárosok, így
Debrecen módos gazdáinak és mesterembereinek előkelő viselete volt, amelyet finomabb anyagból asszonyoknak is
készítettek (→ abaköpönyeg). − Szólás:
Bunda, ~!: ideje indulni! Fordítok a

kabóca
~en: felülbírálom a viszonyunkat, nem
leszek veled tovább olyan jó viszonyban.
Fordíttya a ~et: érdekeinek megfelelően
változtatja az elveit. Közmondás: Elmúlt
esőÝnek nem kell ~ (köpenyeg): késő akkor védekezni, amikor már megesett a
baj. − A kora tavasszal a legelőre kihajtott malac a hidegben keservesen sírva
mondja: Ha én eztet tudtam vóṷna, köpenyeget hoztam vóṷna. Ápri, ápri, áprilííís! L. még: cívis férfiviselet, cívis
női viselet
köpönyegajtó köpenyegajtóṷ, köpönyegajtóṷ fn Házon külső → ajtó, köpenyajtó. Rendszerint a ház hátulsó bejáratának az ajtaja.
köpörcöl ~ i Kaparász, kapargál.
köpperszövés köpperszövís fn →
Paszományosoknál olyan szövésfajta,
amelyet gatyamadzag, lámpabél, ill. lepedővászon szövésekor alkalmaznak.
köpű ~ fn 1. Kivájt fatörzsből készült
v. vesszőből font, esetleg deszkákból
szegezett, keret nélküli méhlakás. 2.
Ásón, lapáton, vasvillán, kaszán stb. az a
cső alakú rész, amelybe a nyelet belehelyezik (→ ásóköpű, nyélköpű). 3. A
pásztorbot kampójának az a része,
amelybe a nyelet erősítik. 4. Az → eke
tisztogatására használt eszköznek, az →
isztikének az a része, amelybe a nyelet
erősítik. 5. → lőcskáva. L. még: méhészet
köpül ~, küpül i Bádogedényben,
sajtárban, ill. → köpülőben tejfelből v.
tejszínből keveréssel, rázással vajat készít. A cívis háziasszonyok így ~ték (tkp.
rázták, keverték) a vajat: A tejfelt beletették egy kb. 6 literes bádogedénybe,
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rászorították a fedőt egy konyharuhával,
és jobbról balra rázták, ill. a konyha
földjén gurítgatták. Gyakran megtörtént,
hogy csak nehezen tudtak így vajat nyerni. Másik módja szerint nagy sajtárba
tették a tejfelt. Ebbe illett egy nagy fejű
fakanál, azzal verték, ~tek, míg kicsapódott a vaj.
köpülés: → köpülő, vaj és vajkészítés
köpülő köpülőÝ fn Teljes neve: vajköpülőÝ. Kisebb gazdaságokban és háztartásokban a → vajkészítés (egyik) eszköze, fából készült, csonkakúp alakú
edény, amelyben a tejfelt, aludttejet függőleges irányban mozgó verővel ütötték.
A fa~ általában dongákból összeállított,
ritkán egy darab fából faragott, később
már esztergályozott edény. A ~k verője
hosszú nyél végére erősített, átlyuggatott, általában kerek deszkalap. A cívis
gazdasszonyok inkább a bádogedényben
rázással, keveréssel történő vajkészítést
alkalmazták.
köpülyöz: → köpölyöz
kör1 ~ fn 1. Kislányok játékához alkotott ~. 2. (rég) Együvé tartozó személyek csoportja, egyesület: → gazdakör,
leánykör.
kör2: → kür
körbegyúrás ~ fn → Pásztorkalapkészítés egyik részművelete.
körbenforgó körbeforgóṷ fn A földön húzott kör körül játszott labdajáték,
amelynek résztvevői a kör közepén álló
játékost próbálják a labdával hátba ütni,
mire az a labdát elkapva a kör szélén
állók vmelyikét dobja meg, aki vele
helyet cserél. L. még: gyermekjátékok
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körbevarr ~ i → Cipőt a körvonala
mentén varrással megerősít.
körfésű körfűsű fn A kislányok körhaját összefogó félhold alakú → fésű.
körforgó bábosgép: → zsinórgép
körfűrészlap körfűríszlap fn Gép által forgatott, fűrészfogakkal ellátott kerek acéllemez, amely a hozzányomott fát
elvágja.
körhaj ~ fn 1. Női → hajviselet: rövidre vágott, sima, kör alakú haj. Nők és
(kis)lányok városi divatja volt. 2. Férfi
hajviseletként: nyak fölött körbevágott
haj.
Kőrises: → Haláp
kőrisfa kőÝrisfa fn Fénytelen törzsű,
dús lombú fa. Magas fája értékes ipari
keményfa, lombja takarmány.
körkéses ~ mn Körkésekkel ellátott
〈szerszám〉. Ilyen volt pl. a szőrmések →
húsolója, amelyben a késeknek ferdén
van behajtva az éle.
körkörös minta: Másik neve: körös
minta. A földes szoba fellocsolásakor alkalmazott → locsolási minta. A kiskancsóval 30−40 cm átmérőjű, egymásba
átérő köröket locsoltak a helyiség földjére.
körmagyar: → tánciskola
körmetlen ~ mn Köröm nélküli.
Közmondás: Körmetlen macskának nehíz a fára mászni: a szegénynek nehéz
jómódba kerülni. L. még: macska
körmöl ~ i 1. Csúnyán, macskakaparással ír. 2. Birka stb. körmét levágja,
rendbe teszi. 3. Macska karmol.
körmös ~ I. mn Lopásra hajlamos,
tolvaj. II. fn 1. Iskolai büntetésként:
pálcaütés a kéz összefogott körmeire. A
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régi időkben az elemi iskolában az a
tanuló, aki csúnyán írt, ~t kapott. A legtöbb vóṷt a ~ meg a tenyeres. 2. → balkezes.
körmöscsuka: → béka
körmöskása ~ fn Füstöletlen disznókörömmel készül. A körmöt megfőzik,
majd kiszedik a fazékból, és a levében
megfőzik a → köleskását. Gyömbérrel,
sóval, borssal és kevés zsírral ízesítik. Jó
téli eledel. A szegények egy másik változatát készítették: A köleskását sóban,
vízben öregre főzték. Nagy szalonnadarabokat tepertőnek megpergeltek. A zsírját a kásába keverték, esetleg egy kevés
disznózsírral meg is szaporították. A tepertőt a tetejére rakták. L. még: cívis
konyha
körmöspipa ~ fn Vörös v. fehér színű, karimás szájú, gombos nyakú, elöl
díszes pipa, amelynek a derekát mintha
egy kéz fogná. L. még: debreceni pipa
körmözőbicska körmözőÝbicska fn
Behajló, íves pengéjű vágóeszköz. A juhok télen megnőtt, ill. beteg körmeit
vágták vele a pásztorok. L. még: hortobágyi pásztorkodás
környék környík fn Vmely helység
közelében fekvő terület. Debrecenben a
következőt mondták arra, aki betelepült
volt, aki a ~ről jött, azaz → jöttment
volt: Na, ennek a kőÝdökit se a Basahalmán belül vágták el. L. még: Basahalma
környékez környíkez i Környíkezi az
álom: ásítozik.
környékig környíkig hsz Tájáig. Ebbe a szakmába dóṷgoztam ezerkilencszázötven karácsony, szilveszter környíkig.
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környes-körül ~, környös-körül hsz
Körös-körül. Környes-körül beborút az
ég.
környös-körül: → környes-körül
környület ~ fn Vmit közvetlenül körülvevő terület, környezet.
köröm ~ fn 1. – A/ Szaruból való lapos képződmény a kéz és a láb ujjainak
utolsó ízén. Névvel jelölt részei: körömház, körömhegye. A ~ rendellenességei,
betegségei, sérülései: körömvirág, körömméreg, vakköröm; állandósult szószerkezetekkel kifejezve: Megvakul a
körme: a) gombásodik a ~. b) gyulladásban van a körme. Elrúgja a körmeit: a ~
ütés v. más miatt leesik. Szilva nőÝ a
körmin: kisebb ütéstől megfeketedik a ~.
A külterjes állattartáshoz kapcsolódik a
Körmivel számol − kifejezés. Jelentése: a
le- gelőn elhullott állatnak a körmeivel
számol el a pásztor a gazdának. Körmirül őÝrzi: pásztor mindig a legelő jószág(csapat) nyomában van. − A szó
összetételekben is szerepel: a nagyra nőtt
~ neve sasköröm, az eltorzult gombás ~
a vakköröm, a kutya első lábának hátulján levő csontkinövés a farkasköröm;
gyomnövény neve a héjaköröm, kányaköröm. – B/ A ~ fazémákban leginkább
mint a kis mérték, a csekély érték v. más
negatív jelentéstartalom szemléletes kifejezése jelenik meg. Szóláshasonlatban:
Annyi, mint a körmöm feketíje: nagyon
kicsi, kevés. Annyit se ír [ér], mint a
körmöm feketíje: értéktelen, semmit sem
ér. Annyim sincs, mint a körmöm feketíje: nagyon szegény vagyok. Annyit se
adott neki, mint a körmöm feketíje: semmit sem adott neki. Szólásban: Gyászol-
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nak a körmei: piszkosak a körmei. Hoszszú a körme: lopásra hajlamos, tolvaj.
Változatai: Messzire ír a körme. Amit a
szeme meglát, a körme nem haggya ott.
Körme/Köröm közé kapja: megveri,
ellátja a baját. Lehúzták a tíz körmirűl:
megvesszőzték, megbotozták. Körmire
níz: szigorúan ellenőrzi, hogy vmit el ne
lopjon. Este örömmel, reggel ~mel: az
esti mosatlan elmosogatását ne halaszd
reggelre, mert akkor ~mel kell lekaparnod! 2. Pata. 3. A hámfát és a szekér
első tengelyét összekötő láncnak, a hatlóláncnak a végén levő kampó, amelybe
a hámfát akasztják. L. még: emberi test;
a fogalmak szócikkeit is!
körömágy: → körömház
körömcipő körömcipőÝ fn Mély kivágású, pánt nélküli → cipő.
körömfeketéje körömfeketíje fn Igen
kis mennyiség. Szóláshasonlat: Annyi,
mint a körömfeketíje: nagyon kicsi, kevés. L. még: köröm
körömház ~ fn (rég) Köznyelvi elnevezése: körömágy. Az ujjnak az a része, amelyben a → köröm képződik, és
amelybe beágyazódik.
körömhegy: → körömhegye
körömhegye körömhegyi fn 1. Köznyelvi alakja: körömhegy. A → köröm
legvége. Szólás: Nem aluttam egy körömhegyit se: semmit se aludtam. 2. Határozó(szó)i alakja: körömhegyig. Végsőkig, körömszakadtáig. Körömhegyig
küzdött.
körömhegyig: → körömhegye
körömhegyes sántaság ~: A kezeletlen, hosszúra hagyott körmű birkának a
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körme visszatörik, elfertőződik, ez a ~.
L. még: juh betegségei és gyógyításuk
körömjegy ~ fn A → tulajdonjegy
egyik formája. Aprójószág, főleg kiscsirke megjelölésére használták/használják. Amikor kikelt a csirke, rögtön
megjelölték a körmén. Ennek fő oka,
hogy a tanyán a → kommenciós felesége
is tarthatott korlátlanul csirkét, tyúkot,
néhány kacsát (libát nem). Az asszonyok
előre megegyeztek abban, hogy kinek mi
legyen a jegye. Volt, aki a csibe sarkáról
vágta le a körmöt, mások a szélsőt v. a
középsőt. A vágás helyét hamuval bedörzsölték. Körömjegyet főleg falun
használtak, ott ahol a baromfi pl. a közös
legelő miatt gyakran keveredett.
körömméreg körömmíreg fn A →
körömház genyes gyulladása. A körömmíreg amikor megsértőÝdik a körömház,
és meggyűl. Körömmírget kap: leveti a
körmét.
körömpő körömpőÝ, krömpőÝ fn
Más nevei: körömpőÝtábla, móṷzestábla, móṷzestáblája. Vasszegekkel kivert, nyeles kis fatábla, amellyel a gyapjút kifésülik. 2 db ~vel folyt a munka, az
egyik a → tépőszékre volt erősítve (→
félkörömpő), a másikat kézbe fogták. Az
egyik ~t a másikon lehúzták, így tépték
meg a gyapjút, így készítették elő a feldolgozásra.
körömpőalj körömpőÝajj fn A →
körömpővel való szálakra bontás, tépés
közben lehulló → gyapjú.
körömpőcsináló körömpőÝcsinálóṷ
fn → Körömpőkészítő mester.
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körömpőfog körömpőÝfog fn A →
körömpő acéldrótból készült, kampóhoz
hasonló, kiálló része.
körömpőfoghajtó körömpőÝfoghajtóṷ fn A → körömpőfognak a visszagörbítésére szolgáló négyszögletes vasrudacska. Ha a körömpőfogak a fésülésnél
és a tépésnél kihajoltak, és emiatt nem
vették jól magukba a gyapjút, mindet
kiszedték, és egyenként meghajtották a
~val.
körömpőpad: → tépőszék
körömpőtábla: → körömpő
körömpőtartó körömpőÝtartóṷ fn →
Körömpőpadon a → körömpőt tartó kis
állvány.
körömrugó körömrugóṷ fn 1. Istállóban az állatok, leginkább a lovak hátsó
lábainál levő gömbölyű keményfa (akácfa) gerenda, amelybe az állat amikor
beáll a jászolhoz, belebotlik, így a sarat
leveri a patájáról, ill. az almot, trágyát
nem túrja szét a lábával. A ~ az istálló
placcának tisztán maradását szolgálja. 2.
Kapuknál a küszöbbe v. külön tuskóba
szerelt, kiálló alsó ütköző, → kocsisbosszantó.
körömszedő: → körömszedő fogó
körömszedő fogó körömszedőÝ fogóṷ: Röviden: körömszedőÝ. A ló ferdére koptatott, ill. beteg körmének kiigazítására v. levételére szolgáló, harapófogóhoz hasonló → kovácsszerszám.
körömvágó olló körömvágóṷ ollóṷ:
→ Köröm vágására használt → olló.
körömvirág ~ fn 1. Másik neve: peremizs. Kb. 30−40 cm hosszú szárú,
kerek sárga virágú dísznövény. Visszérkenőcsöt készítenek belőle (→ körömvi-
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rágkenőcs). Nehezen gyógyuló sebek
kezelésére is használják. 2. A körmön
levő apró fehér folt(ok).
körömvirágkenőcs körömvirágkenőÝcs fn Körömvirágból készített viszszérkenőcs.
körönd ~ fn Kör alakú tér, körtér. A
Vigadóṷ nagy köröngye teli vóṷt asztalokkal.
kőrösfa kőÝrösfa fn Kőrisfa.
*Kőrös folyása: → Haláp
körös minta: → körkörös minta
körtánc ~ fn → Méhészetben: közeli
gyűjtőhelyet jelző tánc, amelynek során
a méh a lépen kicsi körben tipeg, egyszer jobbra, aztán balra keringve.
körte körtí, körti fn 1. Régies alakváltozata: körtíj. A ~ a rózsafélékhez
tartozó fontos gyümölcstermő növény. A
cívis házikertekben, gyümölcsösökben is
az egyik legrégebben termesztett gyümölcs, erre utal a helyi népnyelvben is
ismert régi körtélyes ’nagyobb körtefás
terület’ szavunk is. A ~ részeként külön
néven is említik a körtecsutkát és a körtekocsányt. A cívisek is több ~fajtáról
tudnak. Régebbi, népies fajtái közé tartozik a nyári, késő nyári ~ a sárga színű,
közepes méretű édes kálmánkörte, az
árpáskörte/árpávalérő-körte, a búzáskörte/búzávalérő-körte/nyári búzáskörte,
az eperrelérő-körte, a nagyobb méretű
dinnyekörte/vérbélű körte, a kellemes
ízű gudrickörte ’muskotálykörte’, a közepes méretű mézeskörte, a vöröses bélű,
édes ízű, nagyobb méretű, pálinka főzésére is igen alkalmas cukorkörte, a közepes nagyságú, éretten sárga színű, hamar
meglocsosodó, édes ízű espereskörte, a
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szép, de íztelen kurvakörte/császárkörte.
Nemesebb régi ~fajta a rozsdaszínű őszi
ízletes kormoskörte, a puha húsú, bő
levű vajkörte, a kis méretű, sárgás színű,
édeskés befőző~, a citromkörte és a pergamenkörte. Régi fajták voltak a nyári
szajkó és az ízenborzkörte is. Késő őszi
~ a vastag héjú sötétbarna kobakkörte és
az őszikörte/téliálló-körte/hardenpont. A
fáról magától leeső ~nek hullókörte a
neve. Hasonlósági névátvitel eredménye
a birskörte ’körte alakú birsalma’, a
körtelámpa és a fontkörte. Ez utóbbi a
font nevű mérleg rúdján az egyensúly
létrehozására való mozgatható súlynak a
népi neve. − Szerepel szókapcsolatban:
körtít szed: (tréf) nyomtató ló után a
lótrágyát összeszedi. Szólásban: Rászorúsz még a húgyos körtíre! − jósolják
annak − az egyszeri kisbojtár esetére
utalva −, aki nem becsüli meg amije van.
Közmondásban: Mikor megírik a ~, beleesik a szarba is − így utalnak durván
arra, hogy a válogatós lány vénlány marad, és olyan férfival kell beérnie, aki
hajlandó elvenni. 2. A gyapjú mérésére
használt mérlegnek, a fontnak a rúdján
levő ~ alakú mozgatható súly; fontkörte.
L. még: debrecenikörte; a fogalmak szócikkeit is!
körtecsutka ~ fn A → körtének az a
része, amely a magházat magában rejti.
körtegomb ~ fn → Paszományosoknál: körte alakú faformára, hatágú csillag
motívuma alapján készített gomb.
Nyóṷcjárásos ~: a hatágú csillagmotívum mentén nyolcszoros szálvezetéssel
készített gomb. Tízjárásos ~: a hatágú
csillagmotívum mentén tízszeres szálvezetéssel készített gomb.
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körtekocsány ~ fn A → körte szára.
körtelámpa körtílámpa fn Szószerkezettel: gyerekágyas lámpa. Falra szerelt, kis petróleumlámpa. A csecsemő
közelében alvó édesanya használta, ha
éjszaka fölkelt a gyermekéhez. Gyér
fényt adott, így aludni is lehetett a világánál. Nevét onnan kapta, hogy a →
petrótartója körte alakú volt.
körtély: → körte
körtélyes körtíjes fn (rég) Nagyobb
körtefás terület.
körtepálinka: → pálinka
körtí: → körte
Kör utca: → Ondód
körülcsóváz körűlcsóṷváz i Földterület határát felkupacolt karóval körben
megjelöli.
körülhord körűlhord i Vhol körülvezet vkit.
körülkanyarít körűlkanyarít i 1. Kenyeret körbeszel, körülvág. 2. Ménest
lóháton körüljár.
körülkas körűlkas fn Nemcsak oldalt, hanem elöl és hátul is zárt → szekérkas.
körülkerekít körűlkerekít i Kelést
babonás eljárás során úgy próbál meggyógyítani, hogy vmivel kört rajzol köréje. A testen levő daganatot például göröngyi bíka ’varangyos béka’ orrával
kell kilencszer körülkerekíteni. L. még:
cívis hiedelemvilág
körülkorcol körűlkorcol i Körbekötöz, megerősít, a kerítést fával, gallyal,
madzaggal megerősíti, szilárddá teszi.
körülráncos szoknya körűlráncos
szoknya: Körös-körül ráncokba szedett
→ szoknya.
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körülráspolyoz körűlráspojoz i Patát
körbereszel.
körülseper körűlseper i A népi hiedelem szerint nem szabad ~ni a lányokat, mert ha ezt teszik, a lány nem megy
férjhez. L. még: cívis hiedelemvilág
körülszaros körűlszaros mn Elölhátul piszkos 〈bőgatya〉. A fehér bőgatyára mondták, ha piszkos volt, hogy ~.
körülszed körűlszed i Ló → patkolásakor patát körbevág, lecsipeget. L. még:
patkolókovács
körülszeg körűlszeg i Kenyeret körülvág, körbevág.
körülver körűlver i Csizmasarkot
körben szögekkel rögzít.
körvágó körvágóṷ fn → Pásztorkalap-készítés eszköze: a kalapszél egyenletes körbevágásához használatos lapos
fadarab, amelynek van egy negyedhold
alakú része, ennek a középrészén T alakú nyél van, rajta centiméteres késpengényi szélességű rovátkákkal.
körző: Összetételekben: → jelölőkörző, jelzőkörző, szakítókörző.
Kösely Kösej tn A → Tócó és a Kondoros összefolyásából létrejövő jelentősebb vízfolyás a várostól délre. Debrecen csatornarendszerének része. L. még:
halászat a hortobágyi vizeken, Hortobágy folyó
Kösely-ér: → halászat a hortobágyi
vizeken
Kösely-szeg Kösej-szeg tn Dűlő a →
Kösely nevű vízfolyás kanyarulatában. A
híres → debreceni pipa készítéséhez itt
bányászták az agyagot.
kősó kűsóṷ fn A cívis népnyelvben a
szó nem annyira a természetben előfor-
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duló ásványt, inkább a tömbben árusított
(megőrletlen, megtöretlen) sót jelentette,
amelyet természetesen használat előtt
összetörtek, ill. megőröltek, megdaráltak. A ~t Erdélyből szállították hajón v.
szekéren. Előbbi neve hajósó (5, 5 font),
utóbbié kocsisó (17, 5 font) volt. − A
régi világban pl. → disznóöléshez készülve szekérrel néhány ~val elmentek a
→ szárazmalomba sót darálni. Itt egy
nagyponyvát leterítettek, a ~t rátették, és
a fejsze fokával szétverték. Ezután következett a darálás. Fél napba is beletelt,
amíg 4 kősót kézzel megdaráltak. Később villanydarálóval daráltak. − Szóláshasonlatban: Nehéz, mint a kűsóṷ: pl.
gyerek nagyon nehéz. Szólás: Majd
megismerik egymást, ha hat kűsóṷt megesznek: csak hosszas együttélés után derül ki, hogy mit ér a házasság(uk).
kösü ~ fn Más nevei: varróṷszék, lú.
A → szíjgyártók négylábú munkaeszköze, ülőpad, amelynek elöl függőlegesen
álló satujába a megvarrandó bőrt munka
közben facsavarral beszorítják. A ~nek
kettős → kösüfeje van, lovaglóülésben
dolgoznak rajta.
kösüfej ~ fn Másik neve: kösüpofa.
A → kösü részeként: két lapos fadarab,
amelynek kb. 25 cm hosszú részébe a
megvarrandó szíjat befogják.
kösüpofa: → kösüfej
köszköpű ~ fn Fontoskodó, hírt hordó, pletykálkodó személy. Szóláshasonlatban: Sürög-forog, mint egy ~: fontoskodva intézkedik.
köszköpűdik ~ i 1. Kötekszik. 2. Haszontalankodik.
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köszköpűködik ~ i Sikertelenül,
eredménytelenül küszködik, hogy megcsináljon vmit.
köszméte: → pöszméte
köszmételeves: → pöszmételeves
köszmétés: → pöszmételeves
köszön ~ i − (Nép)mesei fordulatban:
Köszönd, hogy nagyanyádnak szóṷlítottál!: ti. ha nem, annak következményei lettek volna. Adatolt igekötős alakjai: → beköszön, leköszön, megköszön,
ráköszön.
köszönés: → üdvözlés–köszönés
köszöntő köszöntőÝ fn (Naptári) ünnepek alkalmával énekelt v. elmondott
vers , ill. prózai szövegek az ünnep,
vmint a felkeresett házigazda és családja
köszöntésére. A ~k jelesebb alkalmai a
cívis (gazda)társadalomban: a naptári
(egyházi) ünnepek közül elsősorban a
→ karácsony, újév; családi ünnepek
közül a névnap (→ névnapozás), →
lakodalom, keresztelő; a munkaalkalmak
közül leginkább a → disznótor. A ~
szövege lehet(ett) énekelt v. elmondott
rigmus; kántor, tanító, kántortanító által
írt „műalkotás”; egyházi, irodalmi eredetű, folklorizálódott vers, egyházi ének
stb. L. még: legáció, mendikáns
köszörű ~ fn → Köszörűkővel működő, általában lábbal hajtott eszköz
kések, szerszámok élesítésére. Adatolt
fajtái: → bakköszörű, ostorköszörű.
köszörűkő köszörűkű fn Homokkőből készült forgatható korong vágó eszközök, szerszámok élesítésére.− Szóláshasonlatban: Űl, mint macska a köszörűkövön: gubbasztva, idétlenül ül. Szólás:
Majd jóṷra hozza a köszörűkű: biztatás-
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ként mondják: nem jelentős hiba az,
helyre lehet azt még hozni. Közmondásban: Mindent jóṷra hoz a köszörűkű:
minden hibát, mulasztást ki lehet javítani. A frazémák szemléleti alapja, hogy a
jó köszörűs a rosszul élezett v. tompa
vágóeszközt megint használhatóvá tudja
tenni. Arra valóṷ az öreg, hogy hajcsa a
köszörűkövet: az öregnek is lehet vmi
hasznát venni.
köszörűs ∼ fn → Köszörűvel dolgozó
(vándor) iparos. A vándor~ talicskájával
járta a településeket, a késeket, ollókat
élesítette, köszörülte meg. Voltak/Vannak műhellyel rendelkező ~ök is. Szóláshasonlatban: Mindig eggyet hajt, mint
a ~: ugyanazt ismételgeti, mindig egy
dologról beszél. Szólásban: Ennek is
Bécsbe van a ~se: életlen késre mondják.
köszörűsár ∼ fn → Gubásmesterségben a köszörű körül levő, kő és acéltörmelék keverékéből álló sár, amelyet
zöldgálic és égerfa héjával keverve a
guba festéséhez használt fekete festékhez tesznek.
köszvény köszvíny fn 1. Az anyagcsere zavara miatt fellépő nem reumás
betegség. Hajdan a cívis társadalomban
is gyakori időskori betegség volt. Egyik
fajtája a → sülyköszvény. A ~hez kapcsolódó népi időjárási megfigyelés: Nagyon hasogat a köszvíny, időÝváltozás
lessz. Más változatban: Nagyon hasogat
a köszvínyes lábam, időÝváltozás lessz.
− Szitkozódás: A köszvíny essík beléd! 2.
Reuma. 3. Elhúzta a köszvíny: → racka
juh szarvával kapcsolatban mondják: a
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szarv előbb egyenesen nő, majd elgörbül. L. még: sülyköszvény, zsigora
köt ~ i 1. Szőlőt karóhoz ~öz. 2.
Hosszú egyenes tűkkel fonalat hurkolva
vmit készít. Általában 2 tűvel, de harisnyát 5 tűvel ~öttek. 3. Horgol. 4. Köti
magát: erőszakosan ajánlkozik, tolakszik. 5. Köt valakivel: üzletel, üzletet ~
vkivel. Ne köss vele, nem megbízhatóṷ
ember. 6. Növény, gyümölcsfa megtermékenyül, és termést kezd hozni. Nem ~
a paszuj ebbe a száraz időÝbe. 7.
Krumpli gumókat fejleszt. Nem ~ a kolompír, mert nincs esőÝ. 8. Növény gyökeret ereszt, és megfogan. − Szólásokban: Na, ezt öt tűvel ~öttík: (tréf) ritka
búzára mondják. Kötve hiszem: nem hiszem. Nem ~i az óṷrára: nem árulja el a
titkát. Közmondásban: Aki jóṷl ~, az
jóṷl is óṷd: ha vmit jól csinálsz, annak
jó az eredménye is. − Adatolt igekötős
alakjai: → beköt, elköt, felköt, hátraköt,
kiköt, leköt, megköt, ráköt.
kőtaszító kűtoszítóṷ fn → Tímároknál a bőr simítására való, nyélbe foglalt
vörös kőből álló szerszám. L. még: tímármesterség
kötegel ~ i Kötegeket, összekötött
csomókat készít. A nyúlbűröket húszdarabonként összerakva ~ik.
kötegelés kötegelís fn Kötegek, öszszekötött csomók készítése.
kötekedős kötekedőÝs mn Kötekedő.
kötél ~ fn – A/ 1. Kenderszálakból,
esetleg szalmából összesodort, főként
kötözéshez használt, általában erős, vastag eszköz. Rendeltetése, felhasználása
szerint több fajtája van. Aratáskor használatos a levágott gabona szálaiból so-

kabóca
dort kévekötél, bakos kötél, a boglya, kazal, asztag lekötésére szolgál a szalmakötél, szalmahordáskor a hosszú kender~, a rudalókötél, az állattartásban
szükséges a fogókötél/pányvakötél, a
bika gombozásához az erős gombozókötél, háti teher (pl. rőzse) cipeléséhez
kell a hátalókötél, boroshordónak a pincébe eresztéséhez szükséges a boreresztő kötél, temetéskor a koporsó leeresztéséhez szükséges az eregetőkötél. A kisborjú megkötésének eszköze a borjúkötél, de bornyúkötélen van az a férfi is,
akinek a felesége nemrég szült, emiatt
nem élhet nemi életet. − Kifejezésekben
is előfordul. Kötelet ereszt: szalmából,
szénából csavarva olyan hosszúságú
kötelet sodor, amilyenre a kazal v. boglya lekötéséhez szükség van. Kötelet
vet/hány: a kész kötelet lehelyezi, hogy a
marokszedő rátehesse a markot, a gabonacsomót. 2. Jelzőként: egy kötegnyi
szalma, széna. Egy ~ szalma, amennyit a
hátán elbírt az ember. – B/ Szólásokban:
Kötelet, meszet (pl.) Gyurka megveszett:
gyerekek mondják társuknak csúfolódva
arra utalva, hogy megőrült/megbolondult
a nevezett személy. Gyermek veréssel
való fenyegetéseként: Ázik a ~! Jótanács,
figyelmeztetés: Ne engedd hosszú ~re!:
a gyermekeket ne engedd szabadjára!
Utána ereszti a kötelet − mondják arra a
szülőre, aki szabadjára engedi gyermekét. Harangozóra mondják tréfásan:
Nyakába a kötele. Burokba született, kötelen hal meg: most szerencsés, de majd
rossz vége lesz az életének. Közmondásban: Ott szakad a ~, ahun a leggyengébb: ott történik a leghamarabb a baj,
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ahol a legkisebb az ellenállás. L. még: a
fogalmak szócikkeit is!
köteles ponyva ~: Szálastakarmány
hordására való zsákból készített, téglalap
alakú → ponyva, amelynek a 2 sarkán
kötél van.
köteles rész: → öröklés
kötelesség: → tartozó kötelesség
kötélfonás: → gyűrűfonás
kötélgúzs ~ fn Kötélhurok, amelyet
→ disznóöléskor az állat szállításának
megkönnyítésére használnak. Ilyenkor a
~t a disznó hátulja alá teszik, ketten az
elejét emelik, egy a faránál segít.
kötélgyártó kötélgyártóṷ fn Másik
neve: kötélverőÝ. Mesterember, aki a
kender rostjaiból köteleket, zsinórokat
készít. Termékeinek nagy része mezőgazdasági eszköz, az állattartás és közlekedés fontos kelléke. A legnagyobb
igénybevételnek kitett kötéláru, mint pl.
az istráng, kötőfék, marhakötél, pányva,
vmint a ruhaszárító kötél, vízhúzó kötél,
rudalókötél az ún. szálakenderből készül, míg kócból pl. a borjúkötél, kócmadzag. L. még: *kötélverő céh; a fogalmak szócikkeit is!
kötélgyeplő kötélgyeplű fn Főként
szántáskor használt, kötélből készült,
hosszú → gyeplő. A szegény gazdálkodók használták.
kötélistráng: → istráng
kötélrevaló kötélrevalóṷ I. mn 1.
Hitvány, akasztófáravaló 〈ember〉. 2.
(tréf) Rossz, vásott 〈gyerek〉. II. fn 1.
Hitvány, akasztófáravaló ember. 2.
Rossz, vásott gyerek.
kötélsodró kötélsodróṷ fn A → kévekötél készítésére szolgáló egyszerű
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szerszám. Vastag drótból készül: harapófogóval begörbítik a drót végét kampóba, az ellenkező végére fogót csinálnak,
ezzel lehet a ~t hajtani. Először meglucskolják a szalmát, hogy ne törjön,
aztán egy személy a szalmát engedi rá, a
másik tekeri. Nagyobb gazdaságokban
(és ritkán) használták.
kötélteregető kötélteregetőÝ fn Az a
személy, aki → aratáskor a kötelet úgy
helyezi, hogy abba a marékszedő bele
tudja tenni a levágott gabonát.
kötélverő: → kötélgyártó
*kötélverő céh: A debreceni kötélverők csak 1672-ben alakítottak céhet. A
régi feljegyzések szerint mesterremekként a főbíró számára háromféle kötőféket, 2 istrángot, 1 szál spárgát kellett
elkészíteni. Hajdan Debrecen az egyik
kendertermelő központ volt, így céhes
keretekben a 19. század utolsó harmadáig a kötélgyártás is virágzott. A gyári
termelés az 1870-es évektől fokozatosan
kiszorította a műszaki jellegű kötéláru
készítéséből a kisiparos kötélverőket,
tevékenységük teljesen a mezőgazdasági
és halászati cikkek (hálók, varsák) készítésére korlátozódott.
kötény kötíny fn Népi neve: → kötő.
A felsőruhát elülső oldaláról védő ruhadarab. L. még: bőrkötény, cívis férfiviselet, cívis női viselet
kötés kötís fn 1. Több összetétel utótagjaként szerepel. A ló, szarvasmarha
megkötésére való ~fajta a bakkötés, rakomány lekötésére való a könnyen kioldható kunkötés ’kungörcs’, befőzéskor
a háziasszonyok a befőttet dunsztkötésbe
teszik. A kézműiparban pl. a vesszőfo-
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násnál használatos a gúzskötés, keresztkötés, a kosárfonás másik neve kosárkötés, a vesszőfonás egyik ága a kaskötés, a
paszományosmesterségből ismeretes a
díszkötés, kígyókötés, korelkötés, a szíjgyártóknál fordul elő a szironykötés, a
rézműveseknél a szegkötés ’szegecselés’, a bunda aljának felerősítésére alkalmazzák a felkötést. 2 Termőrügy.
Szípen köt a dinnye, szíp kötísek vannak
rajta. 3. Gerendák egyberovása, eresztéke. 4. Emberi testrész: derék. 5. A derékon az a hely, ahol a ruhát megkötik. 6.
A világosság felé tartott tojás tompa
végén észlelhető kis kerek, véres folt. 7.
Szerződés, egyezség. 8. Különböző terményeknek, gyümölcsöknek összekötött
csomója. Pl. 5−6 szép tengericső összekötve vetnivalónak, az volt egy ~. 9.
Annyi dohánylevél, amennyit egy kötegbe, csomóba fognak össze. 10. Szőrméseknél: köteg. L. még: a fogalmak
szócikkeit is!
kötésig kötísig hsz Derékig. Kötísig
ért a gaz a kertben.
kötéstengeri kötístengeri fn Fűzérbe
fűzött, felakasztva tárolt kukoricacső.
Általában 5−6 csövet kötöttek egybe, ezt
használták vetéskor, ez volt a → kötés,
~. Egy-két piros csövet is bekötöttek, és
a többivel vegyesen vetették el azért,
hogy ennek a porzója megporozza a
sárga tengerit, így színesebb, szebb lett a
termés.
kötésű kötísű mn Vmilyen testfelépítésű, termetű 〈ember v. állat〉, jókötésű.
kötetlen fejjel ~: Hajadonfőtt. A cívis asszonyoknak, lányoknak a legutóbbi
időkig nem illett a templomba ~ belépni.
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kőtoszító: → kőtaszító
kötő kötőÝ fn 1. Kötény, ill. jelzői
használatban: annyi 〈vmiből〉, amennyit
ebbe bele lehet fogni, amennyi ebbe
belefér: egy ~ alma. 2. A kos nemi szerve elé kötött vászondarab, az üzekedés
megakadályozására. − Különböző jelentésekben több összetétel utótagjaként
szerepel. Foglalkozásnevekben melléknévi igenév: gombkötő, kaskötő, kefekötő, kosárkötő ’kosárfonó’, nádkötő ’nádazó, nádtetőt készítő’, ill. a kévekötő és
a lókötő ’lótolvaj’. Egyéb: a szekér oldalait összekötő derékkötő ’deréklánc’.
Ruhadarab ’kötény’ jelentésű a bekötő,
kékkötő, lüszterkötő, surckötő, ill. itt
említhető az egyenkötő, fejkötő/főkötő is.
Ruhadarab tartozéka a botoskötő, gatyakötő, kardkötő, lábszárkötő, mentekötő,
strimflikötő, idesorolható a pólya átkötésére szolgáló pólyakötő is. Szószerkezetben: fodros kötő, melles kötő. L. még:
a fogalmak szócikkeit is!
kötőasszony kötőÝasszony fn A szőlő kötözését végző napszámosasszony.
L. még: szőlőkötözés
kötődik kötőÝdik i Tréfálkozva ingerkedik vkivel, bosszant vkit.
kötőfék kötőÝfík fn Ló, esetleg szarvasmarha stb. fejére húzott, kenderből
font kantárszerű eszköz, amelynek száránál fogva vezetik, ill. amellyel megkötik az állatot. Részei: a ló tarkóján, a füle
mögött áthúzódó fejrész, a ló orrára kerülő, legtöbbször díszes hurkolással ellátott orr-rész (→ orradzó), a ló álla alatt
összefutó, karikával ellátott ún. álladzó
(→ kantár), amelynek nagyságát egy
csúsztatható görcs segítségével szabá-
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lyozni lehet. Az álla alatti karikába kötik
a fékszárat (→ kötőfékszár), amelynél
fogva vezetik v. megkötik a lovat. Hátaláskor gyakran a ~szár szolgált → gyeplő gyanánt. Kötőféket tettek a jászolhoz
v. az igához szoktatandó kiscsikó és a
ménesből kifogott szilaj ló fejébe. A ~et
kötélverő mesterek készítik, főként vásárokban árulták, de kereskedelemben is
kapható. − Közmondásban: Ahun megtanájják/meglelik,a kötőÝfíket ott kell keresni a lovat is: ahol vmi eltűnt tárgyból
vmit megtalálnak, ott kell lennie az
egésznek. L. még: debreceni kötőfék
kötőfékszár kötőÝfíkszár fn A → kötőféknek a fejre illeszthető részéből kiinduló kötél v. szíj.
kötőfűz kötőÝfűz fn Kosárkötő fűz.
L. még: vesszőfonás
kötőhártya-gyulladás kötőÝhártyagyulladás fn A → szem elülső felszínét
borító nyálkahártyaréteg gyulladásos
betegsége. L. még: népi betegségnevek
kötőkeresztfa kötőÝkeresztfa fn →
Szövőszék részeként: a lábakat alul és
felül összekötő keresztfák közül egy.
kötőkorc kötőÝkorc fn A → kötény
dereka.
kötölődzködés kötölőÝcködís fn 1.
Kötekedés. 2. Akadékoskodás, aggályoskodás.
kötölődzködik kötölőÝcködik i 1.
Kötekedik vkivel. 2. Akadékoskodik. 3.
Kisgyermek nyűgösködik, nyafog.
kötőmadzag kötőÝmaddzag fn A →
kötény korcába húzott → madzag.
kötősejt kötőÝsejt fn Olyan szabálytalan mézsejt, amely ott fordul elő, ahol
a lép a lépsejtekhez épült.
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kötőszög kötőÝszög fn Fémek egymáshoz rögzítésére használt rövid szárú,
szélesebb fejű kisméretű szög.
kötött alsó suba: → cívis férfiviselet
kötözetszőlő
kötözetszőÝlőÝ
fn
Mondják állóṷszőÝlőÝnek is. Rafia,
hárs, madzag két végére felkötözött és
rúdra fel- akasztott, télire eltett → szőlő.
A hárs, rafia két vígíre általába eggyegy fürtöt tettünk.
kötözködik ~ i Pl. felöltözéskor nadrágot felhúz, felköt. [?]
kötőzködik kötőÝzködik i Kötekedik,
ingerkedik vkivel. [?]
kötöző kötözőÝ fn 1. → Gubacsapóknál a mellék kb. 20 cm-es része,
amelyet két gubarész között szabadon
hagynak, hogy amikor levágják a posztót
a szövőszékről, és a részeket szétvágják,
ezen szálak elkötözésével akadályozzák
meg a sorok lebomlását. 2. Összetétellel:
kötözőÝszál. Gubaszövőszéken a nyüstöt
tartó csigára akasztott gyapjúszál,
amellyel összekötözik a láncfonalat, ha
szövés közben elszakad.
kötözőszál: → kötöző
kötözőszíj kötözőÝszíj fn → Szíjgyártóknál hosszú, vékony szíj.
kötözött tengeri ~: A → tengeri tárolásának egyik hagyományos módja. A
tengericsöveket levelének segítségével
felfűzték, bokorba kötötték, és a (tanyai)
ház v. az istálló eresze alá egy hosszú
rúdra akasztották.
kötszerész ∼ fn Kötözőszerek készítője és árusítója.
kőtt: → kelt
kőtteltet: → kelteltet
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kőttes kőÝttes fn 1. Kalácstésztából
készített, pogácsa alakúra kiszaggatott
sütemény. Nagyobb méretű, és nincs
benne töltelék, üres. 2. → kelt tészta. 3.
→ dübbencs. L. még: cívis konyha
kőtt tészta: → kőttes, kelt tészta
kötyfötöl ~ i Kavar, kever.
kőút kűút fn (rég) Kövesút. Debrecenben a 20. század első évtizedeiben a
kövesutat még kűútnak mondták.
kőÝszög kűüszög fn Gomba okozta,
fekete duzzanatban megnyilvánuló veszedelmes betegség a gabonaféléken.
Fekete pora van, a búza lisztje is fekete
tőle. L. még: üszög
kővágás kűvágás fn Megkopott →
malomkőnek érdes felületűvé kalapálása.
A közmondás szerint (is) ez a móṷnár
gongya volt. L. még: molnár
kővár kűvár fn − Szólás: Ebbűl/Abbúl mán nem veszünk kűvárat: ez/az
olyan csekély összeg, hogy nem leszünk
vele gazdagabbak.
kövecseges ~ mn Körtében kemény,
rághatatlan, köves rész. Pl. a császárkörte, vadkörte is ~, mert rághatatlan kis
darabok vannak benne.
kövér: Összetételekben: → bélkövér,
pecsenyekövér, sárgakövér.
kövéres hús kövíres hús: Kövérkés
→ hús.
kövérhúsos étel kövérhúsos ítel: Főként Tsz-ban: kövérhúsos ítelek, vegyes
kövérhúsos ítelek. Erre utal a szóláshasonlat: Hússal íl az, mint a vírcse, hogy
a fogát meg ne sércse.
kövér idő kövír időÝ: A növényzet
számára kedvező, termékenységet hozó,
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rendszerint esős idő. A ~ jó idő, vagyis
mindig akkor van eső, amikor hasznos.
kövérke ~ fn Szószerkezettel: kövér
porcsin. A → porcsin egyik fajtája. L.
még: gyomnövények
kövér porcsin: → kövérke
Köves-halom: → hortobágyi őshalmok
Kövesházi-erdő: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
köves retek ~: Fás, taplós → retek.
követ ~ fn (rég) Országgyűlési képviselő. A képviselőÝt rígen ~nek hítták.
követség köveccsíg fn Megkövetés.
Idős cívisek udvarias mentegetőzésében:
Köveccsíggel legyen mondva: bocsánat,
elnézést a kifejezésért.
követválasztás ~ fn (rég) Képviselőválasztás.
kövező kövezőÝ fn Kövezést végző
útépítő munkás.
köz1 ~ fn 1. Keskeny kis utca. Pl.
Gambrinusz ~, Bádogos ~. 2. Utcákból,
utakból leágazó keskeny út.
köz2 mn Közül akaratul: közös akarattal.
közbaka ~ fn (rég) Gyalogos közlegény.
közbojtár ~ fn A → hortobágyi
pásztortársadalom, pásztorszervezet tagjainak rang szerint való felsorolásában
szereplő egyik munkakör.
közbül ~ hsz Vkik, vmik között v.
közé.
közel ~ hsz − Szólás: Erre ~ebb, arra
hamarabb: ez az út rövidebb, az hoszszabb, de jobb, így gyorsabban megtehető.
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közelesen ~ hsz Hamarosan. Közelesen felgyóṷgyul.
közeli ~ mn − Szólás: Se (nem) ~, se
(nem) távoli: nem rokona, sőt nem tartozik a távoli rokonsághoz sem.
közellátás: → rövidlátás
közelről rokon közelrűl rokon: Közeli (vér szerinti) hozzátartozó. L. még:
rokon, rokonság, vérrokonság
közémegy közzémegy i Bizonyos dolgok csoportjába bemegy, belemegy. A
marhacsorda közzément a tengerinek.
közénéz közzéníz i Átvizsgál, megnéz. A cívis gazda szerint: Közzé kell
nízni a jóṷszágnak, az legyík mindíg a
legelsőÝ.
középbarázda közípbarázda fn Szétszántásnál, vagyis a földterület szélén
kezdett → szántás esetében a tábla közepén keletkezett barázda. Szántáskor
jobbról is fordultak, balról is, amit legutoljára szántottak, az volt a ~. Közípbarázdát löket: ~´t szánt. Ezzel fejezik
be a szántást.
közepében közepibe hragos fn Vminek a közepén.
középenformán ~ hsz Kb. középen.
Vóṷt egy nagy kapu ~.
középfa ~ fn Mondják közfának is. 1.
Az ekeszarvakat egymással összekapcsoló fa. 2. A szekéroldal közepén vízszintesen futó, a függőleges keresztfákat,
a zápokat összefogó fa. 3. Másik neve:
strájfa. Istállóban lovaknak egymástól,
ill. a szarvasmarháktól való elválasztására szolgáló rúd. A padlásról lóg le kötélen v. láncon. 4. A félkézfűrész közepén
levő keresztfa.
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középidejű ~ mn Középkorú. Azt,
hogy hajja kend, azt fírfinak, jóṷ ~nek
mondták rígen.
Közép-kút: → hortobágyi helynevek
és helynévtípusok
Középső-hármas-halom: → hortobágyi őshalmok
középső karika közepsőÝ karika: A
tűzhelyen levő három → karika közül ez
van középen.
középszegy ~ fn A levágott → szarvasmarha szegyének a vastag lapocka és
a vékony szegy közé eső része. A cívis
gazdasszony általában savanyúkáposztával készítette el. L. még: cívis konyha
középszer ~ mn Méreteit tekintve
közepes testalkatú 〈ló, → szarvasmarha〉. L. még: lótenyésztés
középszer aljas középszer ajjas: →
Szarvasmarha (ökör) testalkatára vonatkozó megjelölés.
középszűr ~ fn Olyan → szűr, melynek bősége két és fél szél, azaz kb. 76
cm.
Közép-telek: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
Közép-telki-kút: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
középút ~ fn − Közmondás: Legjobb
a ~: óvakodjunk a szélsőségektől!
középvánkos ~ fn A nagy terhet hordó szekerek derekát alátámasztó, megerősítő rúd.
közévág közzévág, ~ i − Szóláshasonlat: Közzévágott, mint a zsidóṷ az egy
lúnak: gyorsan, kurtán-furcsán elintézte.
L. még: nemzetiségcsúfoló, zsidó
közfa: → középfa
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közfal ~ fn − Szitkozódásban: A fene
egye ki az óṷrábul a közfalat!
közhír ~ fn − Egy igen régi tiltásban:
Közhírré títetik, hogy a pipa tiltatik,
mert aki ez ellen vítetik, arra huszonöt
verettetik: utalás arra, hogy hajdan a puritán erkölcsű Debrecenben tiltva volt a
pipázás. Újabb és durvább keretben:
Közhírré títetik, hogy a pina baszatik.
Aki rajta kapatik, szigorúan büntetik.
*közkenyérsütő: → pereccsütő
közköltség közkőÝccsíg fn A város
(falu) közös költségeinek fedezésére kivetett adó. Ebből tartották rendben például az utcákat, árkokat.
közmondás: → cívis népnyelvi frazémák
közöl ~ i 1. Kocsis úgy hajtja a lovat,
hogy a kátyuk, pocsolyák a kocsi kerekei
közé kerüljenek. Közöli a kerékvágást: a
régi kerékvágásba bele nem hajtva halad. 2. Úgy rak, rendez vmit, hogy a két
rész között köz maradjon; közt hagy. Pl.
gubaszövéskor a fürt mindig ~ve lett
rakva, és nem vált meg egymástól a két
kéz rakása.
közölve hsz Közölve rak: → gubacsapó a mellék szálai közé bújtatja a
fürtöt.
közös ~ fn 1. → termelőszövetkezet.
2. Az Osztrák—Magyar Monarchiában:
közös hadsereg. A báttya a ~öknél
szóṷgált. 3. → közös szerzemény.
közös iskola ~: Koedukált iskola.
Lányok vóṷtunk csak, akkor még nem
vóṷt ~.
közös pitvar közös pitar: Összetétellel: közpitar. Cselédházban 2 család által
főként konyhaként közösen használt
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helyiség. A ~ra két család tudott kimenni, ebbe vóṷt a berakott konyha, ott
főÝztek.
közös sír ~: Olyan sír, amelyben a
családtagok együtt nyugodnak.
közös szerzemény közös szerzemíny:
Röviden: közös. Házastársaknak munkával szerzett közös vagyona, keresménye,
amely lehetett pénz, jószág és föld is. L.
még: cívis jogszokások
közpitvar: → közös pitvar
község kössíg fn − Szólás: Oszoj kössíg, nincs vendígsíg!: a) 〈e szavakkal
oszlatják szét a bámészkodó gyermekcsapatot〉. b) 〈a távozni szándékozó vendégek mondják a vendéglátóknak〉.
közszíj ~ fn 1. A → csép nyelét és
hadaróját összekapcsoló szíj. 2. A nyakszíjat a → hám felső részével összekötő
szíj.
közszolga közszóṷga fn Hivatalsegéd.
Köztemető KöztemetőÝ tn Más nevei: TemetőÝkert, temetőÝ. Hivatalos nevei: Nagyerdei köztemető, debreceni
köztemető. 1932. július 15-én nyitta meg
kapuit. Borsos József tervei alapján készültek el a ravatalozók, krematórium
stb. Az ország egyik legszebb → temetője, 1981 óta műemléki védettsége van. A
~ben levő hősi sírhelytáblákat (Magyar
Hősök Sírkertje, Román Hősi sírkert,
Bombázottak Sírkertje, Szovjet Sírkert)
a város önkormányzata hősi temetési
helyként tartja fent.
köztes ~ mn 1. Vmilyen növény sorai
közé vetett, ültetett másfajta 〈növény〉.
Pl. a tengeri közé ültetett bab v. tök. 2. 〈en ragos alakban hsz-szerűen:〉 ~en. Köz-
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tesen vet: vmilyen növényt a másik sorai
közé vet.
köztes fonás ~: Kosárfonóknál rácsos fonás. L. még: vesszőfonás
Közvágóhíd: → Debrecen közlekedése
közvizsga: → cívis iskola
krajcár ~, garajcár fn A 19. században: a legkisebb rézpénz. A ~ a kétfilléres volt az első világháború előtt. – Frazémákban is előfordul. Fenyegetés:
Majd megtudod, hogy két ~ hány píz!:
vigyázz magadra! Szóláshasonlat: Lejárt, mint a rígi ~: a) vmi idejét múlta. b)
nem egyenes, nem igaz beszéd. Szólások: Nincs egy huncut ~om se: egy árva
fillérem sincs. Változata: Egy huncut
~nak se vagyok ura. Úgy megijjedtem,
hogy egy ~ se maradt a zsebembe: (tréf)
a) nagyon megijedtem. b) egyáltalán
nem ijedtem meg. Elaludnék két ~ír,
nem bánnám, ha sose kapnám meg:
(tréf) nagyon álmos vagyok, szívesen
elaludnék. Az Isten se vesz rajta két ~
írőÝt [érőt, értékűt]: koldusszegény.
Közmondásokban: Jobb a sűrű ~, mint a
ritka garas/forint: a ritkán adódó jelentős bevételnél többet ér a kevesebb, de
gyakoribb. Ki a ~t nem becsüli, a forintot nem írdemli: a keveset is meg kell
becsülnünk. Változata: Krajcárbul lessz
a forint. L. még: félkrajcár, pénznemek
−pénzegységek
krajcáros ~ mn Fösvénykedő, csekély értékért cigánykodva alkudozó, kicsinyes. Fene egy ~ ember az!
krajcáros gally krajcáros gajj:
Olyan mennyiségű száraz gally, amenynyit egy krajcárért adtak el.
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krajnai méh krajnaji mé: Nemesített
→ méhfajta, amelynek a sötét potrohán
széles, szürke filcszalagok vannak. Elterjedt fajta hazánkban.
kravátli ~ fn (rég) Kaucsukszerű
kemény anyagból készült nyakkendőféle. Főként katonatisztek viselete volt.
krancli ~ fn Lapos, fonott → kosár.
kredenc ~ fn Pohárszék, ill. konyhaszekrény. A ~ a cíviseknél a → pitvarban a bejárat mellett állt a reá helyezett
deszkaállvánnyal, a → tálassal. Benn a
~ben csuprok, lábasok, fazekak üresen,
esetleg a maradék ételekkel. A reá helyezett tálas polcain pedig élükkel állítva
a tányérok. Elöl egy kis léc, amelynek a
tányér dől. Ha sok edény volt, a tálas
tetejére is tettek egy néhány fazekat. A
~ből vettek elő tálat, lábast, a tálasról
tányért az étkezéshez. Ha megebédeltek,
elmosogattak, és tisztán megtörölve ide
helyezték vissza az edényeket. A ~ és a
tálas régen minden jómódú cívis házban
megtalálható volt. Később az új divat
mindkettőt száműzte a → szabad konyhával együtt. Régen a cívis háziasszony
büszkesége volt a sok szép tányér. Későbbi időkben a háztartáshoz szükséges
tányérok az ebédlőszekrénybe kerültek.
krémeslepény krémeslepíny fn 5
tésztalapból álló, főzött krémmel töltött
→ sütemény. Tésztáját tepsiben sütik. L.
még: cívis konyha
kreolin ~ fn Az → állatgyógyászatban használt szer: creolinum hungaricum. Főleg nyű ellen alkalmazták fertőtlenítőként.
krepinszövés krepinszövís fn → Paszományosok olyan szövési technikája,
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amellyel a dekoratív szegődíszítések készülnek.
kréta ~ fn − Szólásban: Duplán fog
a ~´ja: többet számít fel vmiért, mint
amennyit kellene. L. még: szűrszabó
krétál ~ i (rég) Tagadó formában: felelősséget vállal vmiért, vkiért. Figyelmeztetésben: Mindig jóṷba foglald magad, mert az Isten se ~ rullad!
krinolin ~ fn Főleg a 18−19. században divatos abroncsszoknya selyemanyaga. Dalszövegben: A kisasszony Pozsonyba, sejmet lopott a bóṷtba, ~ra. Ne
báncson éngem az úr, mer az apám főÝdesúr! Ha az apád főÝdesúr, sejmet lopni ne tanujj, ~ra! L. még: cívis női viselet
krinolinos pipa ~: A tányéros pipa
egyik fajtája, fekete színű, dúsan díszített, réz szájú, kupakos pipa, amelynek
nagy széles tányérja visszahajtva szoknyaszerűen ráborul a pipára. Nem használatra, hanem dísznek készítették. L.
még: debreceni pipa
kriptály kriptáj fn Kripta. Régen a
gazdag cíviseket ~ba temették. L. még:
temetés
krispin: → kantus
Krisztus ~ tn → Jézus. Szitkokban:
A ~ görbiccsen meg!: válj nyomorékká!
Krisztus tegyen a villahajtóṷba/villahajtóṷjába!: görbülj meg, válj nyomorékká! Enyhébb szitkozódásokban: A ~át
neki! A ~ pofozzon fel! Szóláshasonlatokban: Megrázta, mint ~ a vargát!:
erősen megfog, megráz vkit. Többet
szenvedett, mint ~ a keresztfán: mérhetetlenül sokat szenvedett. Nagy a
különbsíg, mint ~ és a kalaposinas közt:
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két dolog között óriási a különbség. Szólásokban: Elinná/Beinná a ~ palástyát
is: sokat iszik, részeg. Változata: Elinná/Leinná a ~ palástyárúl/cipőÝjirül/papucsárul a csatot. Aki berúgott, az Bevett a ~ víri- bűl. Közmondásokban: A ~
koporsóṷját se őÝriztík ingyen: az elvégzett munkáért, fáradozásért fizetni
kell. Akinek ~ a baráttya, nem kárhozik
el: könnyű annak boldogulni, akinek
befolyásos támogatói vannak. Krisztus
urunk is kitért a ríszeg /bolond előÝl: a
részeggel, ill. a bolonddal nem kell vitatkozni. A ríszeget ~ is kikerüli: okos
ember nem vitatkozik a részeggel. Változata: A ríszegnek ~ urunk is kitért az
uttyábúl. Az asszonynak csak akkor lehet
hinni, ha a ~ lova legel a sírján!: ne
higgy a nőnek! L. még: Antikrisztus,
Isten
krisztusfőolaj: → ricinusolaj
Krisztus lova ~: (tréf ) → Szamár.
Közmondásban: Az asszonynak csak akkor lehet hinni, ha a ~ legel a sírján!:
ne higgy a nőnek! L. még: istenlova
krisztusvérefű krisztusvírefű fn
Hosszúkás levelű → gyomnövény, levelén bordó sávokkal. L. még: vérfű
krizantin ~ fn Krizantém. Chrysanthemum hortorum. Fehér v. sárga szirmú
kerti dísznövény. L. még: virágoskert
kródumpraj króṷdumpraj fn A →
cívis konyha egyik kedvelt étele, káposztás paszulyleves. L. még: leves
krómcserzés króṷmcserzís fn → Tímároknál krómanyagokkal és savakkal
történő ásványi → cserzés.
krotália ~ fn 1. Az állatok megjelölésére szolgáló füljegy, gyűrű stb. 2. →
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Szőrmekikészítőknél a versenyeken alkalmazott jelzőcímke, amelyben egy
szám segíti az azonosítást.
krömpő: → körömpő
krumpli ~, kompi fn 1. – A/ Solanum
tuberosum. Az idősek gyakrabban
mondják kolompírnak; a kevésbé iskolázott, szegényebb emberek pityóṷka néven is emlegették; hivatalos neve: burgonya. Az idei termés neve új~, a tavalyié ó~. A ~ a gabonafélék mellett a
legfontosabb tápanyagunk, számtalan
ételnek alapanyaga, ill. tartozéka (cívis
konyha), de fontos ipari (krumpliszesz,
szeszkrumpli), és nélkülözhetetlen takarmánynövény is. (Egy visszaemlékezés szerint Debrecenben az 1800-as évek
második felétől vált ismertté a ~.) Főve
sertéseknek, nyersen szarvasmarháknak
(krumpliabrak) adják, búzakorpával, tengeridarával. Az erősen kötött talajok kivételével szinte minden talajban termeszthető, de legjobban kedveli a levegős, tápanyagdús talajokat, így a lazahomokos földet, ahová leginkább gabonafélék után vetik. Vetése általában áprilisban történik, fészekre v. barázdába
szántás után. A tarlókrumplit közvetlenül aratás után az árpa- v. rozsvetés helyére vetik. A ~t Debrecen határában is a
homokon termesztették/termesztik, fekete földön nem. Konyhai felhasználása
miatt a konyhakerteknek is egyik fontos
növénye. Már ősszel, a kiásásakor kiválogatják a vetni való közepes méretű
egészséges gumókat. Legrégibb vetési
módja a kapa utáni fészekbe rakása.
Sorosan művelik, ez korábban csak
szemmérték szerint és a ~földön keresztben történt. A 20. század elejétől
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azonban már általában sorhúzóval kijelölt sorokba vetik. Ez lehetővé tette,
hogy a kézi kapálást (krumplikapálás)
fokozatosan felváltsa az ekekapa használata. A növényápolás legalább egyszeri
kapálásból és töltögetésből áll. A vele
kapcsolatos legfontosabb cselekvések:
kolompírt/krumplit vet: ~t ültet; kolompírt/krumplit kapál, kolompírt/krumplit
tojóṷz/herél (krumplitojózás, herél), kiszedi a kolompírt/krumplit: kiássa a ~t. −
A cívis gazdák részesművelésre is átadták, a részesek a ~földet harmadában,
azaz a terméshozam harmadáért művelték. A több és jobb termés érdekében a
helyi gazdák is állandóan új fajtákat
termesztettek. Ismertebb kitenyésztett
~fajták voltak pl. a kereskedelmi eredetű
ellakrumpli, gülbaba/gülbaba krumpli,
krügerkrumpli, rózsakrumpli. Ez utóbbi
egyik fajtája a nyári rózsa, amely nem
bő termő, de finom rózsaszínű étkezési
~, emellett takarmánykrumpliként, szeszkrumpliként is jól hasznosítható nyári ~;
másik fajtája az őszi rózsa: jó terméshozamú rózsaszínű ~, télre ezt vermelték
el. A hópehely/hópehelykolompér nagy,
gömbölyű, szapora és ehető ~, hátránya,
hogy hamar szétfő, de jó takarmány~ és
szesz~. A hópehelyt követte az étkezésre
is alkalmas kisvárdai krumpli, majd ezt a
sütve és főzve is igen jó minőségű, finom ízű rózsaszínű babarózsa, amely a
második világháború előtti és utáni
időkben volt elterjedve. Az egyik idős
adatközlőm szerint az 1950-es években
kb. egy évig termesztették a Lengyelországból származó lor [?lord] nevű lengyel ~t, ezt azonban a gazdasszonyok
nem kedvelték, így hamar visszatértek a
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babarózsához. Nem fajtanév a kedvező
éghajlatú Bodrogköz falvaiban (Rakamaz, Gávavencsellő, Tokaj) termesztett
szapora vető~, a rakamazi kolompér. −
Kisebb termés esetén a ~t pincében tárolják, a nagyobb mennyiséget a
krumpliveremben elvermelik, ill. krumplitárolóba teszik. Télen a pincébe eltett
csírázásnak indult ~ csíráit letörik. Régebben ezt főleg a családból a gyermekek végezték el. − Alapvető konyhai
felhasználása szerint van: hajába főutt
kolompír, főÝtt kolompír/krumpli, paprikás kolompír/krumpli, sűlt kolompír
/krumpli, tört kolompír/krumpli. Idevehető a krumplis/kolompéros moslék mint
sertéseledel is. − B/ A ~ jelentőségét
bizonyítja az is, hogy több frazémában
előfordul. Az álomszuszék ember Kialudná a kolompírt/pityóṷkát a főÝdbül.
A nagyon elkeseredett ember Úgy el van
keseredve, mint akinek nem jutott kolompírfőÝd/krumplifőÝd. A szegénység jellemzésére mondják: Kolompír/Krumpli
az ebíd, tök a vacsora. Rímes, ritmusos
frazémában: Krumpli az ebíd, tök a vacsora. Akármi a vacsorája, csak legyen
a csutorába bor vagy pájinka: a férfi a
szegényes étkezést is elszenvedi, csak
legyen innivalója. Napjainkban is hallható tréfás lakodalmi jókívánság: Szaporoggyatok, gyarapoggyatok, mint a rakamazi kolompír. 2. Régi, rossz, értéktelen (zseb)óra. L. még: pajorette krumpli,
parázs krumpli; a fogalmak szócikkeit
is!
krumpliabrak:
→
takarmánykrumpli
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krumpliásás ~ fn Másik neve: kolompírásás. A krumplitermés őszi betakarítása, krumpliszedés.
krumplibogár ~ fn Másik neve: kolompírbogár. Kolorádóbogár.
krumplicibere: → cibere
krumplicukor ~ fn Másik neve: kolompírcukor. → Krumpli keményítőjéből készült sárgásfehér darabos cukor.
krumpliföld krumplifőÝd fn Másik
neve: kolompírfőÝd. A szegények szóhasználatában a pityóṷkafőÝd is élt. Szóláshasonlatban: Úgy el van keseredve,
mint akinek nem jutott krumplifőÝd: vmi
miatt nagyon szomorú. L. még: dinnyeföld, káposztaföld
krumplifüllesztő krumplifüllesztőÝ
fn Röviden: füllesztőÝ. A nagyobb méretű → disznótartás megkönnyítését szolgáló eszköz, a kukta nevű főzőedényhez
hasonló formájú, vastag lemezből készült üstféle. Egyszerre egy zsák krumpli
is belefért, ehhez egy vödör vizet öntöttek. Ha már erősen főtt, elkezdett fütyölni. A megfőtt krumplit egy billentéssel
ki lehetett belőle üríteni.
krumplihaj ~ fn Nevének változata:
kolompírhaj. A burgonya héja.
krumplihányó villa krumplihányóṷ
villa: Mondják kolompírhányóṷ villának
is. A → krumpli behordásakor használt,
sűrű ágú vasvilla, amelynek ágai kis
gömbben végződnek, hogy a krumpliszemeket meg ne sértsék.
krumplihéj: → krumplihaj
krumpliinda ~ fn Gyakoribb neve:
kolompírinda. Krumpliszár.
krumplikapálás ~ fn Gyakoribb neve: kolompírkapálás. A → krumpli kézi
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kapával, utóbb → ekekapával történő
kapálása.
krumplikúp ~ fn Alakváltozata: kolompírkúp. Szalmával és földdel betakart, kúp alakú krumplirakás.
krumplileves ~ fn Az idősek kolompírlevesnek is mondják. A cívis konyha
egyik alapvető levesétele. Több fajtája
van: ecettel készítik a savanyú krumplilevest, ecet nélkül az édes krumplilevest,
sok zöldséggel a zöldséges krumplilevest. A szegényebbek leginkább hús nélkül főzték. A hús nélküli változathoz sok
krumplit hámoznak meg, az egyes darabokat hosszában kettéhasítják, és többfelé vágják. Az edényben (hajdan vasfazékban) a megpirult tepertő zsírjában
paprikát pergelnek, beleteszik a krumplit, jó bőven vizet öntenek rá, sót, kevés
vereshagymát tesznek bele, és megfőzik.
A tehetősebbeknél a ~ füstölt disznóhússal, füstölt sódorral készült, esetleg egy
darab szalonna is belefőtt. Készülhetett
orjával is (krumplileves füstölt orjával),
sőt marha-, borjú-, birkahússal is. Ilyenkor a vegyes húst (benne máj, tüdő, lép,
tőgy, szív) apróra vágják, megmossák,
felteszik főni. Amikor a hús félfövésében
van, a nagy darabokra vágott krumplit
hozzáteszik. Egy nagy fej vereshagymát
felkarikáznak, azt is beleteszik. Sóval,
paprikával, kerti sáfránnyal ízesítik,
esetleg egy kevés rántást is tesznek bele.
L. még: paprikás krumpli; a fogalmak
szócikkeit is!
krumplileves füstölt orjával ~: A →
krumplileves(ek) egyik fajtája, jó ízű,
sűrű → leves. Mondják kolompírleves
füstölt orjával szószerkezettel is. Sűrű
leves, ízletes tavaszi étel. Készítése: 1 db

kabóca
orját ¼ kilós darabokra felvágnak, →
élesmosóval a koromtól forró vízben jól
megmossák őket, majd addig főzik, amíg
megpuhul. A meghámozott krumplit
vastag kockákra eldarabolják, a megtisztított vereshagymát is kockákra vágják.
Amikor a hús puhul, a krumplit és a
hagymát hozzáteszik, az tovább fő. Kis
idő múlva kevés piros paprikával öreg
rántást készítenek, és belekavarják, tovább főzik, amíg a krumpli kezd szétomlani.
krumplimóring krumplimóṷring fn
Az ősdebreceniek ’régi öregek’ kolompírmóṷringnak mondták. Tört krumpli,
amelyet vöröshagymával, zsírral v. szalonnatepertővel készítenek.
krumplipuliszka krumplipulicka fn
Gyakoribb neve: kolompírpulicka. A
hagyományos → cívis konyha kedvelt
étele volt. A krumplit megfőzték és megtörték, majd kevés liszttel elegyítve ismét megfőzték, olvasztott szalonna zsírjával kiszaggatták, és a tetejére → pörcdarabokat tettek. Leginkább a téli időszakban fogyasztották. L. még: puliszka
krumplipüré krumplipiré, ~ fn A
főtt (tört) krumpli vajjal és tejjel pépesre
kavart változata. L. még: püré
krumplisaláta ~ fn A → cívis konyha egyik kedvelt étele. Hagymával öszszekevert, tökmagolajjal, esetleg ecettel
is ízesített, karikára vágott főtt krumpli,
amelyet önálló ételként fogyasztanak. L.
még: saláta
krumplis dübbencs ~ fn Másik neve: kolompíros dübbencs. A → cívis
konyha egyik tésztaféle étele. Főtt
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krumpliból és lisztből összegyúrt kelesztett, sült tészta. L. még: dübbencs
krumplis pogácsa ~: Alakváltozata:
kolompíros pogácsa. A → pogácsa tésztájába reszelt krumplit és zsírt tesznek,
úgy dagasztják be. L. még: cívis konyha
krumplis galuska ~: Más nevei:
krumplis tíszta, kolompíros galuska. Rígen a krumplis tísztát kolompíros galuskának mondtuk. Ez kolompír szalonnatepertőÝvel. L. még: cívis konyha, galuska
krumplis tészta: → krumplis galuska
krumplisverem: → krumpliverem
krumpliszsák ~ fn Másik neve: kolompíroszsák. Bő szájú → zsák, kizárólag → krumpli tárolására használják.
krumpliszedés krumpliszedís fn
Mondják kolompírszedísnek is. A →
krumpli őszi kiásása és betakarítása.
krumpliszesz ~ fn Krumpliból főzött
→ pálinka. Az oroszok ebből csinálták
régen a vodkát is. L. még: pálinkafőzés
krumplitároló krumplitárolóṷ fn
Olyan nagyobb, hideg helyiség, ahol a
burgonyát tárolják.
krumplitojózás krumplitojóṷzás fn
Kolompírtojóṷzásnak is mondják. Az a
cselekvés, amikor a krumpli fészkét
megbontják, a nagyját kiszedik, az apraját otthagyják, hogy hadd nőjön még.
krumpliverem ~ fn Más nevei: kolompírverem, kolompírosverem, krumplisverem. Szalmával, csutkával fedett
földbe ásott mély gödör, földverem,
elején ajtóval ellátva. Ebben tárolják a
télre eltett → krumplit.

kabóca
krup ~ fn Zöld környezetben kerek
virágágyás.
krupon ~ fn → Tímároknál: cipőtalpnak való vastag, erős bőr. Az állat
hátrészéből és farrészéből van.
krupontalp ~ fn → Kruponból készült tartós → cipőtalp.
krügel, krüger: → krügerkrumpli
krügerfajta: → krügerkrumpli
krügerkolompér: → krügerkrumpli
krügerkrumpli ~, krügelkrumpli fn
Más nevei: krüger (krügel), krügerkolompír, krügerfajta. Nagy méretű, kerek
alakú, darabos, sárga színű → krumplifajta. Konyhai felhasználásra nem volt
vmi jó. Csupán néhány évig termesztették, kiment a divatbúl.
krükk ~ fn Nagyon kevés, cseppnyi
vmiből. Nem tanultam egy árva ~öt se.
kubik ~ fn 1. Kubikgödör. 2. Az országút melletti mély árok.
kubikgödör ~ fn 1. Árterületen gátépítéskor a föld kiemelése után keletkező gödör, amely áradáskor vízzel telik
meg. 2. Vályogvető gödör. Majdnem
minden tanyán volt, földjéből vetették a
vályogot, helyén disznófürdő gödör lett.
kubikostalicska ~ fn Ritkább neve:
kubikostargonca. Földmunkákhoz használatos, egy kerekű, rövid → talicska.
kubikostargonca: → kubikostalicska
kubiktégla ~ fn Törött, túlégett, vetemedett → tégla, amelyet mint selejtes
árut nem darabszámra, hanem köbméter
számra értékesítettek.k
kucik ~ fn 1. A szoba vmelyik sarkában, különösen a kemence v. a kályha
mellett levő szűk hely, kuckó, amely
főleg az öregek, gyermekek pihenőhelye. 2. A kemencepadka kocka alakú,
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egy ülőhelynyi kiemelkedése. 3. Nagyméretű gabonásláda, főleg búzát tartottak benne. Fölül borították bele a búzát,
és alul volt a kis → tiltója, amelyet ha
felhúztak, kihullt a termény. L. még:
gatyakorc
kuckó kuckóṷ fn 1. A szoba vmelyik
sarkában a kemence és a fal közötti szűk
hely; → kemencesut. 2. Kemencepadka.
− Közmondásban: Eggy a kuckóṷ a kemencével: a) a házastársak azonos megítélés alá esnek. b) a család minden tagja
felelős egymásért, ill. viseli a másikat ért
bajt, szégyent.
kuckuc: → kuszkusz
kucorgós tészta kucorgóṷs tíszta:
Nehezen nyújtható, összehúzódó (leves)tészta. A kucorgóṷs tíszta egy-két
centimétert magátúl összehúzóṷdik. L.
még: tészta
kucorodik ~ i 1. Lekuporodva elhelyezkedik vhol. 2. (Leves)tészta nyújtás
közben összehúzódik; összeugrik. Ez
főleg nyáron történik a tésztával. − Adatolt igekötős alakjai: → bekucorodik,
felkucorodik, lekucorodik, összekucorodik.
kucorog ~ i 1. Összegörnyedve ül,
guggol. 2. Dideregve meghúzódik vhol.
3. Növény zsugorodik, satnyul.
kucu ~ I. msz Rendszerint többször
ismételve disznó hívogatására: Kucu,~,
~! II. fn Malac, disznó. L. még: állathívogatók
kúcs: → kulcs
kucséber ~ fn 1. Ritkán hallható népies alakváltozata: kucséberes. Nyakba
akasztott kosárral, tálcával járó, sorsolásos alapon bazárárut árusító személy,

kabóca
mozgóárus. Egy irodalmi visszaemlékezés szerint: A 20. század első évtizedeinek debreceni ~e alkonyatkor indult el a
város minden szórakozóhelyét érintő
körútjára, nyakában szíjon függött a
kinyitható, bőröndhöz hasonlító raktára,
benne cukorkák, déligyümölcsök, legyezők, tükrök, fésűk, tréfás üdvözlő lapok,
nők körében enyhe riadalmat keltő játékok, báli idényben a felfújható léggömbök, bolondsapkák, szerpentinek, vmint
apró, jelentéktelen ajándéktárgyak (gyűrűk) színes tömege. Kezében zörgetve a
bőrzacskóba zárt bűvös számokat mosolygó arccal invitált a játékra: Paar—
unpaar? Wer ist der Prinz von Gottschee? Debrecen ~ét magyarosan Józsefnek hívták, ő is így nevezte magát.
Megtanult magyarul, és az első világháború után vissza is tért a városba. Egy
darabig járta az éttermeket, de az inflációs idők nem kedveztek kis üzletének. −
Talán kései szerényebb megjelenésének
tekinthető a nyakba akasztott ládikával
cukorkát, dohányárut stb. árusító mozgóárus, velük még az 1960−70-es években is találkozhattunk a helyi mozikban.
2. A nyakba akasztott tálcán levő áruk
összessége: cukorka, ill. apró ajándéktárgyak.
kucséberes: → kucséber
kucsma ~, kusma fn Pásztorok viseletében: nemezből készült → kalap,
amelynek a karimáját le lehet hajtani. L.
még: hortobágyi pásztorviselet
kucsmagomba ~ fn Kucsma alakú,
barna, szivacsos kalapú, ehető → gomba.
kucsmasipka ~ fn Báránybőrből készült karimátlan fejfedő; → kucsma.
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kúdús: → koldus
*kufár: A nyerészkedő kereskedő
régi megnevezése volt.
kufercel ~ i Megy, siet.
kuferces ~, kuforcos fn Gyors ritmusú, csárdáshoz hasonló tánc. Vásári alkut
követő → áldomás alkalmával járták.
kuffer ~, kufer fn 1. Utazóláda, bőrönd, koffer. 2. → katonaláda. 3. Női
ülep. Egy lípíssel hátrább van a ~ja −
mondják arra a nőre, akinek nagy a feneke. Letette a kuferjit: leült.
kuforcos: → kuferces
kufta: → kukta
kugli ~, gugli, kukli fn Összetétellel:
kuglifa. A legjobb tűzifa, hasábfa, ami
kb. 1 m hosszú farönk ötfelé vágásával
keletkezik. A ~t még fel kellett hasogatni. Kugliba rak: bizonyos hosszúságúra
elhasogatott tüzifát egymásra rak.
kuglifa: → kugli
kugligolyó kugligojóṷ fn Tekegolyó.
kuglóf kuglóṷf fn Formában sütött,
csonka kúp alakú, barázdált oldalú →
kalács.
kuglófsütő kuglóṷfsütőÝ fn → Kuglóf sütésére való, csonkakúphoz hasonló
alakú fémforma.
kuhajdán ~ mn Nagy termetű, erős.
Gúnynév is volt. L. még: emberi test
kujtorgó kujtorgóṷ I. mn Csavargó,
tekergő 〈személy〉. II. fn Csavargó.
kujtorog ~ i Csavarog, kószál. L.
még: elkujtorog
kuka1 ~ mn 1. Süketnéma. 2. Néma.
− Szóláshasonlat: Úgy hallgat, mint a ~:
mélyen hallgat.
kuka2 ~ fn Dohány, szalonna, hús
felakasztására használt kampó.

kabóca
kukac ~ fn 1. Pajor. 2. Hernyó. 3.
Légynek v. más rovarnak a lárvája,
amely a lónak, szarvasmarhának a bőrébe fúródva betegséget okoz. Szólásban:
Kukac van a seggibe: fészkelődik, nem
tud egy helyben maradni.
kukás ~ fn Dohányszárítással foglalkozó munkás.
kukk1 ~ fn Mukk(anás). Szólásban:
Egy ~ot se szóṷl, azt is lassan mongya:
egyetlen szót se szólt. Változata: Se ~, se
bakk. L. még: bakk
kukk2~ fn Valószínűleg román eredetű kölcsönszó, jelentése: magas; -ra
határozóraggal ’(egyenesen) fel, magasra’ jelentése van. Szólásban: Kukkra áll
a hasa: teleette magát, jóllakott (, emiatt
feszül a hasa).
kukkant ~ i → Kukk hangot ad.
kukker: → gukker
Kukla: → lefúj
kukli: → kugli
kuklya: → kukó2
kukó1 kukóṷ fn 1. Kifújt tojás héja,
kiürített tojás. Készítése: A gazdasszony
bal kezébe veszi a tojást, a jobb kezében
levő vékonyabb késnek a hegyével megkopogtatja, feltöri, és a kis héját leveszi,
lefordítja. Majd a vastagabb végét bontja
ki, a szájához emeli, és a felső végénél
belefújva az alsó vastagabb végén kifujja
a belsejét. A ~t → madárijesztőnek is
használták, karóra tették, zörgése elriasztotta a varjakat. A halvány, sápadt
emberre mondták/mondják tréfás gúnyosan: Sejmes, piros, mint a kukóṷ. SzemőÝdökös, mint a disztóṷ. 2. → kukóleves.
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kukó2 kukóṷ mn Alakváltozata: kukja. 1. → Szarvasmarha kicsiny, összehajló szarvának jelölésére. 2. Összehajló
szarvú, kis termetű 〈szarvasmarha〉.
kukóleves kukóṷleves fn Röviden:
kukóṷ. Ecet nélküli, citrommal ízesített
→ leves. Készítése: A kifújt tojáshéjakat, a → kukókat a gazdasszony összegyűjti, amikor egy szakajtóval van, megtölti. A kb. 1 kg borjútüdőt feldarabolja,
vízben megfőzi, és késsel egy kis teknőben apróra megvágja. ½ kg-nyi → köleskását v. rízst és 1/4 kg apró darabokra
felvagdosott avas szalonnát kever hozzá.
A tüdővagdalékot, a megmosott köleskását v. rízskását és a szalonnakockákat
összeállítja, sót, borsot, gyömbért v. szerecsendiót és petrezselyemzöldje vagdalékot tesz hozzá, és az egészet jól összekeveri. Ezt követően a kukót langyos
vízben alaposan kiáztatja, hideg vízben
kimossa (a külsejét is), a → kovászszárítón lecsurgatva megszárítja. Minden
kukót a vastagabb végén tölt meg, lazán,
mert fövéskor a kása dagad, a kukó szét
ne repedjen. Megtöltés után a kukó két
végén levő lyukat szalonnabőrrel v. egy
darabka szalonnafelsővel, ill. egy kis
krumplidarabkával bedugja. Az így előkészített kukókat lábosban v. vasfazékban vízben (van, aki rántott v. becsinált
levesben) megfőzi. A héját eltávolítva
fogyasztják. L. még: cívis konyha
kukolikafánk ~ fn Népi gyógyszernév: pulvis pediculorum. L. még: népi
gyógyászat
kukópipa kukóṷpipa fn Sablon után,
rendszerint fehér színben készült pipa. L.
még: debreceni pipa, hordópipa

kabóca
kukora ~ mn 1. Göndör szőrű. 2. Juhok görbe, csavarodó szarvának jellemzésére.
kukorékol kukoríkol i Kakas harsány
hangon szól. A népi hiedelem szerint ha
a csirke v. a tyúk ~, halált jelent. Az
ilyen tyúkot, csirkét megfogták, és kicsavarták a nyakát. Szólás: Szentűl kukoríkolhat (, akkor se hiszem el). L. még:
elkukorékol
kukorica: → tengeri
kukoricagóré: → tengerigóré
kukoricakóró: → tengerikóró
kukoricamálé: → görhemálé
kukoricapogácsa: → görhemálé
kukoricás ~ fn Kukoricatábla. L.
még: tengeri
kukó szarvú kukóṷ szarvú: Összehajló szarvú. L. még: kukó2
kuksi1 ~ mn (gúny) Rövidlátó. L.
még: szem
kuksi2 ~ mn 1. → Szarvasmarha közepes nagyságú, felső végén enyhén
kifelé hajló szarvának jelölésére. 2.
Ilyen szarvú 〈szarvasmarha〉.
kuksol ~ i 1. Rosszul lát. 2. Figyel.
Ide kuksojj!
kukta ~, kufta fn Mindenbe beleavatkozó, beleszóló ember. Debrecenben
gúnynév is volt.
kuktálkodik ~, kuftálkodik i 1. Mindenbe beleüti az orrát. 2. Nyalakodik.
Rendszerint a gyerekek kuftálkodtak,
nyalakodtak.
kukuca ~ fn Tojással összekevert
kenyérmorzsából zsírban sütött → süteményféle. L. még: cívis konyha
kukudiisten ~ fn Alamuszi ember. L.
még: Isten
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kukukk ~ msz (gyny) Kukucs.
kukurikú kukorikú msz → Kakas
hangját utánzó szó.
Kukutyin tn − Szólás: Elmehecc ~ba
zabot hegyezni: mehetsz, ahová akarsz.
Elment ~ba zabot hegyezni: válasz tolakodó kérdésre: semmi közöd, hogy hol
van. − A zab hegyezése eredetileg a
kényszeraratásnak azt a módját jelentette, amikor a vízben álló növény kalászát
leszedték, „lehegyezték”. A frazéma a
teljesen értelmetlen, sőt végre nem hajtható feladat egyik tréfás körülírása, mert
úgy is értelmezhető, hogy az amúgy is
hegyes zabszemeket ki akarják hegyezni.
Kukutyin a régi Torontál vármegye egyik
pusztája. L. még: jég
kulacs ~ fn 1. → csutora. 2. Változatos formájú, ólommázas cserépedény,
borosedény. Egyik változata lapos, korong alakú: tkp. két tál összeragasztása
révén nyert forma. Lapja lehet lapos,
domborodó v. homorú. Keskeny oldala
lapított, fülekkel van ellátva, amelyekbe
szíjat lehet fűzni. Szája kicsi, kerek,
gyakran kupakja is van. Másik ismert
változata a → hordókulacs 3−10 kicsi,
összeragasztott hordócskából áll, amelyeket csövekkel illesztenek egymásra és
egymás mellé, úgy hogy az építmény
körvonalaiban háromszöget alkot. Ennek
is van szája, lába és akasztója. Mindegyik formát egyedileg készítették, általában megrendelésre, és gyakran évszámmal, névvel látta el mestere. A ~
legismertebb változata, a csikóbőrös ~
Debrecenben és környékén készült. A
cívis gazdák nagyobb méretű ~a volt a
→ kotyogó, amely → megkotyogósodik,
ha kiürülőben van. L. még: bárányjegy

kabóca
kulacsfejű ~ mn → Szarvasmarha
(→ ökör) fejformájára utaló jelző.
kulacsrózsa kulacsróṷzsa fn Kör
alakú, több rétegű, szélein cifrázott,
lyuggatott, olykor szegecsekkel kivert
bőrlap.
kulacsrózsás kulacs kulacsróṷzsás
kulacs: Bőrrel díszített → kulacs, a
szűcsmesterek készítették. L. még: csutora
kulcs kúcs, kóṷcs, kúlcs fn 1. Zár
nyitására és csukására való nyeles fémeszköz, pl. kamrakulcs, kulcsos béklyó.
A zár nyilása, amelybe a ~ot illesztik, a
kulcslyuk. Olykor csupán díszként használatos (kulcsosszappan).− Névcsúfolóban: Julcsa, hun a pince kúlcsa? Szólásokban: Azt lesheted a kúcsjukon!: a)
hiábavaló kíváncsiskodnod. b) azt várhatod! Kúcs a zsebembe, kenyír a kredencbe ítelsorjába egyél fiam! − e szavakkal
szoktatta le az anya a fiát a rendszertelen
étkezésről. Úgy nízel ki, mint a görbe
kúcs − mondják gúnyosan a görbe testtartású gyereknek. A nagyon sovány ember Ojan sovány, hogy a kúcs jukán is
átfér. Ki hítt [hívott] előÝ, a görbe
kóṷcs? − alkalmatlankodó gyereknek
mondják gúnyosan. Beaggya a kúcsot:
felmondja a szolgálatot. Aki meghalt, az
Beadta a kúcsot v. Beadta a menyország
kúlcsát. Akinek hiányzik egy kereke, arra ma is mondják: Ereszbe dugták a kúcsot. Az ereszbe a kúcs. 2. Kulcs alakú
eszköz, amellyel vmely szerkezetet különböző fokozatokra lehet állítani, pl.
ekekulcs, kulcsos kaszaörv. 3. Kocsihámon a kápa közepén levő két karika
együtt, amelyek a gyeplőágak elvezeté-
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sére szolgálnak. Azért hívják ezt a hámot
kulcsos hámnak, mert a kápa közepén a
két karikát ~nak, kápakulcsnak nevezik.
L. még: a fogalmak szócikkeit is!
kulcsbojt kúcsbojt fn Szekrényajtók,
fiókok kulcsaira készült, díszes fejű bojt.
L. még: paszományosmesterség
kulcslyuk: → kulcs
kulcsos béklyó kúcsos bíkóṷ: Kulcscsal zárható béklyófajta, a lovak lábára
teszik.
kulcsos hám kúcsos hám: Másik neve: kúcsos szerszám. Olyan hám, amelynél a kápa közepén két karika van. A
könnyebb magyar lószerszámnál súlyosabb, simább és célszerűbb német lószerszám. Ezzel jelent meg a kápáshám,
a hasló és a farmatring. A 18. század
elejétől német és magyar szíjgyártók
egyaránt készítették mindkét típust. L.
még: a fogalmak szócikkeit is!
kulcsos kaszaörv kúcsos kaszaörv:
Kulccsal szabályozható, menetes →
kaszaörv.
kulcsos szerszám: → kulcsos hám
kulcsosszappan kúcsosszappan fn
Boltban árusított mosdószappan a felső
részén kulcs alakú lenyomattal. A múlt
század első felének árucikke volt.
kuli ~ fn Kis termetű, rövid, lefelé álló és befelé görbülő szarvú → tehén. L.
még: szarvasmarha
kulimász kulimáz fn Kocsikenőcs.
Szóláshasonlat: Világos, mint a kulimáz:
(tréf) egyáltalán nem világos.
kulimáz: → kulimász
kulina ~ fn 1. A → kémény alsó, öblös része. 2. A szabadban legelő állatok
szálláshelyéül használt építményben a
pásztor számára elkülönített hely. 3. →

kabóca
Fészer, itt tartották a kéziszerszámot, a
gereblyét, ásót.
kulipintyó kulipintyóṷ fn 1. A lakóháztól külön álló, lomtárnak, fáskamrának használt építmény. 2. Szűk, alacsony
kicsi szoba. 3. Különálló, kis nyári konyhaféle.
kullancs ~ fn Különösen emlősök
bőrébe fúródó vérszívó apró atka. Egyik
fajtája a → birkakullancs.
kullog ~ i Lopakodik.
kultivátor ~ fn Keretre szerelt kapákból v. fogakból álló, vontatható talajművelő eszköz. Forgatás nélkül javítja
a talajt. Régebbi fajtáját lóval, az újabbat
traktorral vontatták/vontatják. Tavasszal,
az esős idők elmúltával a megszikkadt
földet porhanyósították vele. Ez a talajművelés általában boronálással, hengerezéssel is kiegészült. Az így megművelt
földben nem volt gyom, gaz.
kumet ~, komet fn Ló nyakába
akasztott, ovális alakú → hám.
kumma ~ fn Rendszerint az egy
htlan névelővel, tagadó formában: jelentéktelen kis mennyiség vmiből. Egy ~
sóṷm sincs. Egy ~´t se szeretem. Tennap
óṷta nem ettem egy ~´t se.
kuncog ~ i 1. Gyermek nyafog, nyafogva sirdogál. 2. Kiskutya: nyüszít. 3.
Siránkozva, nyafogva kér, kunyerál. Ez
a gyerek megint kenyírír ~. Tréfás bocsánatkérés: Engedelmet ~ok, többet
nem huncutkodok.
kuncsaft ~ fn 1. Vevő, üzletfél. 2.
Megrendelő.
kuncsorál: → kuncsorog
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kuncsorog ~ i 1. Más képzővel: kuncsorál. Kunyerál, rimánkodik. 2. Lézeng, ácsorog..
kunde ∼ fn Kiváló metszőollófajta.
Mérete szerint volt kis ∼ és nagy ~. Az
előbbit szőlőmetszéshez, az utóbbit
gyümölcsfák metszéséhez használták. L.
még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
kundoktor: → konduktor
kunérkodik ~ i Rosszalkodik.
kunéros ~ mn 1. Pontos, akkurátus
〈ember〉. 2. Tréfálkozó. Kunéros ember,
mindenre tud mondani valami írdekeset.
kunéroz ~ i 1. Ingerel, bosszant. 2.
Csúfol, kifiguráz.
kuneső kunesőÝ fn (gúny) Szószerkezettel: kunsági esőÝ. Porvihar.
kungaras ~ fn (rég) Régi, 4 krajcár
értékű pénzdarab. Szólás: Nem ír egy ~t
se: semmit sem ér. L. még: pénznemek
−pénzegységek
kungörcs: → kunkötés
Kungyörgy: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
Kungyörgyi-halastó: → hortobágyi
halastavak
Kungyörgy halma: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
Kungyörgyi-járás: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
Kungyörgy laponyagja: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
Kungyörgy tava: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
kunhalom ~ fn Népvándorlás kori
halomsírok maradványaként a magyar
Alföldön található halom. A Debrecen
határában levő kunhalmokat Zoltai Lajos
tárta fel, az elnevezés is tőle való.

kabóca
kunkapocs ~ fn (tréf) Erős, durva
markolás, amelynél egy fiú körmeit társa
combjába mélyíti.
kunkorék kunkorík fn A → kampó
horgának általában állatfigurával v. virággal díszített kör alakú vége.
kunkorgó: → kunkorgós
kunkorgós kunkorgóṷs mn Alakváltozata: kunkorgóṷ. Kunkorodó 〈malacfarok, kacsafarok〉. Gyermekvers: Az én
falkám ojan falka, kunkorgóṷsra áll a
farka. Az óṷrába magyar móṷd, csillog
egy kis fínyes dróṷt. Népdalban: Valamennyi gácsírruca, minnek kunkorgóṷs
a farka. L. még: gyermekmondóka, kiskunkorgó
kunkori ~ mn Pl. bajusz kunkorodó,
csavarodó.
Kunkoribajuszú Kovács János: →
cívis ragadványnevek
kunkorodik ~ i Szalonnabőr a forró
zsírban görbül, csavarodik. L. még: felkunkorodik
kunkötés kunkötís fn Másik neve:
kungörcs. A kötél szabad végének megrántásával könnyen kioldható, fortélyos,
szoros hurok a kötőfékszáron, amellyel a
jószágot a jászolhoz kötik. Ötletes parasztemberek találták ki, könnyű eloldani, de magától nem oldódik el. Szóláshasonlatban: Biztos, mint a kungörcs/kunkötís: megbízható, tartós.
kunsági eső: → kuneső
kunszelíd ~ mn 1. Haragos, veszekedős, vad természetű. 2. A szelídséget
csak színlelő, alattomos. Az alattomos
kutyára is mondták, hogy ~.
Kun-telek: → hortobágyi helynevek
és helynévtípusok
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kunyerál ~ i Megalázkodva, hosszasan könyörög, kér vmit. Pízt ~.
kunyhó kunyhóṷ, kunnyóṷ fn – A/ A
pásztorkunyhót ideiglenes hajlékul tavasszal a kiveréskor építették a pásztorok a Hortobágyon a gulyajárás és ménesjárás központi részén a part, telek
lejtőjére, enyhibe. Kerek alakú építmény
volt, anyaga nád v. kóró, teteje hegyes,
tetején nádpih bokréta korcolással (nádpihés kunyhó). Ahol a közelben fennálló
erdő volt, ott több gallyat használtak a
korcoláshoz. A ~ban nem laktak, csak a
fölösleges gúnyát, tömlőt, eleséges ládát
tartották benne. A pásztorok szabad tűznél főztek, a tűztől 4−5 m távolságra volt
a füst. Később a Hortobágyon a négyszögletes ~ kezdett elterjedni. Ehhez a
farészeket a városból szállították. Ecsedi
István (A Hortobágy puszta és élete.
122−128) szerint ezek a ~k már inkább
tanyagazdaságok voltak, ahol az ember
és az állat némi védelmet, kényelmet
talált. Kijárata az uralkodó szél enyhiben
volt, elöl kis tornác könyöklővel. A ~
padlás nélküli építmény, a fal aljában
katonaládák, a falban faszegek, rajtuk
gunya, fejír ruha, tölgyfagatya. A gazda
hummija külön oldalban. A pásztorok
apró-cseprő dolgai a vaklyukban kaptak
helyet, a bejáratnál volt az eleséges láda,
ebben szalonna, tészta, só, paprika és
főzelék, az ajtó háta mögött polc, rajta
kenyér, ételes bodon, tejesfazék. Kint az
ajtó előtt pad, ezen heverészett az öreg
számadó. A ~ mögött a lóól, oldalajtóval, benn a csikóslónak fészerjászol. A
tornác, a ~, a lóól egy tető alatt volt,
esetleg a szekérszín is, ebben tárolták a
tüzelőnek összegyűjtött árvaganéjt is.

kabóca
Az épületcsoport korláttal volt elkülönítve a jószágtól. Némely ~nak a környékén a koplaló a fejős tehenek megkötésére, ettől kb. száz lépésre a szopós
borjak voltak lecövekelve. – B/ A debreceni határban is sokfelé volt ~szerű
építmény. A mezőőrök pihenőhelyéül
szolgált a rendszerint háromszögletű
csőszkunyhó (tetejének anyagáról: gazos
kunyhó), ennek egyik „típusa” a dinnyecsőszöknek a dinnyeföldön v. annak
szélén álló dinnyekunyhója. Rendszerint
fából készült erdei épület volt az esőbeálló-kunyhó és a hegyes kunyhó. A vadászok gallyakból épített rejtekhelye a
leskunyhó. A debreceni vákáncsosok (és
a hortobágyi pásztorok) szegényes bútorzattal is berendezett lakóhelye volt a
földbe ásott gödörre nád- v. szalmatetővel épített, egy v. több helyiségből álló
épülete a földkunyhó. A vákáncsosok
használták ennek domboldalba vájt „változatát” is. Ezen már ajtó és ablakok is
voltak, belsejét pedig hasábfával bélelték
ki. A ~hoz hasonló, sebtében összetákolt
alkalmatosság a kalyiba is, amely a pásztorok, ill. a városszélen élő cigányság
szegényes lakóhelye volt. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
kunyhócska kunyhóṷcska fn (gyny)
Kis → kunyhó.
kunyhós kunyhóṷs mn Szél által
megdöntött, összekuszált 〈gabona〉. A
vihar miatt kunyhóṷs lett a búza, jóṷl
összetekerte a szél.
kunyhó szája ~: A → kunyhó bejáratául szolgáló nyílás.
kunnyó: → kunyhó
kunyorál ~ i Kunyerál.
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kúp ∼ fn 1. Kukoricaszár kévéinek v.
nádkévéknek kör alakban felállítgatva,
hegyüknél egymáshoz döntve kialakított
csomója. Nagy ~: kukoricaszár több
kúpból álló csomója. Amikor a határban
a sok ~, kis ~ megszárad, behordják, és
ott nagy ~ba rakják. 2. Jelzői használatban: egy ~ csutka: annyi kukoricaszár,
amennyi egy ilyen csomóba belefér; →
csutkakúp. 3. A földön felhalmozott, a
téli fagy ellen szalmával és földdel betakart répa-, ill. burgonyacsomó (→ kolompérkúp).
kupa ~ fn. 1. Víznek a hordására, tartására való, ill. iváshoz használt (bádog)edény (→ vízkupa). A nyelén →
csecs volt, itt szívták ki a vizet. 2. Bádogból készült egyfülű (vizes)kanna; jelzőként: amennyi ebbe belefér. Egy ~ víz.
3. Vizeskanna, tejeskanna fedele. 4.
Szókapcsolatokban: → fej, koponya.
Kupán vág: fejbe vág. Fenyegetés: Úgy
~´n váglak, hogy arrúl kóṷdúsz!: úgy
fejbe ütlek, hogy mehetsz koldulni! Úgy
~´n váglak, hogy hét bolond lesz belőÝled!: úgy fejbe ütlek, hogy bolond
leszel tőle! Szólásban: Úgy ~´n vágta,
hogy arrul kóṷdult: erősen fejbe ütötte.
L. még: fakupa
kupac ∼ fn 1. Összehordott csomó,
rakás (pl. → agyagkupac, ganéjkupac).
A jóṷ ídes trágyát felhordtuk ~okba az
ugarra. Jelzői használatban: kupacnyi:
egy ~ szína, szalma, fa. A krumplit, amikor felszedik, összegóṷrják ~ba, onnen
fel a szekérre. 2. Kisebb széna- v. szalmacsomó. 3. Az utak burkolására használt zúzott kőből rakott csomó az út
szélén. 4. A szőrmésbőrök szőr-szőr,

kabóca
bőr-bőr oldalával való egymásra helyezése.
kupak ~ fn 1. → Petróleumlámpa
kerek nyílásának elzárására való fedél. 2.
Pipa fedele. 3. A tojás teteje. L. még:
laposkupak
kupakol ~ i 1. Közösül. Tánckurjantás: Nincs menyország, se pokol, még a
pap is ~. 2. Több vénasszony együtt
pletykálkodik, kupaktanácsot tart. L.
még: nemi élet
kupakolás ~ fn 1. Közösülés. 2. A
→ pipa kupakkal való ellátása.
kupakos szekér: → ekhós szekér
kupás ~, kúpás I. mn Olyan 〈bőr〉,
amely felfüggesztési helyénél kicsúcsosodik, kupola formájúvá válik. II. →
kupáscserép.
kupáscserép ~, kúpáscserép fn Röviden: kupás. A tető gerincének fedésére
való félhenger alakú cserép.
kupás szelemen ~: Birkák számára
épített nádhodály eleme. L. még: juhtartás
kupcihér ~, kopcihér fn 1. Szélhámos, tekergő, naplopó (idegen) személy.
A ~ ojan félgazember. 2. Állás nélkül lézengő, kopott úri csavargó. 3. Se nem úr,
se nem paraszt.
kupec ~ fn A cívisváros állatkereskedelmének jellegzetes szereplője volt a
főleg lóval (lókupec) és szarvasmarhával
(marhakupec), de sertéssel is (disznókupec) kereskedő ~. Őt bízták meg a gazdák, hogy adja el a lovat, tehenet, hízott
disznót stb. Ha jól sikerült az üzlet, a
gazda a kialkudott részesedésen felül is
fizetett neki. A ~ a maga zsebére is kötött üzletet, tkp. mindennel foglalkozott,
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amiből pénzt láthatott. Hajdan a ~ek
gyanús eredetű állatokat is megvettek,
amelyeket a betyárok a Hortobágyról
loptak el. A 20. század elejétől a hatósági ellenőrzés erősödő szigora miatt csak
járlatlevéllel rendelkező jószágokat vásároltak. Erre kényszerítette őket az is,
hogy a szarvasmarhát a múlt század
elejétől már nem lábon hajtották, hanem
vasúti vagonokban szállították a rendeltetési helyre. Gyakran előfordult, hogy
az állandóan a vásárban szemlélődő ~ a
vevőnek volt a segítségére (alkusz). A
tipikus ~ 45−55 év körüli, minden hájjal
megkent, sokbeszídű, a politikában is
tájékozott, világlátott ember volt. Legtöbbjük magyar nemzetiségű volt, idős
cívisek emlékezete szerint zsidók nem
foglalkoztak élőállat-kereskedéssel. Főként lóval üzleteltek a cigány ~ek. Ezek
ügyes, nagyon gazdag cigányok voltak,
akik elsősorban a Dunántúlról érkeztek.
Az 1910-es években még Bécsből, a
Monarchia területéről, ill. más országokból is eljöttek ~ek a messze földön híres
debreceni állatvásárba. A ~ ruházata
némiképp különbözött a paraszti viselettől. Nyáron kiskabát, csizma, bricsesznadrág, lajbi, fekete parasztkalap, télen
kucsma és nagykabát volt az általános
ruházata. A zsidó és cigány ~ek is hasonlóképpen voltak felöltözve. A ~ a
papírpénzt bőrből készült több rekeszes
nagy pénztárcában a lajbizsebben őrizte,
nem csak úgy parázson (parázspénz).
Az aprót a bugyellárisban tartotta. Alapelve: Itt nincs se papa, se mama. Itt
nincs se tesvír/sóṷgor, se koma: alkunál,
üzleteléskor nem néz semmit, csak a
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hasznot. L. még: a fogalmak szócikkeit
is!
kupeces kalap ~: 1. Pörge → kalap.
2. Sajt tetejű → kalap. A módosabb cívis
parasztok fejfedője volt.
Kupec Szentán János: → cívis ragadványnevek
kupi: → kupleráj
kupíroz: → kopíroz
kupleráj ~ fn Becéző alakváltozata:
kupi. Debrecenben 1945-ig a Hatvan
utca végén (a Szepességi utca 39. szám
alatt) „üzemelt” az egyik híres ~. (A
másik a Nyíl utca végén.) Nemcsak fiatalemberek, hanem tehetős családos emberek is látogatták. Az sem volt ritka,
hogy az édesapa az anya tudtával magával vitte a 17 év körüli fiát, hogy itt essék át a tűzkeresztségen. Vezetője, tulajdonosa a → madám volt, neki kellett
fizetni a szolgáltatásért. A beosztott volt
az örömlány, durva megnevezéssel →
kurva, tréfás, gúnyos szépítő néven művésznő. A neki adott külön borravaló
volt a → strimflipénz ’harisnyapénz’.
Nevét onnan kapta, hogy rendszerint a
harisnyakötő alá dugták. A ~nak fizetett
zongoristája is volt, a kuncsaftokat az
örömlányok kérték fel táncra. Ha a vendégnek nem tetszett, akkor nem ment el
vele táncolni. A ~ban rendszeres volt az
örömlányok egészségügyi vizsgálata, a
hipermangás vízzel történő lemosakodás. L. még: nemi élet
kupojkó: → kupujkó
kúpol ~ i → Ménesben levő lovak
csoportosan fejükkel szorosan egymáshoz húzódnak.
kuporgatós kuporgatóṷs mn Alakváltozata: kupori. Zsugori, fukar.
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kupori: → kuporgatós
kúpos körmű ~: Olyan 〈ló〉, amelynek a két első körme kúpos. L. még: lótenyésztés
kúpos vastőke kúpos vastőÝke: Kúp
alakú vastömb, amelyre a → rézműves
ráhúzza a csengőt, amikor esztergálja,
díszíti.
kupujkó ~, kupojkóṷ fn Ritkábban
hallható alakváltozata: puhujkóṷ. [Józsai
adat!]1. Gyékényből v. szalmából font,
széles szájú, méhkas alakú, fedeles →
tojástartó. 2. Tojás tartására használt,
kivájt és megszárított tök, amelyet felül
keresztben lemetszenek. 3. Vesszőből
font tojástartó.
kupujkótök kupujkóṷtök fn Kemény
héjú, fehér → tök, amelyet kivájva és
megszárítva tojás tartására használnak.
A ~ a lopótöknél nagyobb méretű, de
kisebb szárú tök. L. még: kupujkó
kur ~ msz Többször ismételve kacsa
hívogatására: Kur, ~, ~! L. még: állathívogatók
kúr ~ i Közösül. L. még: nemi élet
kurafi ~ fn 1. Szoknyavadász (kurva+fi). Közmondásban: Ha kurva nem
vóṷna, ~ se vóṷna: mindig a nő a csábító. 2. Hitvány, alávaló férfi.
kurátor ~ fn Református egyházközség gondnoka. L. még: presbitérium
kurázsi ~ Bátorság, merészség. Szólásban: Van ~ja: bátor. A gyáva, félénk
emberre mondják: Na ez se faszolt ~t.
kurázsis ~ mn Bátor, merész.
kúrel ~ i Férfi közösül. L. még: nemi
élet
kúresz: → káresz
kurgál ~ i Kerget, hajszol.
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kurgat ~ i Állatot kerget, hajszol.
Igekötővel: → elkurgat, kikurgat.
Kúria-rét: → Nagycsere
kurjongat ~ i 1. Egymás után többször kurjant. 2. → Daru krúgat.
kurkász/ik ~ i 1. Turkál, kotorászik.
2. Tetvészik. A gyerek fejibe ~ik.
kurrog ~ i → Daru mély, berregő
hangot ad.
kursmid kursmit, kusmit fn Gyógykovács. − Idős cívisek szerint külön
gyógykovács nem volt, a → patkolókovács, szekérkovács is ~ volt, régen ugyan
-is a → cigánykovács kivételével minden
→ kovács gyógyított.
kurta ~ I. mn 1. Rövid. 2. → Szarvasmarha testi sajátságának jelölésére.
II. fn 1. Farkatlan kutya (v. malac). 2. →
kurtakutya. − Szólásban: ŐÝ húzza a
~´t/~´bbat: ő húzza a rövidebbet, ő jár
rosszul. Közmondásokban: Minél ~´bb,
annál furcsább: minél alacsonyabb vki,
annál több huncutság van benne. Kaparj
~, neked is lessz!: igyekezz, dolgozz, akkor te is viszed vmire! Aki dílig/dílelőÝtt ~, dílután se nőÝ ki a farka: a) aki
délig lusta, délután is az. b) aki kurva
volt, az is marad. c) aki ostoba volt, sohasem lesz okos. d) olyan az ember idős
korában, amilyen fiatalon volt. Más változatban: Aki dílig ~, dílután sincs farka.
kurta farkú ~: Rövid farkú.
kurtábbodik ~ i Más igével: rövidedik, megrövidedik. Nappal rövidebb
lesz, megrövidül. ŐÝsz fele a nap megrövidedik. L. még: napszakok
kurtakocsma ~ fn 1. Egyetlen kis
helyiségből álló → kocsma. Régen Debrecen körül több ~ volt. 2. Ősztől tava-
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szig működő (falusi) kocsma. 3. Engedély nélkül működtetett italmérés.
Kurta-kút: → hortobágyi helynevek
és helynévtípusok
kurtakutya ~ fn Frazémában kurta
alakban is előfordul. Rövidre vágott
farkú → kutya.
kurta mente: → mente
Kurta-telek: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
Kurta-telki-járás: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
Kurta utca: → utcák−utcanevek
kurtavas ~ fn A kezet a bokához csatoló → bilincs.
kurtít ~ i Rövidít. Pl. ha a fa hosszú
volt, levágtak belőle, ~ották.
kuruc ~ I. mn Kegyetlen, kemény,
szigorú 〈ember〉. II. Kegyetlen, kemény,
szigorú ember.
kurucpálinka kurucpájinka fn Erős
paprikával fűszerezett kisüsti → pálinka.
kuruc természetű kuruc termíszetű:
Kemény, hajthatatlan akaratú.
kuruglya kurugja fn Összetett szóval: kantaszekér. → Fazekasmesterségben a cserépfazekak kemencébe való
betolására, ill. kihúzására használt kerekes kiskocsi.
kuruttyol ~ i 1. Kuksolva időzik
vhol. A setítbe ~, spóṷrojja a villanyáramot, a múltba a petróṷt, azelőÝtt az
olajmécsest. 2. (tréf) Fecseg, locsog.
Kuruttyolnak a jányok, beszílgetnek.
kuruzslás ~ fn Az az eljárás, hogy
vki babonás gyógyító eljárásokat alkalmaz.
kuruzsló: → tudós
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kuruzsol ~ i Babonás gyógyító eljárásokat alkalmaz.
kurva ~ fn – A/ Feslett, rossz erkölcsű nő, szajha. Köznyelvi, ill. hivatalos
megnevezései: örömlány, kéjnő, prostituált. Más megnevezései: ringyó, cábár,
cafka, cafat kurva, cafrang, cégéres
kurva, cemende, dajna, dáma, debella,
fasztarisznya, jóféle, jófirma, massza,
rányi, riha, riherongy, rosszéletű, rosszféle, sároshátú, világcsúfja; körülírással:
rosszra adta magát; kedveskedve: pillangó, rébék; a katonákkal kapcsolatban
álló ~ neve bakasári, katonaszekér,
stróṷzsák; a fiatal és csinos, rossz erkölcsű nő dicsérően jóṷ kis portíka; az idős
~ canga, csörgőÝs körmű ~. Aki foglalkozásszerűen űzi, azt szépítően művésznőnek is mondták. Utcai „változatának”
régi cívis nyelvi elnevezése: napnyugoti
kalmár. A szolgálatát rendszeresen
igénybe vevő legény, ill. nős ember a
kurvahajtó/kurvakergető, kurafi, a serdülő legény arcán megjelenő pattanás neve
kurvagörcs, egy szép, de íztelen körtefajta a kurvakörte. – B/ Szitokban: Te
sankéros ~! Szóláshasonlatban: Hánnyaveti magát, mint a hencidai ~ a híd
vígin: (gúny) beképzelt, pedig semmi
oka sincs rá. Megma- kacsojja magát,
mint a hencidai ~ a híd vígin: (gúny) ok
nélkül makacskodik. Szólásban: Ha ~
nem vóṷna, lator se vóṷna: mindig a nő
a csábító. Aki ~ akar lenni, nem kell
annak szígyelleni: (tréf) amivel foglalkozunk, azt a munkát nem kell szégyellni. Ha a ~ megöregszik, hasra/jukra
fekszik, úgy melegszik: (gúny) az idős ~
már semmire sem jó. Minél vínebb a
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boddza, annál szűkebb a juka, minél
vínebb a ~, annál tágabb a juka: gúnyos
utalás arra, hogy az idős ~ már nem sokat ér. L. még: kofa, kupleráj, nemi élet;
a fogalmak szócikkeit is!
kurvagörcs ~ fn Pattanás, pörsenés
az arcon.
kurvahajtó kurvahajtóṷ fn Másik
neve: kurvakergetőÝ. Kicsapongó nemi
életet élő férfi.
kurvakergető: → kurvahajtó
kurvakörte kurvakörti fn Köznyelvi
(eredetű) neve: császárkörti. Szép, sárgáspiros, de silány ízű → körtefajta.
kushad ~ i 1. Fejét válla közé húzza,
meggörnyed. 2. Állat v. ember csendben
meghúzódik, lapul, lapít. − Adatolt igekötős alakjai: → lekushad, megkushad.
kushadt ~ mn Lehorgasztott fejjel,
magába roskadva járó 〈ember〉.
kusma: → kucsma
kusmit: → kursmid
kuss ~ msz Disznó elűzésére: Kuss
te! Kuss ki! Kuss be! A helyes viselkedésre való neveléssel kapcsolatban, főleg
fiúgyermeknek szóló durva figyelmeztetés, rendreutasítás: Hallgass, neked ~ a
neved! Rendreutasítás: Kuss, innen, ne
szóṷj bele a kártyába!: ne avatkozz a
mások dolgába! L. még: állatűzők
kustorog ~ i 1. Tétlenkedik. 2. Pusmog.
kusza: → kaparék
kusza beszéd kusza beszíd: Zagyva,
összevissza beszéd
kuszakéve: → kaparékkéve
kuszarend ~ fn A tarlón összegereblyézett keskeny és vékony kalászrend,
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amikor előbb rendre gereblyélik a kuszát, aztán bekötik. L. még: kaparékkéve
kuszaszar ~ fn Szikes talajban található, összekövesedett mészdarab.
kuszi farkú ~: Rövid, csonka farkú
〈tyúk, malac〉. Vóṷt ~ tyúk, malac, aminek levágtak a farkábúl.
Kuszafarkú: → disznó
kuszbitol: → koszpitol
kuszkusz ~ fn (gyny) Ejtésváltozata:
kuckuc. 1. Kisgyermek (tej)foga. 2. →
fog.
kuszmír ~ fn Tolvaj. Aki lopott, arra
azt mondták, hogy nagy ~.
kuszmírkovács ~ fn A ló patájának
rendellenességeit is gyógyító → kovács.
L. még: kursmid
kuszpisz ~ msz Semmi köze/közöd
hozzá!
kúszórész kúszóṷrísz fn A → szőrmésbőrnek az állat természetéből eredő
minőségi hibája.
kusztonoz ~ i Magas hangrendű ejtésváltozata: küsztönöz. Biztat, nógat,
ösztökél vkit.
kusztony ~ fn → Szigonyhoz hasonló
halfogó eszköz. Ecsedi István említi a
Népies halászat a Közép-Tiszán és a
tiszántúli kisvizeken (39) című munkájában. L. még: kusztonoz
kút ~ fn 1. – A/ A debreceni és a
környékbeli lakosság, ill. a hortobágyi
pásztorok hajdan a vizet javarészt ásott
kutakból itták. (A még régebbi időkben
nagyon kevés ~ volt a Hortobágyon. de
nem is volt rájuk szükség, hiszen a Tisza
évenként kétszer ellátta vízzel a természetes kutakat. Ezeket rendesen a pásztorról nevezték el: Kocka kútja, Zoltán
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János kútja, Bajmok kútja stb.) Ez a víz
nem volt egészséges, mert a kutakban a
felső talajvíz jött össze, amelyben sok
salétromsó, sziksó, keserűsó és szerves
anyag található. Emiatt gyakori volt a
ragályos betegség. A mélyre ásott ~ vize
általában jobb volt, ezt jó kútnak, a nem
megfelelő mélységűt rossz kútnak, az
elhanyagolt régit ókútnak nevezte a nép.
Előbbire sokan jártak vízért, erre (is) utal
a szóláshasonlat: Sokan járnak oda, mint
a jóṷ ~ra. − A ~ (ivó)víz felszínre hozására való, henger alakú mélyebb gödör a
tartozékokkal együtt. Részei: kútbödön
és a körülötte levő védőfal, a kútgárgya/kútkáva, a kútágas, a kútgém/gém a
kútostorral, ill. a kútfarka a kútkolonccal
és a gémdaru. Több fajtája van. A legelőn tanyázó szarvasmarhacsorda itatására szolgál a csordakút, ill. a gulyakút,
mindkettő általában gémeskút. Az utóbbi
időkig a hortobágyi puszta képéhez tartozott ennek egyik típusa a négygémű
kút. A ládás kút/bodonos kút (tölgyfa)deszkából ácsolt falazatú gémes~,
ehhez hasonló a fával v. deszkával kibélelt fakút, kávás kút, nyitott kút. A csigáskútból a ~kávára erősített csigán
átvetett kötéllel húzzák fel a vizet. Lapos
területeken ta- lálható a csekély mélységű gödörkút, sírkút, míg a mélykútban
igen mélyen van a víz. A forráskút ~ként
használt, kibélelt forrás. Bőséges (és
egészséges) vizet szolgáltat az ártézi kút
A múlt század első évtizedeiben több
ilyet fúrtak a Hortobágy területén. Hasonló kútfajta a szivárványos kút. Növények öntőzéséhez használatos a páternoszter kút. A borkút borvizet adó ~, ill.
forrás. – B/ Szóláshasonlatokban: Úgy
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járnak oda, mint a jóṷ ~ra: a) látogatott
helyre mondják. b) vkihez szívesen járnak. Híres kurvára vonatkoztatva: Úgy
járnak rá, mint a jóṷ ~ra: gyakran és
sokan veszik igénybe a szolgálatait. Sokan járnak hozzá, mint a jóṷ ~ra: olyan
lányról mondják, akinek többen udvarolnak. Szólásban: Nem, szart a ~ba,
csak a kávájára, onnet meg belepiszkálta: a lényeget illetően ez a megoldás sem
jobb, mint amit el akart kerülni. Gyermekek zálogkiváltással járó társasjátékában: Kútba estem, ki húz ki belőÝle. 2.
A növény levelei és szára kö- zötti tölcsér alakú mélyedés, amelyben az esővíz
összegyűlik. L. még: gyermekjátékok,
hortobágyi helynevek és helynévtípusok,
hortobágyi pásztorkodás, kútásó; a fogalmak szócikkeit is!
kútágas ~, kútágos fn A → gémeskúthoz tartozó ágas, amelynek a tengelyén a → kútgém forog. Szólásokban:
Kútágas gémestűl, ostorfa vedrestűl:
(tréf) mindenestül. Megfeji/Megfejte a ~:
a) tej helyett vízzel készíti el az ételt. b)
felvizezte a tejet. L. még: boszorkány,
cívis hiedelemvilág
kútásó kútásóṷ fn Kútásással foglalkozó személy. A ~t a város környéki
tanyákon, ill. a szőlőkben foglalkoztatták, ott ástak kutat, míg a vizet el nem
érték. Nagyhegyesen kb 8 m mélységben
volt a víz, de a debreceni parasztok
egyik szőlejében, az újlétai szőlőben
ennél is sokkal mélyebben. Sok cívis
gazdának volt szőlője, ezekben rendszerint ásott kutak is voltak.
kútásócsiga kútásóṷcsiga fn → Fazekasoknál a verem szájára szerelt szer-
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kezet, amellyel a földet hordják ki a
veremből, ha a mélység miatt kézzel már
nem tudják kihányni.
kutat-fitet ~ i Keresgél, hosszasan
kutat.
kútba estem ~: Zálogkiváltással járó
gyermekjáték. L. még: gyermekjátékok
kútbér kútbír fn Mondják legelőÝbírnek is. A legelő építményeinek
rendben tartása végett a gazdáktól beszedett bér. Darabonként beszedtík a
gazdáktul, ab- búl javítgatták a kutakat,
a gujásta- nyát, ebbűl kelletett rendet
tartani.
kútbödön ~ fn Dongából készült faszerkezet, amellyel a kutat bélelik ki,
hogy beomlását megakadályozzák. A
Hortobágyon a → bödönöskútnak volt
~e.
kútfarka ~ fn A → kútgémnek az a
vége, amelyen a nehezék van.
Kútfúró Magyar János: → cívis ragadványnevek
kútgárgya ~ fn (rég) Másik régi elnevezése: gárd, újabb eredetű neve: kútkáva. Ásott → kút nyílását körülvevő,
derék magasságú védőfal. A kútgödröt
körülvevő, gerendákból összeácsolt
négyszögletes keret. Készülhet(ett) deszkából, téglából v. betonból is.
kútgém ~ fn Röviden: gém. A →
gémeskútnak a → kútostort tartó hosszú
rúdja; a → kútnak a → kútágassal öszszekötött emelőkarja. Rövidebb végén
van a kolonc, a hosszabb végére az ostor
van felfüggesztve.
kútgödör ~ fn Gödörkút. A rét szélén
voltak a porongok, oda ültették a ká-
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posztaféléket, ott ástak kútgödröt, abból
öntöztek. L. még: bolgárkertész
kútkáva: → kútgárgya
kútkolonc ~ fn A → kútgém végére
kötött nehezék.
kútmester ∼ fn Kútásó mesterember.
Vállalkozóféle volt, ő irányította a kútásást, fölülről nézte, ellenőrizte, hogyan
vájják ki a földet, ill. hogyan illesztik a
kiásott gödörben egymáshoz a téglákat.
L. még: kútásó
kútostor ~ fn Ritkább neve: ostorfa.
A → kútgémről a → kútba lógó hosszú,
vékony rúd, amelyen a vödör függ. − A
tanyavilágban alkalmilag jeladásra is
igénybe vehették: Ha kapatos ’kikapós’
volt a menyecske, és fölengedte a ~t,
akkor a szeretője tudta, hogy nincs otthon a férj. Szólás: Kútágas gémestűl, ostorfa vedrestűl: mindenestül, minden tartozékával együtt.
kutrica ~ fn 1. Juhok elletéséhez el
rekesztett hely az akolban. 2. Más nevei:
fiaztatóṷ, fiaztatóṷ ~. Disznófiaztató ól,
ólrész; anyakoca és malacai számára
lécből, deszkából készült elkülönítő. A
koca, mikor fialni akart, mán egy héttel
előÝtte ~´ba vóṷt zárva. 3. Disznók, juhok számára lécből és deszkából készült
építmény. 4. Baromfiól, tyúkketrec, ahová a tojó tyúkokat helyezik.
Kutrica: → Fiaztató
kutricázás ~ fn Az anyadisznók fialás előtti ólba zárása. A ~ azt jelentette,
hogy beszoktatták őÝket a kutricájukba,
az öreg disznóṷk már tudták, mentek a
kutricájukba.
kuttog ~ i 1. Lopakodik, ólálkodik,
kullog. 2. Meghúzódik, gubbaszt vhol.
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kutya ∼ fn 1. − A/ Hivatalos és ősi
neve: eb. A magyarság legrégibb háziállata, házőrző szerepe általános. A hím
neve: kan, kani ~, kan ~, a nőstényé:
szuka, szuka ~, mindkét nemű fiatal ~:
köjök ~, ~köjök. Hangadásának igéi:
ugat, morog, szűköl, vakkant, vakog,
megvakkan, nyí, nyafog. Itt említhető a
nyelvel is. Az állat színe, szőre lehet:
tarka, rövid, hosszú; az elhanyagolt ~´é
gubancos, csimbókos. − B/ A szuka első
tüzelése általában 6−9 hónapos korban
van. A legtöbb ~ félévente (februármárcius, ill. augusztus-október hónapokban) tüzel, a tüzelési idő tartama
20−25 nap. Ilyenkor üzekedik, űződik,
forog, összeragad, ennek helye a kutyaforgás, kutyalakodalom. Eredményeként
a vemhes szuka 58−64 nap múlva fiadzik, fial, lefial, köjkedzik, megköjkedzik.
Fialás előtt a ~ izgatottabb, keresi a félreeső helyet, vackot épít magának. A
világra jött kölykök együttes neve alom.
Egy alomban akár 10-nél több kölyök~
is lehet. − C/ Régen is több fajtáját ismerték, házőrző szerepre a cívisek leginkább a komondort és kuvaszt (nagykutya), vmint a farkaskutyát, német juhászt, férgek irtására a tacskót, a patkányfogó kutyát tartották (férgező kutya).
(Különösen a tanyavilágban hajdan a
~´nak nem adtak este enni, hogy éber
maradjon.) Szoba~ a cívis parasztoknál
nem volt, ilyenről csak polgári családoknál lehetett szó. Épülete a cívisek
városi portáján a kutyaól; a tanyán szabadon éltek, télen a szalmakazal tövében
húzódtak meg. Táplálásuk városi házaknál konyhai maradékokkal, tanyán a
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tanyaudvarban felállított dögkerékre felhelyezett lóhússal (az erre a célra vásárolt gebe volt a kutyának való ló), ritkábban marhahússal történt, ezt kiporciózva télen fagyosan kapták (kutyaporció). Az ebtartásról szóló rendelet, a kutyatörvény az idős cívisek emlékezete
szerint az 1910-es években kezdődött,
akkor adták először a kutyabilétet. Az
ebadó a ~ tartásáért fizetett adó, Debrecenben (is) az 1910-es évektől kell fizetni. − A gazdátlan, kóbor állatokat a város alkalmazásában álló kutyapecér/kutyasintér/sintér fogdosta össze, és talyigáján a sintértelepre szállította. Fegyelmezése: A kutyakorbács-pillantás összetételből következtethető, hogy volt ~korbács, mint ahogy ismerhették az ebrudon hányják, kiebrudalják cselekvést
is. Az elcsavargó, rohangáló ~ megfékezésére használták a ~ nyakába akasztott
fadarabot, a kutyakoloncot. – D/ A ~ szó
több összetétel utótagjaként szerepel. A
kotorékeb neve borzkutya, a vadászok
állata a kajtatóeb, a pásztorkutya másik
neve hajtókutya, a rövidre vágott farkú
állat kurtakutya. Hasonlósági átvitel a
földikutya ’üregben v. lyukban élő rágcsáló állat’, a töviskeskutya/sünkutya, a
csizma lehúzását segítő eszköz a fakutya. A szó előtagként is gyakori. (A legtöbb példában vmilyen negatív értékelés
kifejezője is.) Emberrel kapcsolatos a
kutyamosó ’tisztiszolga’, a kutyahitű
’hitetlen, ill. kötekedő ember’, a kutyaházi ’hajléktalan’, a kutyaütő ’vmilyen
megvetett foglalkozású személy’ és a
kutyavér. Növénynév a kutyabogyó, kutyafa, csádé/kutyaherőlő sás, kutyakamilla, kutyaszőlő, kutyatej (élősködője a
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kutyatejhernyó). Egyéb: A sertés, szarvasmarha, juh szívéhez hozzánőtt húsdarab neve kutyafül/kutyafüle; eszköznek,
tárgynak a nevében: egyfajta bográcsalátét a kutyagerinc, a nagykendő tréfás
neve kutyánlötyögő, díszes ezüstgomb a
kutyatökgomb, a rossz termőtalaj kutyaszaros, társadalmi helyzetre utal a kutyavilág; időjárásra vonatkozik a kutyaszorító (hideg); szidalmazó szó a kutyánakvaló. Képzett szóban is előfordul: kutyagol, kutyálkodik, kutyázás, kutyáztat,
kutyaság, igekötővel összetételben: lekutyapicsáz, megkutyapicsáz; határozószóként: kutyamód. – E/ A ~ számtalan cívis
nyelvi frazémának a szereplője. Közöttük túlsúlyban vannak a ~´val kapcsolatos negatív (elítélő, becsmérlő, lenéző
stb.) megfogalmazások. Ennek oka,
hogy a ~ régen nem volt olyan becsben,
mint manapság. Tréfás káromkodás: A ~
fiaddzík beléd! Εnyhe káromkodás: Azt a
~ teremtette! Azt a ~ fityuláját! A ~ mindenit neki! Azt a ~ teringettét! Átok:
Kutyák nyalják fel a vírit! Fogadkozás,
esküdözés: Kutya legyek, ha nem igaz!
Durva leintés: Hallgass ~, ne ugass! A
gazdád nagyobb ~, mégse ugat. Szóláshasonlatokban is gyakori: Aki sokat, de
fölöslegesen megy, fáradozik, az Annyit
megy, mint egy töketlen ~. Bánnya, mint
amék ~ kilencet köjkeddzett: keservesen
bánja. Bizonytalan, mint a ~ vacsorája:
nem tudni, lesz-e belőle vmi. A nagyon
irigy ember Irígy, mint a ~. Lés(Les),
mint ~ a gyíkra: ide-oda tekinget, pislog,
Akinek erős hasmenése van, az Fosik,
mint a Murányi ~´ja. Bekapta, mint hat
~ egy legyet: hirtelen bekapott, befalt
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vmit. Aki állandóan kóborol, kószál, az
Koslat, mint a falu ~´ja. Aki nevetségesen büszkélkedik, az Feszít, mint ~ a
tollseprűvel. A folyton veszekedő házasok Ugy ílnek, mint a ~ a macskával.
Akik állandóan marakodnak, veszekednek, azok Jóṷba vannak, mint a ~ meg a
macska. Marakodnak, mint ~´k a koncon: csúnyán veszekednek. Aki mindenkibe beleköt, az Marakodik, mint a veszett ~. Aki a vendégségben éhen maradt, az Jóṷl belakott, mint ~ a lakadalomba, ahun jászolhoz kötöttík, oszt színát tettek elibe. Úgy bánik vele, mint a
~´val: komiszul bánik vele. A vasalatlan,
gyűrött, piszkos emberről mondják: Úgy
níz ki rajta a ruha, mintha a ~ szájábúl
huzták vóṷna ki. A társtalan, nyomorult
ember Ojan, mint a kivert ~. Aki kellemetlen helyzetben van, az Szorul, mint
~ a karóṷ közt. Lusta emberre mondják:
Könyököl, mint a kabai ~ a gerággyán.
A dühös ember Eszi, mint ~ a kefét. Úgy
níz rá, mint ~ a botra: haragosan, dühösen. A nagyon ügyetlen ember Ügyes,
mint a siket ~, jobbra híjják, oszt balra
szalad. Főként a nagyon piszkos arcú
gyerekre mondják: Ojan mocskos, mintha ~´t szopott vóṷna. Akit hazugságon
kapnak, az Ojan, mint a leforrázott ~.
Szídeleg, mint a gazdátlan ~ − mondják
arra, aki nagyon éhes, ill. aki céltalanul
jön-megy. Úgy áll neki, mint a ~ szájába
a tollseprű: rosszul áll neki. Illik neki,
mint ~´nak a gatya: egyáltalán nem illik.
Szalad, mint ~ a tollseprűvel: zsákmányával szalad. Szalad, mint a leforrázott
~: nagyon szalad, menekül. Fut, mint a
töketlen ~: ész nélkül rohan. A nagyon
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hűséges ember, állat Hűsíges, mint a
szekeres~. Ojan kemíny, mint a fagyos
~láb – mondják tréfásan, ha vmi nagyon
kemény. Aki bűntudattal mélyen hallgat,
az Hallgat, mint ~szar a fűbe. Szólásokban: Innen oda nem jár a szóṷ, tehozzád
a ~ se szóṷl: senki sem szól hozzád.
Bort igyunk rá, ne mongya, hogy a ~ ette
meg!: ti. a ~ hús után vizet iszik, nem
bort, márpedig a hús bort kíván. Ne a
farok csóṷvájja a ~´t!: ne a nálunk jelentéktelenebb szabja meg, hogy mit tegyünk! Akar a ~´nak mondom, akar neki: hiábavaló neki vmit mondani. A ~
ugat utánna: senki sem törődik vele,
senkinek sem hiányzik. Az se ~: ez is
vmi. Ott van a ~ eltemetve: ez a bökkenő. Nehéz időkben hangoztatják: Kutya
világ, szűk esztendőÝ, de ránk baszott
mind a kettőÝ. Zimankós időre mondják:
Ojan rossz időÝ van, hogy a ~´t is kár
kiverni. Akinek rosszul megy a dolga,
így panaszkodik: Ennél még a ~´nak is
jobb dóṷga van. A ~ is haragszik, ha az
óṷrát piszkájják: az mondja, akinek vki
piszkálni kezdi az orrát. Változata: A ~
is haragszik az óṷrájír. Válogatós gyermeknek felelik: Kutyánál az öntött perec. Jön még a ~´ra dér, hasig is ír:
majd megjárod/megjárja még! Köti a ~´t
a karóṷhoz: makacsul ragaszkodik az álláspontjához. Gyermeknek mondják, ha
verést kap: Veres nadrág a ~´nak, maga
kereste magának. Fáj a ~´nak a lába,
megütötte a szalmába: (gúny) annak a
gyereknek gajdolják a társai, aki jelentéktelen sérülése miatt is panaszkodik.
Akkor leszel te a ~´k harmincaggyán:
mostoha sorban, nehéz helyzetben. Ugat
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a halál ~´ja: nagyon mélyről köhög,
betegesen köhög. Kend be szalonnával
az iskola óṷdalát, oszt majd elhúzza a ~!
− mondják tréfásan annak a gyereknek,
aki nem szeret iskolába járni. Kutya jár
a kertbe: szeretőt tart az asszony. Kutyánál az egres, ahon nincs, ott ne keress!:
szegénytől ne kérj kölcsön, mert úgysincs neki. Kutyánál az egres, annál van,
oszt ott keresd!: nincs nálam, amit keresel. A mi ~´nk köjke: (tréf) a) a mi gyermekünk, a mi rokonunk. b) közéletben: a
mi hívünk. Aki fiúörökös nélkül halt
meg, az Kutyára hagyta a nevit. Rest
gazdasszony megszólása: A ~ mosogatytya fel az edínyit. Nem akarom, hogy vínsígemre a koloncos ~ sorsára jussak:
könyöradományból éljek. Akár a ~´nak
beszílnék: az mondja, akire nem figyelnek, akinek nem fogadnak szót. Aki sületlenségeket beszél, az Ojanokat mond,
hogy a ~ se enné meg, az Ojanokat
mond, hogy a ~ is megveszne tülle. Ha
vki társaságban illetlenül ásít, így figyelmeztetik: Ásít a ~, hóṷnap jóṷ nyúlászóṷ időÝ lessz. Még a ~ se venné el a
kezibül a kenyeret: mondják a piszkos
emberről. Kutyavír szorult bele: összeférhetetlen természetű. Közmondásokban: Kutyaugatás nem hallik a menyországba: a hitvány ember vádaskodásait
nem szokták figyelembe venni. Hadd
ugassík a ~, csak meg ne harapjík: akkor
mondják, ha vki rosszindulatú megjegyzést tesz a másik háta mögött. Amék ~
előÝre ugat, az nem harap: a nagyszájú
emberek nem szoktak veszélyesek lenni.
Aki ~´val jáccik, bot legyík a kezibe!: a
goromba v. ostoba emberrel óvatosnak
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kell lenni. Amék ~´nak nevit kőÝtik, veszni kell annak: rágalmak terjesztésével az
ártatlan embert is tönkre lehet tenni. Aki
dílig ~, dílután se nőÝ ki a farka: a becstelen ember nem fog megváltozni. Akkor
vész meg a ~, mikor a legjobban megy a
dóṷga: sokan akkor kezdenek elégedetlenkedni, amikor a legkedvezőbb helyzetbe kerülnek. A ~ meg az úr nem teszi
be maga után az ajtóṷt: nem illik az
embernek maga után nyitva hagynia az
ajtót. A ~ is kilöki a nyelvit a savóṷra: az
ember is szereti a finom ételeket. Felkél
a ~, ha megéhezik: a nyomorúság megtanít dolgozni. A ~ is a legmagasabb
dombra szarik: annak kedvez a szerencse, akinek már egyébként is jól megy a
sora. Kutyának eb/~ a baráttya: mindenki a magához hasonlókkal barátkozik.
Ember hiba nélkül, ~ farka nélkül nincs:
az emberhez úgy hozzátartozik a hibája,
mint a ~´hoz a farka. Döglött ~´nak árok
a hejje: a hitvány embert nem szokás
részvéttel temetni. Jóṷ ~ nem ugat át a
szomszídba: a szomszéd dolgába nem
kell beleavatkozni. Kolonca van a ~´nak,
maga kereste magának: maga szerezte a
bajt, hát viselje. Elíg egy ~´nak egy kolonc: elég a feleség, nincs szükség szeretőre is. Idegen ~´nak lába közt a farka:
idegen helyen tartózkodóbb az ember,
mint a megszokott környezetében. Jobb
ílőÝ ~´nak lenni, mint döglött oroszlánnak: annak mondják, aki már szeretne
meghalni. Cselédnek/Szóṷgának, ~´nak
kinn a hejje: a cseléd és a ~ ne tartózkodjon a házban. Kutyának se jóṷ az
elsőÝ köjke: nem mindig sikerül, amit
először készít az ember. Nem azír fekszik
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a ~ a dög mellé, hogy ne egyík belőÝle: a
legény nem azért fekszik a lány mellé,
hogy csak nézze. A cívisek véleménye a
nyár közepén tartott lakodalomról: Téli
kis ~, nyári menyasszony, egyik se jóṷ.
Nemcsak egy tarka ~ van a világon: pl.
elveszett tárgy v. baromfi keresésekor: a
hasonlóság még nem jelent azonosságot.
Nem bízzuk a ~´ra a hájat, mert elnyalogattya: nem szabad olyan emberre
bízni vmit, aki épp annak a megszerzésére törekszik. Kutyábúl sose lesz szalonna: a rossz természetű ember aligha
változik meg. Kutyának ~ az embersíge:
ne bízz a ~´ban, mert megharaphat. Vörös hajú emberrő mondják: Veres ~,
veres lú, veres ember egy se jóṷ. Rossz ~
az, améket bottal kell hajtani a nyúl
után: az erőszakra, fenyegetésre elvégzett munka nem sokat ér. Változata:
Amék ~´t bottal kergetnek a nyúl után, az
sose fogja meg. Kinek nincsen kocsija,
gyalog megyen Pestre, kinek nincsen
~´ja, maga ugat este: anyagi helyzetünk
megszabja lehetőségeinket. – F/ A
~´hoz, a ~ viselkedéséhez a cívisek világában is több népi hiedelem kapcsolódik: Ha éjszaka vonít a ~, akkor hamarosan meghal vki a családban. A ~harapást
régen úgy gyógyították, hogy a ~ szőréből lenyírtak egy csomót, rátették a sebre, és meggyújtották, megfüstölték vele.
Eredetileg erre utal a Kutyaharapás
szőÝrível gyóṷgyítás − frazéma is. 2. →
pásztorkutya. 3. Másik neve: góṷja. Szövőszéken a fonalat tartó henger fogaskerekébe kapaszkodó és azt megakasztó
kampós fa, amelynek segítségével a szövésre kerülő fonálmennyiséget kellő
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ütemben adagolják. 4. Szűrszabó sátrában a szűrök kiakasztására használt rúdon levő ruhaakasztó. 5. Szószerkezettel: téglahordóṷ ~. A tégla hordására
való a háton vihető deszkalap, amely a
felső részén két fogóval támaszkodik a
téglát szállító vállára. L. még: kutyanevek; a fogalmak szócikkeit is!
kutyaalom ~ fn Röviden: alom. Egy
fialásból való utódok összessége.
kutyabenge: → kutyafa
(a) kutya betegségei és gyógyításuk: A kutya legsúlyosabb betegsége a
→ veszettség; az ilyen állatot elpusztították, de a vele érintkező többi állatot is. A
betegségek, különösen a veszettség megelőzésére szolgál a kötelező → eboltás.
Ennek megtörténtét hajdan az állat nyakába tett kutyabilét igazolta. Gyakori
betegsége volt a → szopornyika, ’szopornyica, hurut’, az ilyen kutya →
megszopornyikásodik. Gyógyítására a
kutyának (macskának) az orrát égett
kenyér héjával sütötték, sütögették. Az
állat első lábának hátsó részén levő csökevényes csont neve → farkasköröm.
kutyabilét ~ fn Másik elnevezése:
medál. A kutya nyakába akasztott fémlapocska, amely az ebadó befizetését, ill.
a kutya veszettség elleni beoltását igazolta. Rá volt írva a kutya azonosító
száma. Felhelyezését az 1910-es években a → kutyatörvény rendelte el.
kutyabogyó: → ebszőlő
kutyafa ~ fn Hivatalos neve: kutyabenge. A nedves területek gyakori cserjéje, fája törékeny. Mérgező növény és
→ gyógynövény. Teája erős hashajtó hatású.
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kutyaforgás ~ fn 1. Koslatáskor öszszeragadt két → kutya. 2. Az a hely, ahol
a kutyák üzekednek, ill. üzekedtek. −
Arra a helyre, ahol a két kutya össze van
v. össze volt ragadva nem jó lépni, mert
betegséget lehet kapni. Kerüjjük a ~t! −
figyelmeztették a gyerekeket, így tartva
őket távol.
kutyafül ~ fn Alakváltozata: kutyafüle. Disznó, szarvasmarha juh szívéhez
hozzánőtt két kisebb húsdarab, szívbillentyű, amelyet levágnak és eldobnak,
mert nem ehető. L. még: disznóölés
kutyafüle: → kutyafül
kutyagerinc ~ fn Apró faalkatrészekből álló, kör alakú bográcsalátét.
kutyagol ~ i Lassan, nehézkesen
megy. Nagyon elfáradtam, sokat ~tam
máma.
kutyaharapás: → kutya
kutyaházi ~ I. mn Hajléktalan 〈ember〉. II. fn Hajléktalan ember.
kutyaherélő-sás: → háromélű-sás,
csádé
kutyahitű ~ mn 1. Hitetlen, ateista
〈ember〉. 2. Kötekedő, megátalkodott
〈ember〉, aki beleköt az ílőÝ fába is.
kutyakamilla ~ fn Matricaria inodora. Ebszékfű. Az őszirózsákhoz tartozó növény. Május−szeptember között
virágzik. Megtalálható szántóföldeken,
parlagokon, szikeseken, legelőkön és réteken is. L. még: Hortobágy növényvilága
kutyakolonc ~ fn A → kutya nyakába akasztott, az állatot futásában akadályozó fadarab.
kutyakorbács-pillantás ~ fn Haragos, dühös nézés.
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kutyakölyök: → kutya
kutyaláb ~ fn − Szóláshasonlat: Ojan
kemíny, mint a fagyos ~: vmi nagyon
kemény. L. még: kutya
kutyalakodalom kutyalakadalom fn
1. (tréf) Két v. több → kutya összeverekedése, marakodása. 2. (tréf) Kutyák
üzekedése.
kutyálkodás ~ fn Tréfálkozás, játszadozás.
kutyálkodik ~ i Tréfálkozik, játszadozik. A fiúk meg a jányok kutyálkodtak,
jáccadoztak.
kutyamód kutyamóṷd I. fn Alattomos mód. II. hsz Alattomosan.
kutyamosó kutyamosóṷ fn (tréf)
Tisztiszolga.
kutyánakvaló kutyánakvalóṷ mn
Szidalmazó szóként: semmirekellő.
kutyanevek: A ~ adása a régi időkre
megy vissza. A magyar nyelvben a ~ egy
része folyónév, ill. víznév. Debreceni és
hortobágyi adatok: Szamos, Tisza, Sajó,
Berettyó, Bodrog, Dráva, Száva, Maros,
Duna, Balaton. Ezek ún. óvónevek, a
veszettségtől való megóvás volt a céljuk.
A népi hiedelem szerint ugyanis az ilyen
nevet viselő kutya nem vész meg. Ez a
névadási forma a régi időkben is megvolt, és összefügg azzal, hogy a veszett
állat irtózik a víztől. Más gyakoribb ~:
Morzsa, Bodri, Maxi, Lupi (farkaskutya), Mocskos, Bundás (komondor), Bogáncs (puli). L. még: kutya
kutyánlötyögő kutyánlötyögőÝ fn
(tréf) Nagykendő. L. még: cívis női viselet
kutyaól kutyaóṷl fn Házőrző kutya
ólja a városi háznál. A tanyán a kutyák
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szabadon voltak, télen a szalmakazal
tövében húzódtak meg.
kutyaölő szarvú kutyaölőÝ szarvú:
Előreálló szarvú 〈→ szarvasmarha〉.
kutyapecér ~ fn Más nevei: sintér,
kutyasintér. Hivatalos neve: gyepmester,
népnyelvi kiejtéssel: gyekmester. Kóbor
kutyákat összefogdosó, állati tetemeket
eltakarító, emésztőgödröket tisztító hatósági alkalmazott.
kutyapergő kutyapergőÝ fn (Pásztor)kutya nyakába akasztható, rézből készült, gömb alakú csengő. A ~ mindig
hírt adott a terelőkutyáról.
kutyaporció kutyaporcióṷ fn Főleg
télen a kutyáknak kimért húsadag. Télen
a (tanyai) kutyáknak kiporciózták a húst,
a kis kutyának kisebb porció, a nagynak
nagyobb porció járt.
kutyaság ~ fn Kutya természet(ű),
rossz természet(ű). Szólásban: Ebbe is
benne van a ~.
kutyasintér: → kutyapecér
kutyaszar ~ fn − Szóláshasonlat:
Hallgat, mint ~ a fűbe: mélyen hallgat.
Kimaradt, mint ~ a hóṷbul: elesett vmitől, kimaradt vmiből.
kutyaszaros ~ mn Olyan 〈talaj〉,
amelyben összekövesedett mészdarabok
találhatók.
kutyaszorító kutyaszorítóṷ I. mn
Rendkívül nagy. Kutyaszorítóṷ hideg
van. II. fn 1. Zsákutca. 2. Szűk hely
vhol.
kutyaszorító hideg kutyaszorítóṷ
hideg: Nagy hideg.
kutyaszőlő: → ebszőlő
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kutyatál ~ fn Régi(bb) konyhai
edény, tál, ebben kapja a kutya a leveses
ételt. A kutya kihepetelte az ítelt a ~búl.
kutyatej kutyaté fn Ritkábban hallható népi neve: tejesfű, bárányfejűfű. Köznyelvi elnevezése: pitypang, szószerkezettel: pongyola pitypang. Füves területek, kertek, szántók sárga virágú gyomnövénye, gyökerével együtt gyógyszeralapanyag. Leveléből salátát is készíthetnek. Elszakítva fehér, kesernyés tejnedvet ereszt. Repülőszőrös magja a
gyermekek kedvelt játéka. Újabb neve is
gyermekjátékból ered: gyermeklánc,
gyermekláncfű, gyereklánc. Száras virágait összefűzik, nyakláncot, fejdíszt készítenek belőle. Levele A-, B-, C-, Dvitaminban, ásványi anyagokban gazdag.
Méregtelenítő hatású, emésztési panaszokra pitypangteát ajánlanak. − A cíviseknél a felnőttek tiltották, hogy a gyerekek a növényhez hozzányúljanak. L.
még: gyógynövények, gyomnövények
kutyatejhernyó kutyatéhernyóṷ fn
→ Kutyatejen élő piros-fehér → hernyó.
kutyatökgomb ~ fn Pásztorok, főleg
juhászok mellényén lévő, a kutya tökéhez hasonló, kissé ovális, díszes ezüstgomb.
kutyatökös lajbi ~: Ezüstből készített gombokkal díszített juhászmellény.
L. még: hortobágyi pásztorviselet
kutyatörvény kutyatörvíny fn Az ebtartásról szóló rendelet népi neve. A ~ az
ezerkilencszáztizes évekbe kezdőÝdött,
akkor adták a kutyabilétet.
kutyaugatás ~ fn − Közmondás: Kutyaugatás, szamárbőgís nem hallik a
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menyországba: a hitvány ember vádaskodását nem veszik figyelembe.
kutyaütő kutyaütőÝ fn 1. Felettesét
kísérő beosztott. 2. (gúny) Hajcsárkodó
munkafelügyelő. 3. Dologtalan, másokon élősködő ember.
kutyavakkantás ~ fn − Közmondás:
Kutyavakkantás nem hallik a menyországba: a hitvány ember vádaskodását
nem veszik figyelembe.
kutyavér kutyavír fn − Szólás: Kutyavír szorút bele: összeférhetetlen természetű.
kutyavesztés: → vesztés
kutyavilág ~ fn Rossz helyzet.
kutyázás ~ fn Kutyákkal való terelés, őrzés. L. még: pásztorkutya
kutyáztat ~ i Juhnyájat stb. kutyával
hajt, terel. L. még: pásztorkutya
kutykuruttyol ~ i Béka kuruttyol. A
népi időjárási megfigyelés szerint ha a
leveli béka ~, eső lesz.
kutyul ~ i 1. Ételt stb. kavargat, keverget. 2. Szél port kavar.
kuvasz ~ fn A → komondorral kb.
azonos nagyságú → pásztorkutya. Hegyesebb fejű, fehér és szürke színű, nem
gubancos szőrű, őrző és vadászó eb.
Nemcsak a nyáj védelmére, hanem terelésre is betanították.
kuvik ∼, kivik fn A bagolyalakúak
egyik faja. Faodvakban, öreg épületek
padlásterében költ. − Akinek az udvarán
a halálmadár, a ~ vijjog, v. rászáll a házra, ott hamarosan meghal vki.
Kuvik utca: → Pac
kuzbitol: → koszpitol
kű: → kő
külddki-híjdbe: → külddki-hívdbe
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külddki-hívdbe kűddki-híjdbe fn
Szószerkezettel: kűddki-híjdbe segíccsíg.
Kisebb feladatok elvégzésére való, rendszerint mindig kéznél levő alkalmi segítség. Fogadtam egy kűddki-híjdbe segícssíget magamnak.
külddki-hívdbe segítség: → külddkihívdbe
külföldi guba ~: Nem Debrecenben
készült → guba.
küllő küllőÝ fn Szekér-, kocsikerék
része. Szólás: Hiányzik egy küllőÝje: →
bolond.
küllőcsap küllőÝcsap fn A → küllőnek az a része, amely az kerékagyban
helyezkedik el.
küllőfélez/ik küllőÝfélez/ik i 1. Oldalog. 2. KüllőÝfélezi a munkát: piszmogva, lustán dolgozik, ill. nagy szüneteket
tart munka közben. 3. Köntörfalaz, hímez-hámoz. 4. Személy a többiektől elkülönül, elkülönülve áll.
küllőz küllőÝz i A kerékagyba behelyezi a → küllőket. L. még: beküllőz
külország kűlország fn (rég) Külföld. Kűlországba megyek.
különböztető különböztetőÝ mn Különböző. Vóṷt vagy tizenkét fajta szőÝlőÝje, mind különböztetőÝ. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
különlegesség különlegessíg fn Viszonylag ritkán történő, nagyszabású
esemény.
különösképpen különöskíppen hsz
Főleg, leginkább.
külső külsőÝ fn 1. Öltözet, külső
megjelenés. Szólás: Külsejirűl ítílik meg
az embert. 2. A → guba kívül hordott
oldala.
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külső ág külsőÝ ág: A → gyeplőnek
a → zabla oldalához csatolt része.
külső bolthajtás külsőÝ bóṷthajtás:
A parasztház pitvarának az előtérhez
tartozó, a belépővel szemben levő része.
A ~on voltak felakasztva a díszes tányérok, amelyeket csak ünnepnapokon használtak.
Külső csárda: → hortobágyi csárdák
külső cseléd: → cseléd
Külsőgut: → Gut
külső haj külsőÝ haj: A kenyeret borító külső kéreg, héj. L. még: kenyér
külső legelő külsőÝ legelőÝ: A város
belterületéhez tartozó → belső legelővel
szemben a → Hortobágyon levő legelők
megjelölése.
külső puszták külsőÝ puszták: A
környező településektől hosszabb-rövidebb időre bérbe vett erdős puszták,
erdei legelők.
külsőség külsőÝsíg fn A település beépített területén kívül eső földterület.
Külső-Vásártér KülsőÝ-Vásártér tn
Az országszerte híres debreceni → vásárok emlékét őrző belterületi név. A belső
vásárt a mai Piac utcan és a környező
utcákban, a külső vásárt, nagyvásárt a
város árkán túl, a Hatvan utcai kaputól a
mai Széchenyi utcáig terjedő területen
rendezték (→ nagyszabadság/nagyvásár). A nagyvásárok a helyi iparnak, a
környékbeli híres állattenyésztésnek,
mezőgazdasági termelésnek és a távoli(bb) vidékek termékeinek is nagy seregszemléje volt. Megjelentek itt Bécs,
Boroszló, Krakkó, Konstantinápoly és
más kereskedővárosok kalmárjai is. A ~
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a hajdani vásártér déli oldalán a Széchenyi utcától kezdődik és a Miklós utcáig
tart. A 20. század első felében itt volt az
→ embervásár/emberpiac/cselédpiac/
cselédvásár is.
külterjes állattartás: Más nevei: szilaj pásztorkodás, rideg pásztorkodás, rideg tartás, szilaj tartás. Olyan tenyésztési mód, amelyben az állatok táplálása
nem termesztett v. gyűjtött takarmányon,
hanem legeltetésen alapul, vándorlással,
egyszerű építményekkel, csekély munkabefektetéssel és alacsony termelékenységgel párosul. A tavasztól őszig legeltetett, télen istállóban takarmányozott
állattenyésztés a félszilaj pásztorkodás.
A ~ban is legtöbbször gondoskodtak az
állatok téli védelméről, természetes enyhelyekben v. egyszerűbb építményekben
(akol, esztrenga, karám, szárnyék stb.)
helyezték el őket. Táplálásukat egyrészt
a legelőn összegyűjtött takarmánnyal,
jobbára pedig passzív takarmányozással
biztosították: olyan területekre hajtották
az állatokat, ahol a természetes növénytakaró adott táplálékot (pl. réti állattartás, makkoltatás). A ~ rendszerint vándorlással (vándorpásztorkodás) is párosult, a nyári és téli legelő (nyaraló, telelő) rendszerint nem esett egybe. Jellemzője még, hogy leginkább a régi állatfajtákhoz (magyar szürke marha, racka,
mangalica stb.) kapcsolódott, vmint a
fajtanemesítésre nem v. alig volt tekintettel; a hím és nőstény állatokat együtt
legeltették; nagy volt az elhullás, az állatgyógyítást és kasztrálást jórészt a
pásztorok végezték. A ~ a középkor évszázadaiban volt széles körű, elsősorban
a növendék- és tőkeállatokat tartották
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így. Az igavonó, a tejelő és a közlekedést szolgáló állatokat belterjesebb módon tenyésztették, jobban takarmányozták és gondozták. A szakirodalom szerint a két tartásforma népünknél a honfoglalástól valószínűleg egymás mellett
élt. A belterjesség fokozatos térhódításával a külterjesség fokozatosan csökkent. A ~ a feudalizmus lassú megszűnésével, a háromnyomásos gazdálkodás
megszűntével, a tagosítással, a folyóvölgyek rendezésével, a mocsarak, lápok
vízének levezetésével, a földművelésre
alkalmas földek feltörésével, az intenzív
földművelés elterjedésével, a szálas és a
kapás takarmánynövények termesztésének fellendülésével a 18. század közepétől jelentősen csökkent, de csak a 19.
század második felében, ill. a 20. század
elején maradt abba. Hazánkban a nagy
pusztákon, így pl. a Hortobágyon és a
vízjárta területeken, pl. az Ecsedi-lápon,
a Kis- és Nagy-Sárréten maradt fenn legtovább. L. még: rideg jószág, rideg legeltetés; a fogalmak szócikkeit is!
küpül: → köpül
kür kör msz → Szarvasmarha járomba terelésére: kör be! L. még: állatterelők, ökörfogat
kürtő kürtőÝ fn 1. A tűzhely fölött a
füstöt kivezető, csőszerű nyílás. 2. Kémény. − Tréfás beinvitálás: KürtőÝre
kormos, gyere be rongyos! Szóláshasonlat: Úgy nízel ki, mint aki a kürtőÝn bút
keresztül: nagyon piszkos. L. még: kemencekürtője
kürtődugó kürtőÝdugóṷ fn Fakarikára v. botra erősített, a → kürtő elzárására
használt rongycsomó. Szóláshasonlat-

531

kacsa

ban: Ojan piszkos vagy, mint a kürtőÝdugóṷ: kormos, maszatos emberre, főleg
gyermekre mondják.
kürtőlyuk kürtőÝjuk fn 1. A kemencének az a része, amely a füstöt a szabad
kéménybe vezeti. 2. Falba vágott lyuk,
amely a füstöt a szabad kéménybe vezeti; → kürtő.
kürtősfánk ~ fn A → kürtőskalács
maradék tésztájából sütött → fánk.
kürtőskalács kürtőÝskalács fn. A
leggyakrabban sütött (diós, mákos, lekváros) → kalácsokon kívül ~ot is sütnek.
Készítése: Az élesztős, vajas kalácstésztát elnyújtják, és a → kürtőskalácsfára
tekerik. A kisteknőben késsel a dióbelet
megvágják, a kalácsot tojással megkenik, és összevágott diódarabkákkal jól
megszórják. A tepsit bezsírozzák, és a
fákra felcsavart tésztát a kellően befűtött
kemencébe sorban berakják, és megsütik. Mikor megsült, a fát kiveszik belőle.
Szabad tűzön is készíthetik.
kürtőskalácsfa kürtőÝskalácsfa fn
Nyeles, henger alakú fadorong, sütés
előtt erre tekerik fel a → körtőskalács
tésztáját. Régebben a kalácstésztát egy
10−15 cm hosszú, ujjnyi vastagságú fára
csavarták.
kürtőszája kürtőÝszája fn A → szabad kémény nyílása. Szóláshasonlatban:
Kormos, mint a kürtőÝszája: nagyon
kormos.
küszöb ~ fn 1. Az → ajtókeret alsó,
magasított része. Ha átlépte vki a ~öt, az
v. szerencsét hozott a házhoz, v. elvitte
onnan. Építkezéskor vmilyen éles, szúró
tárgyat tettek a ~ alá, hogy a rossz szellemeket elküldjék. Átok: Mohosoggyon
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be a ~öd!: haljon ki a családod! Szólás:
Nem sokat koptattam a ~jit: nem sokszor
voltam nála. 2. Más nevei: szállóṷdeszka, röpdeszka. A kijáró alatt kiugró
deszka a kirepülő és érkező méhek megtelepedésére. L. még: méhészet
küsztönöz: → kusztonoz
kütyül ~ i Mellérendelő szóösszetétellel: kütyül-kavar. Ételt kever, kavar.
kütyül-kavar: → kütyül
kvácc: → kácc
kvadrát kadrát fn → Területmérték:
négyszögöl. A ~nak minden oldala 1896
mm, annyi, mint a millennium éve.
kvadrátoló kadrátolóṷ fn A → kvadrát mérésére használt eszköz.
kvadrátos kadrátos mn Területszámítási mértékegységként: négyszögöles.
kvadrátos gép: → ültetőgép
kvadrátos tengeri kadrátos tengeri:
Vetőgéppel négyszögöles mérték szerint,
kadrátba vetett → tengeri. Könnyebb
volt művelni, mert az első kapálást követően hosszában és keresztben is lehetett
→ ekekapával húzatni, gyomtalanítani.
Általában 2 szál kelt egy tőnél, az egyiket → egyesítéskor kézikapával kivágták. Azír vóṷt jóṷ a kadrátos tengeri,
mert kevesebb kézikapát igínyelt.
kvadrátolás kadrátolás fn → Tímároknál: a bőr kerületének megmérése
géppel.
kvadrátöl kadrátöl fn Négyszögöl.
kvártély kovártíj, kovártéj, kvártéj fn
1. Bérelt szállás, lakás, hasonlatos a mai
albérlethez. Kovártíjba lakik: albérletben
lakik. 2. Olyan szállás, ahol kosztot is
adnak, → kosztkvártély. Főként a diákok vették igénybe (→ kosztosdiák). 3.
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Beszállásolt katona(ság) ideiglenes szállása.
kvértélyadó asszony kovártíjadóṷ,
kovártéjadóṷ asszony: Főleg diákoknak
adott kosztot, szállást, teljes ellátást.
Kevesen vállalkoztak rá.
kvártélycsináló
kovártíjcsinálóṷ,
kovártéjcsinálóṷ mn/fn Az első világháború előtti években: szálláscsináló katona, tkp. kvártélymester. Ő kereste a
szállást és a lovak számára a nagy istállót a cívis gazdaportákon. L. még: beszállásolás
kvártélymester: → kvártélycsináló
kvártélyos kovártíjos, kovártéjos fn
Albérlő. A cívis gazdasszony a ~ra főzött, de nem mosott. Idegenre mosni
megalázónak tartották.
kvártélyoz kovártíjoz, kovártéjoz i
Katonai személyt ideiglenesen elszállásol, → beszállásol.
kvártélyozás: → beszállásolás
kvartyog ~ i → Kotló hangjának
utánzására.
kvaterkázik ~ i Bort iszogat, borozgat. Kvaterkázni egyedül is lehetett.
kvend ~ fn Ajtó v. ablak beépítésénél a kifalazott és bevakolt falsarok. L.
még: kőműves
kvint ~ fn 1. Csavarmenet. 2. Mérősúly, → súlymérték: 45,36−50,8 kg. A ~
mírőÝsúj vóṷt, mírlegre tettík, de nem
tudom, mennyi vóṷt.
kvintes szeg ~ mn Csavarmenetes
szeg. A ~nek be kell fúrni a kemíny fába,
utána be lehet csavarozni, máskípp nem
megy el a szeg.
kvóta kvóṷta fn Kötelező terménybeszolgáltatási mennyiség. A ~ a Rákosi-
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korszak kötelező beszolgáltatása volt.
Kivetettík a kvóṷtát.
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la ~ msz Rámutatás nyomósítására:
ni! Ott van ~!
láb ~ fn – A/ 1. Embernek, szárazföldi állatnak állásra és helyváltoztatásra
való végtagja; ~fej. Az ember bal ~ának
népi neve: suta láb. Az emberi ~nak a
köznyelvtől eltérő népnyelvi „részmegnevezései”: a lábéle ’sípcsont’, lábaikrája ’lábikra’, szárközép ’a lábszár közepe’. (Az egész testrész durva megjelölése: → csánk.) − Kifejezésekben: Láb
alá valóṷ szék/zsámoj: kisszék. Lábra
kapál: szőlő utolsó kapálásakor a földet
saját maga felé húzva kapál. Lábrul ~ra
kapál: minden lépésre vág egyet a kapával. Lábtul fekszik: arra mondják, akinek
a feje, ha ket- ten v. többen fekszenek az
ágyban, az ágy végénél van, vagyis a
megszokott helyzetben fekvőnek a ~ánál. Rendesen a kisgyerekek feküdtek ~tul, ott vóṷt a fejük, ahon az apjának
vagy az annyának a ~a. Lábán van: jószág él, még nem vágták le, ill. nem hullott el. Lábod, ne!: jószágnak mondva:
emeld fel a ~ad! 2. (Összetételben) az
egész ember, ill. állat jelölője (pars pro
toto): épkézláb, frazémában négylábú. (A
nígylábú is megbotlik.) Kifejezésekben:
Láb hejett ~at vesz: vásárban jószág
helyett jószágot vesz. Láb az mind: jószág az mind. 3. Tárgynak az az (oszlop-

szerű) alkatrésze, amelyen áll, pl. asztal
~ba. 4. A telek, az udvar ~ja, hátsó része. 5. A légyfogó vályúszerű, alsó része, amelybe a cukros vizet öntik. 6.
Növényi rész: gabonaszár. Lábon/Lábán áll: gabona még nincs learatva. 7.
Régi hosszmérték: kb. 30 cm. Jelzőként:
ilyen nagyságú. 8. Gabonakereszt négy
ága közül egy. 9. A fatuskó vastagabb
gyökerei közül egy. 10. Vásárban 5−6
összehajtogatott gubából fajta és minőség szerint összerakott csomó. 11. Szíjgyártóknál az állat végtagjain levő bőr,
amelyből csak kisebb bőrdarabok szabhatók. – B/ A szó és képzős alakja (lábú) több összetétel/szószerkezet utótagjaként szerepel. Az emberi testrész jellemzőjeként van: karikaláb/lőcsláb/óláb, az ilyen ember karikalábú/lőcslábú
/ó-lábú, a görbe ~ú gacsos /gacsos lábú
v. gicses-gacsos, ill. gajmós/gajmós lábú, az X-lábú személy hámfalábú, az
egyik ~ára sánta féllábú, a vékony ~ú
szúnyoglábú, az ügyetlen táncos ballábú.
Eszköznév a disznóláb ’régi fajta pisztoly’, a dagasztóláb ’a dagasztóteknő
állványa’, a fazekasok munkaeszköze az
égetőláb és a cöveklábú korong, a kerítés, tornác kőből, téglából készült tartóoszlopa a kőláb, a faláb ’az ekhót tartó
farönk’, a bogrács tartója a vasláb, a

lábaikrája
nyúlláb ’táblatörlésre használt nyúlláb’,
köznyelvi jelentése mellett a harangláb
a harangvirág népi neve is. Frazémákban is előfordul a kutyaláb és a lóláb. Az
állványbak neve ölesláb, a fűrészbak és
X-lábú asztal kecskeláb, az ilyen asztal
kecskelábú, de a szó a ló ~ának egyik
sajátos állására is utal. Egyéb: ’csupasz
láb, mezitláb’ jelentésű a meztélláb,
lekaszált fű sora, rendje a rendláb. – C/
A ~ különböző jelentései frazémákban is
gyakoriak. Parancs: Nagyokat szeggyél/
tégy a ~ad közzé!: siess, szaladj! Az
eggyik ~ad itt törjík ki, a másik meg ott!:
(tréf) nagyon siess! Tréfás figyelmeztetés: A magad ~án járj!: ne lépj a más
~ára! Szóláshasonlat: Ojan, mint a fejetlen ~: együgyű, ostoba. Áll, mintha gyökeret vert vóṷna a ~a: mozdulatlanul áll.
Szólás: Nyútogattya a ~át az esőÝ: esni
készül. Α durvának minősülő szar szót
használó embernek mondják: Más a
~ával is kerüli, te meg a szádba forgatod?! A ~a szárán csapja a legyet: a)
korhelykedik. b) lustálkodik, nem dolgozik. A ~a szárába szállott az esze: berúgott. A ~a szárába szállott a bátorsága: gyáva, beszari. A ~om fejitül nem
kírek tanácsot: mondja az apa a fiának,
ha az tanácsokkal akarja ellátni, v. beleszól a nagyok dolgába. Bal ~bal szállt le
/kőÝtt fel az ágyrul: mondják ar- ról, aki
már korán reggel veszekedik, zsörtölődik. Lába kőÝtt: ellopták. Kézzel-~bal
igyekszik: minden erejével törekszik.
Megnízte, hogy hunnan nőÝtt ki a ~a:
lányt megszeplősített. Leesett a ~árul: a)
állat lesoványodott, nem tud ~ra állni. b)
ember beteg lett. Majd elrugtam a ~om,

6

lábal
úgy siettem/szaladtam: nagyon siettem
/szaladtam. Majd megütheti még a ~át:
rajtaveszt vmin, bajba kerül vmi miatt. A
sáros/szaros ~amat se türülném hozzá
/bele: vkivel szemben érzett utálat, megvetés kifejezése. Mosojog a ~om: kezd
fázni. Lábot ad alá: felbátorít, felloval
vkit. Más ~ábúl kirántya a tövisket, oszt
a magáéba veri: mást mentve saját magát hozza bajba. Annyi a dóṷgom, hogy
azt se tudom, mék ~amra ájjak: millió
dolgom van. Sír a főÝd a ~a alatt: lusta,
haszontalan ember. – D/ Közvetve a ~
kitüntetett szerepére utalnak a vele alkotott ilyen összetételek, szóképzések is
mint az ellábal, féllábas, kezeslábas, kilábal, lábakapcája, lábaköze, lábas ház,
lábánkotló, lábasjószág, lábazat, lábbeli,
lábbőr, lábfájós, lábfogó, lábító, lábolás,
lábravaló, lábszíj, lábtó, lábujj, lábvíz
stb. L. még: emberi test; a fogalmak
szócikkeit is!
lábaikrája ~ fn → Lábikra. A ~´t
szokta húzni a görcs.
lábakapcája ~ fn Lábakapcája/Más
~: alárendeltje, szolgája vkinek. Szólás:
Nem vagyok én senkinek a ~: senki se
merjen gázolni rajtam. L. még: láb
lábaköze ~ fn A nadrágszáraknak a
combtőhöz eső belső oldala.
lábal: → lábol
lábánkotló lábánkotlóṷ fn Olyan
tyúk, amelyik → kotlóként kotyog, de
nem ül a tojásokra.
lábas lábos fn. Alacsony, kétfülű főzőedény. Eredetileg tűzálló agyagból való, széles fenekű, kerek, lapos edény, alján 3, rendszerint egymástól egyenlő
távolságra elhelyezett lábbal. Oldalfala

lábaikrája
magasságától függgően van mély és lapos változata. Fogói változatosak. Rendszerint csak a belseje mázas, néha barna
v zöld, kívül általában mázatlan. Űrtartalmuk közepes, kb. 4 literes volt a legnagyobb. A ~t a lakóházban → szabadtűzön használták ételek pirítására, pörkölésére, sütésére. A ~ változatot lábas
serpenyő, a láb nélkülit lábas, serpenyő
névvel említi a szakirodalom. A zárt tűzhelyeken, pl. a rakott tűzhelyen kizárólag
a láb nélküli ~okat használták. A vasból
öntött ~ok későbbiek. A két világháború
között a vaslemezből préselt gyári ~ok a
cívis paraszti háztartásokból (is) szinte
teljesen kiszorították a → cseréplábas
minden változatát.
lábas ház ~: Árkádos ház, oszlopos
előterű ház, az oszlop szinte bele van
építve a falba. L. még: cívis ház
lábasjószág lábasjóṷszág fn 1. → járójószág. 2. A diáknyelvben: buta, ostoba személy.
lábazat ∼ fn A kosárnak a legalsó,
sajátosan kiképzett része. L. még: veszszőfonás
lábbeli ~ fn Az öltözék lábon viselt,
rendszerint bőrből készült része: → cipő,
csizma, saru stb.
lábbőr lábbűr fn A → bocskort kiegészítő, juhbőrből készült lábszárvédő,
amely szíjjal oldalt összefűzhető, de 4
szíjjal a bocskorral is összeköthető. L.
még: habda, hortobágyi pásztorviselet
lábéle ~ fn Sípcsont. A ~ előÝl a bokátúl térdig középen a csont, ütísre nagyon érzíkeny. L. még: láb
labda ~, lapta fn Bőrből, gumiból,
szőrből, rongyból stb. készült (rugalmas)
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lábal
játékszer, sporteszköz. A labdajáték
eszköze. Ismert fajtái a → gumilabda,
rongylabda, similabda. Névátvitel eredménye a → földlabda.
labdarózsa labdaróṷzsa fn Fehér,
gömbölyű virágzatú díszcserje. (Viburnum opulus var. roseum) A → kányafa
kertekben termesztett változata. L. még:
virágoskert
lábfájós lábfájóṷs mn Fájós lábú. Az
öregemberek, öregasszonyok lábfájóṷsok.
lábfej ~ fn Önállóan: láb. Hanyas
lábod van? A → lábnak a bokán aluli
része.
lábfogó lábfogóṷ fn Disznónak lábánál történő megfogására használt hosszú
nyelű fogó. L. még: disznóölés
lábító lábitóṷ fn 1. A → szövőszéknek azon két, ill. négy pedálja közül egy,
amelyekkel a nyüstöket mozgatják. 2. A
→ korongpad alsó része, amelyre a támasztólábat kell rátenni, hogy a korongozó stabil testhelyzetben legyen az
agyagmegmunkálás, ill. a korong hajtása
közben. 3. → Tímármester kis emelvénye, amelyen állva a jószág feldarabolását végzi.
lábítósszél lábitóṷsszíl fn A → gubaposztónak a szélső mellékszálak mentén húzódó széle.
lábítótartó lábitóṷtartóṷ fn → Szövőszéken a pedálokat (lábítókat) a szövőszék két oldalát középen összefogó keresztgerendához erősítő alkatrész.
lábítóváltás lábitóṷváltás fn Más
nevei: ellábitás, nyomás. A bal, ill. jobb
lábnak a → lábítók váltását előidéző

lábaikrája
nyomó mozdulata, amellyel a nyüstök
egyenletes szátnyílását biztosítják.
laboda ~ fn 1. Kapásnövények között
és tarlókon növő → gyomnövény. A →
disznóparéj egyik fajtája, a sertések kedvelt eledele. Népdalrészlet, ill. gúnyos
rigmus a részegségében tántorogva járó
emberről: Hej libide-laboda, lábad ide,
nem oda! 2. Hivatalos eredetű neve:
spenóṷt (penóṷt). Konyhakerti paraj.
Főleg a zsidók nevezték ~´nak.
labodafülű ~ mn Aránytalanul nagyfülű 〈személy〉. L. még: fül2
lábol ~, lábal i 1. Sekély vízben nagy
léptekkel megy. 2. → Kalapos a filckalapot egy lefektetett deszkán lábbal
gyúrja, hengergeti. − Összetételekben:
→ átlábol, liblábol, meglábol.
lábolás ~ fn → Kalaposoknál a filckalap lábbal történő gyúrása egy erre a
célra szolgáló deszkán. Láboláskor a
kalaposmester egy 11/2 m hosszú deszkának egyik végét az ajtóküszöbre fekteti, és a filckalapot a → colvesszőre sodorva a láb alatt hengergeti, miközben
két kézzel az ajtófélfába kapaszkodik.
lábos: → lábas
lábpedál ~ fn Vmely szerkezet működését irányító, szabályozó, lábbal működtethető alkatrész.
lábrajz ~ fn → Cipészeknél a lábról
felvett méretrajz.
lábra kapál: → kapálás
lábról lábra kapál: → kapálás
lábravaló lábravalóṷ fn Hosszú szárú férfi alsónadrág. L. még: cívis férfiviselet
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lábszár ~ fn A → lábnak a térdtől a
bokáig terjedő része. Középső darabjának neve: → szárközép.
lábszárcsont ~ fn Sípcsont, ill. szárkapocs.
lábszárkostök ~ fn (tréf) Vastag harisnyából készített → dohányzacskó.
Szellős volt, emiatt nem tartotta eléggé
nyirkosan a dohányt.
lábszárkötő lápszárkötőÝ fn Kb. 6
cm széles szalag, amelyet a katonák a
lábszárra tekerve viseltek. A szürke v.
khaki színű ~ az első világháborúban
volt a bakák ruházatának része.
lábszíj ~ fn A → cipész talpa alá szorított és a térdén tartott → cipő →
glengjére feszített, szilárd rögzítést szolgáló bőrpánt.
lábtó: → létra
lábtól lábtul hsz Fekvő emberrel kapcsolatban: azon a részen, ahol a → láb
van, a láb felől. Hajdan ketten aludtak
egy ágyon, az egyik ~ feküdt.
lábtörésfene lábtörísfene fn (rég)
Egy betegségféle. L. még: népi betegségnevek
-lábú: Összetételekben: → ballábú,
cöveklábú, féllábú, hámfalábú, karikalábú, kecskelábú, lőcslábú, négylábú, szúnyoglábú.
lábujj ~ fn A lábfejen levő ujj(ak). A
népnyelv külön névvel illeti a nagylábujjat (→ bütyöklábujj) és → kislábujjat. L.
még: emberi test
lábujjhegyes ~ mn Csinos 〈lány〉.
lábüszkösödés lábüszkösödís fn A
rossz vérkeringés miatt kialakuló szövetelhalás a → lábon. L. még: népi betegségnevek

lábaikrája
lábvég: → ágyvég
lábvíz ~ fn 1. A felszín közelében levő talajvíz. Lábvizet kap: növény túl sok
vizet kap. Ha sok eső van, lábvizet kap a
fa. Ha a gyümölcsfa sokáig vízben áll,
kipusztul. 2. Lábmosásra használt víz.
Durva válasz a tegezést erőltetőnek:
Nem ittad meg a lábvizemet!
lacapacárézik ~ i Minden eredmény
nélkül tesz-vesz, haszontalanul tölti az
időt.
Laci ~ fn 1. László becézve, másik
változata: Lackóṷ. − Szóláshasonlat:
Örül, mint vak ~ a fél szeminek: csekélységnek, semmiségnek nagyon örül. Szólás: Felült Laci/Lackóṷ a nyakára: melegben nem halad a munkával, ellustult.
2. → ló.
lacibetyár ~ fn 1. Csirkefogó, gazember, naplopó. 2. Csintalan gyermek.
Te, kis ~!
lacikonyha ~ fn Vásári sátor v. bódé,
ahol friss húst, → lacipecsenyét sütnek
és árusítanak. Nemcsak a vásározók látogatták, a cívis családokban szokás volt,
hogy pl. a nagymama karoskosárral elment a vásárba, és a ~´n vett a család
minden tagjának → lacipecsenyét és
fonatost.
lacikonyhás ~ fn Vásári → lacikonyhát működtető személy, ált. asszony.
lacipecsenye ~ fn → Lacikonyhán
sütött, sertéshúsból készült hirtelensült.
Lackó: → Laci
lacsak ~ fn Pl. dűlőút közepén sáros,
szennyes víz, lucsok. L. még: latyak
lacsakos ~ mn Sáros, vizes, lucskos.
L. még: latyakos
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lacsuha ~ mn Rendetlen, hanyag,
lompos 〈öltözetű〉.
lacsuhaleves ~ fn Gyorsan elkészíthető, szegényes pásztorétel. A pergelést
kevés vízzel feleresztették és száraztésztát tettek bele. L. még: leves
láda ∼ fn 1. Fölfelé nyíló fedelű rekeszes bútor ruhanemű, élelem stb. tartására. Rendeltetése szerint a cívis háztartásban, gazdaságban több fajtája volt.
Régi népi bútordarab, ülőbútor a karosláda. A paraszti szoba valódi ékessége
volt egykor a festett tulipánmotívumokkal díszített menyasszonyi ~, a tulipános
láda, ill. a ládafiás tulipános láda.
Ilyenben vitte és tartotta a menyasszony
a stafírungot, a kelengyét. Ehhez kapcsolódó szólás. Hallod, ~´m? Kíretnek!:
cívis lány elutasító válasza: nem én kellenék itt, hanem a hozományom. A
nagymamák a régi holmit, ruhadarabokat
a tréfásan → Dóciné ládájának nevezett
~félében őrizgették. A házi iratokat régebben a díszes levelesládában v. a ládikóban tartották. Hajdan a céhes iratokat
a díszesen mintázott nagyméretű céhládában őrizték. Ma is használt konyhai
bútor a tüzifa tárolására szolgáló fásláda. Hús tárolására szolgált a húsosláda.
A tejtermékek tárolására, szállítására
való (műanyag)~ a tejesláda. A tojóstyúkok a tojóládában tojtak meg. A tehén abrakját a jászolba helyezett abrakosládába, ill. a korpásládába tették. A
cívisek hosszabb utakra az élelmet a
szekér hátsó részébe illeszthető eleségesláda/élésláda/ételesláda/szekeresláda
, ill. a kocsi derekába tett kocsiláda segítségével szállították. Főként a pusztai

lábaikrája
pásztorok használták a kenyeresládát.
Az újoncok még a múlt század közepe
táján is katonaládával vonultak be. A
népi madárfogás eszköze volt a csapóláda. A méhészek munkaeszköze a kábítóláda. Kőművesek használatában van
a dolgozóláda, malterkészítő-láda/malterkeverő-láda, mészoltóláda (és a habarcshordó tragacs). Paszományosoknál
volt használatos az anyagláda, bordaláda. A mozgótrafikos ládája a trafikosláda, a vásározó kereskedőé a vásározóláda. A kertészek használják a pikírozóládát. 2. → céhláda. 3. A gubakalló
vastag deszkából készült vízgyűjtő része,
vízláda. L. még: ládikó; a fogalmak szócikkeit is!
ládafia ~ fn 1. A → láda rövidebb
belső oldalán levő fedeles kis rekesz,
fiók. Sok helyen itt tartották a pénzt. 2.
A tulipános láda fiókja, ill. fiókjai. Ebbe
vóṷtak a nagyabroszok, szalvéták, konyharuha, sütőÝabrosz. Ebbe testiruhát
nem tartottak, még törülközőÝt se. –
Szólásokban: Üres a ~: nincs pénz. Hiába, ha nincs a ~´ba! − válaszként mondják, ha vmi nincsen.
ládafiás tulipános láda ládafiás tulipántos láda: Fiókos, festett tulipános
(menyasszonyi) láda, amelyben abroszokat, szalvétákat, konyharuhákat, ill.
fiókjában pénzt tartottak. Tulajdonosainak elhalálozása után mint régi, de kedves bútordarabot a fiatalok gyakran magukkal vitték a tanyai házba. L. még: tulipános láda
ládás kút ~: Másik neve: bodonos
kút. Olyan → kút, amelyet beomlás ellen
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(tölgyfa)deszkával v. fával béleltek ki,
ill. (tölgyfa)deszkából raktak, ácsoltak.
ládaülés ládaülís fn Ládából kialakított → ülés a szekéren.
ladik ~ fn Kis (halász)csónak.
ládikó ládikóṷ fn Kis → láda, ládika.
Ebben tartották a fontos iratokat.
laffog ~ i A nagy melegben az állat,
főleg kutya lógó nyelve v. füle ide-oda
mozog.
lagzi: → lakodalom
lagzizik ~ i → Lakodalomban vesz
részt.
lágy ~ I. mn 1. Lágy szemre kapál/lágyra kapál: érőfélben levő szőlőt
kapál. Amikor zsendül a szőÝlőÝ agusztus huszadika körül, ~ szemre kapálnak,
utóṷjára kapálnak a szőÝlőÝbe. 2.
Erélytelen, engedékeny, szelíd 〈ember〉.
3. Testileg gyenge 〈személy〉. II. fn A
feje lággya: kisgyermekkorban a koponyacsontok találkozásának porcos helye.
lágyék lágyík fn 1. A hasfal háromszög alakú része. 2. → gleng. L. még:
emberi test
lágy idő lágy időÝ: Télen enyhe idő,
olvadás. L. még: időjárás
lágyít ~ i Rezet melegítés és gyors
elhűtés útján puhít. L. még: lelágyít
lágymosó lágymosóṷ fn Mosogatórongy. Szóláshasonlat: Ojan, mint egy
lágymosóṷ: gyenge, gyámoltalan. Ojan
már az öregé, mint a lágymosóṷ: ti. a
farka, a férfiassága.
lágysajt ~ fn Megaludt → juhtejből a
savó kinyomkodásával, kicsepegtetésével készített tejtermék.
lágy só lágy sóṷ: 1. Finomra őrölt só.
Lágy sóṷval szóṷrták le a táncterem

lábaikrája
padlóṷzatát tánc előÝtt. 2. Nedves só. A
népi megfigyelés szerint, ha a só meglágyul pl. a szalonnán, esőt jelent.
lágy víz ~: Esővíz. Az esőÝvíz a ~, a
kútvíz a kemíny víz.
lajbi ∼ fn Köznyelvi eredetű neve:
mellény. Férfiak (és nők) viseleteként:
posztóból v. báránybőrből készült, derékig érő, ujjatlan, gyakran fémgombbal
gombolt ruhadarab. A férfiak általában
kiskabát alatt viselték (kismándli). A ~ra
a gombok nem voltak rávarrva, különböző gombokat lehetett rá tenni, mindig
az alkalomnak megfelelőt gombolták rá.
Fontos tartozéka a lajbizseb, a tehetősebb férfiak ebbe tették a zsebórájukat.
Több fajtája volt: a díszes, ezüstgombos
jegylajbi, férfiak, nők és kisfiúk által is
viselt díszes kislajbi és az ujjas, meleg
katonai örömlajbi. Anyaga szerinti megnevezések: birkabőrből készült a bőrlajbi, bársonyból a bársonylajbi/bársony
mellény, selyemből a selyemlajbi/selyemmellény. A ~val rokon ruhadarab a
pruszlik. L. még: cívis férfiviselet, cívis
női viselet; a fogalmak szócikkeit is!
lajbizseb ~ fn Mellényzseb. Szólásban: Kifizeti a ~bűl: sokkal gazdagabb
nála.
lajha: → lajhár
lajhár ~ Alakváltozata: lajha. I. fn
Lusta ember. II. mn Lusta. − Szóláshasonlat: Ojan, mint a ~: nagyon lusta.
lájszni ~ fn A pontos, sima vakoláshoz készített habarcsból felhordott vezető, irányító vakolatcsík. L. még: kőműves
lajt ~ fn 4 kerékre v. kocsira szerelt
nagy (bádog)hordó v. kád, ill. amennyi

11

lábal

ebbe belefér. A nagyobb gazdaságokban
használták, egyszerre általában kettőt, az
egyik jött a vízzel, a másik vizért ment.
lajterezés lajterezís fn → Pásztorkalap-készítőknél: a kimért gyapjú fellazítása. Ez készíti elő a → fakkolást, a
fakkba eresztést.
lajterhordó lájterhordóṷ fn → Szőrmekikészítőknél használt fahordó, melyben a szőrme puhítása, nedvesítése és
tisztítása történik.
lajtorja ~ fn 1. → létra. 2. → ördögszekér.
lajtorjás kocsi ~: Főként tűzoltókocsiként használt, kas nélküli lőcsös →
szekér; → pőreszekér.
lajtos ~ fn A → cséplőgépekhez tűzrendészeti okokból elhelyezett vizeshordók, vizeskádak gondozásával megbízott
ember.
lakadalom: → lakodalom
lakás ~ fn Vki v. vmely család otthonául használt, egy v. több szobából (és
mellékhelyiségekből) álló épület(rész).
Összetételben: → cselédlakás, inséglakás.
lakat ~ fn 1. Kulcsra járó, kampójával sasszemre csukódó zár. Kisméretű és
gyenge változatának neve: → likitlakat.
Lakatra teszi az ajtóṷt: ~tal zárja be.
Szólásokban: Lakat van a száján: tudatosan hallgat vmiről. Nincs ~ a száján:
tudatosan kibeszél vmit. Nem tesz ~ot a
szájára: kimondja, amit gondol, megmondja a véleményét. A szólások egy
régi megszégyenítési eszköznek, a nyelvlakatnak az emlékét őrzik. Az elítélt
(főleg házasságtörő, rágalmazó) nyelvére ~ot v. vasfogót tettek. A büntetést a

lábaikrája
17. századtól használták egy még szigorúbb büntetés, a nyelv kivágása helyett.
Debrecenből sok adat van rá. 2. Az →
eketalyigát az ekével összekapcsoló lánc
bal oldali ágán levő csavarmenetes szerkezet, amely a barázda szélességét szabályozza, → ekelakat. L. még: kengyellakat
*lakatgyártó: → lakatos
lakatos ~ fn Régi neve: lakatgyártó.
Főként zárak, kulcsok, lakatok, épületés bútorvasalatok készítésével foglalkozó szakember. Hajdan zablát, kengyelvasat, csákányt, szekercét, fokost, puskát
is készített. A mesterség a 14. században
válhatott el a kovácsokétól. A debreceni
~ok önálló céhbe tömörültek. A ~ műhelyében munkapadok és a tűzhely v. kiskohó állt. Hagyományos munkaeszközei: mérőeszközök (vonalzók, körzők),
fogók, vágóeszközök, reszelők, üllők,
kalapácsok, satupad stb. Később a tevékenységnek különböző ágazatai alakultak ki: mű-, épület-, gép-, karosszéria~
stb.
Lakatosné tn − Szóláshasonlat: Kicsipte magát, mint ~ Jézus nevenapján:
ízléstelenül kiöltözött.
lakik1 ~ i 1. Dolgozik, szolgál vhol,
vkinél. 2. Vele ~: törvényes házasságkötés nélkül él együtt vkivel (→ vadházasság). Változata: Eggyütt laknak. − Szóláshasonlat: Lakik, mint Marci hevesen:
jól él. Közmondás: Lakva ismeri meg
egymást az ember: a legtöbb ember nem
olyan, mint amilyennek mutatja magát.
Nem tudni, kibe mi ~: ki tudja, milyen
rejtett tulajdonsága van. L. még: belakik,
meglakik
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lakik2 ~ i Pl. névnapot vendégeskedéssel megül, megtart. L. még: ellakik,
jóllakik
lakodalmas fazék lakadalmas fazik:
Általában → lakodalomkor használt
nagy → cserépfazék.
lakodalmas ház lakadalmas ház: A
→ vőlegény és → menyasszony szüleinek háza, amelyben lakodalmat rendeznek. Mindkét család saját vendégeit hívja a házához, akiknek ünnepi fogadásáról és ellátásáról gondoskodik. A szertartásos cselekmények súlypontja a menyasszony búcsúztatásáig a menyasszony
~ánál van, majd a vőlegény ~ához tevődik át, ahová a menyasszony násznépe is
átlátogat. − A ~at a → lakodalom céljára
teljesen átrendezik, berendezését a
szomszédságból összegyűjtött v. e célra
rögtönzött asztalokkal, padokkal cserélik
fel. Régebben helyet készítettek a menyasszony → hozománya számára, ahol azt
közszemlére állították. Korábban a ~at
feldíszítették.
lakodalmas menet: → lakodalmi
menet
lakodalmas nép lakadalmas níp: A
→ lakodalomban részt vevő vendégek.
lakodalmazik lakadalmazik i 1. Lakodalmat tart. 2. Részt vesz a → lakodalomban.
lakodalmi étkezések: − A/ A cívis
→ lakodalom étkezései a → cívis konyha jellegének megfelelő vonásokat mutatták/mutatják. Az ételek felszolgálása a
→ nagyvőfélynek és segítőinek, így a
kisvőfélynek a 6 koszorúslánynak, a 6
koszorúsfiúnak a feladata volt, az egyes
fogások feladását egy-egy humoros →
vőfélyvers előzte meg. A cívis lakoda-
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lomban nem volt ebéd. A legfontosabb
étkezés a vacsora volt, amely teljes szertartásossággal zajlott/zajlik le. Ennek a
hagyományos étrendje a következő volt:
első fogásként csigaleves főtt tyúkhússal. A tyúkhúst külön is fogyaszthatták,
ilyenkor a → lakodalmas mazsolás nevű
szósszal tették még ízesebbé. Volt, ahol
a lakodalmi húsleves elmaradt, ilyenkor
az első fogás tejfölös paprikás csirke
nokedlivel, malactokány makarónival.
Utána kemencében sült friss rétes: almás, túrós, rizskásás, kinek mi ízlett.
Majd következtek a sültek: egészbe sült
malac és kappan fölszeletelve, hozzá →
garnírung és többféle savanyúság. − A
fentiektől eltérő lakodalmi étrendet és
ételsort ismertet Ecsedi István A debreceni és tiszántúli magyar ember táplálkozása című munkájában (325). Szerinte
a cívis lakodalomban kétszer terítettek.
Az esküvő után az ebéd délután 2 órakor
kezdődött, és eltartott 4−5 óráig. Étrendje hasonló volt a → kézfogóéhoz: csigaleves főtt tyúkhússal, töltött káposzta és
marhatokány,
vmint
pulykakappan
egészben sülve, malacpecsenye befőttel,
szilvával. Végül: fán sült kalács, gyümölcs és feketekávé. Este 9 tájban a
vendégeket tejeskávéval és zsíros v. vajas pereccel, kaláccsal kínálták. Éjfélkor
újra terítettek, asztal mellé ültettek: hideg pecsenyét, sonkát, forró fánkot szolgáltak fel. − A ~et italozás kísérte. A
szeszes italféleség azonos volt a más
ünnepeken, egyéb alkalmakon fogyasztott italokkal. Sört a régi cívis lakodalmakban nem ittak, csak bort, pálinkát,
ill. szódavizet, bár ez utóbbi nem nagyon
kopott. A gyerekek számára pedig mál-
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naszörp volt bőségesen. A vendégek
borospohárból poharaztak. Vacsora befejezéseként különböző torták kerültek
az asztalokra. Éjfélkor a maradék sülteket ismét felrakták, esetleg még rántott
csirkét is választéknak, hajnaltájt pedig
töltött káposztával zárták a ~ sorát. A
feketekávé már a múlt század első évtizedeiben is divatban volt, hordták is
szorgalmasan a felszolgálók. Az aprósütemény egész idő alatt az asztalon volt.
A szervezett ~en kívül szabad falatozás,
kínálgatás folyt a lakodalom időtartama
alatt kisebb megszakításokkal. – B/ A ~,
mint a vendégségben elfogyasztott étkezések általában, lekötelezték a résztvevőket. Az italozás, nemcsak meghozta a
jó hangulatot, alkalmat is adott a résztvevőknek, hogy jókívánságaikat elmondják az új párnak, amikor egészségükre ittak. Az egyik tréfás jókívánság:
Szaporoggyatok, gyarapoggyatok, mint a
rakamazi kolompír!, vagyis legyen sok
gyereketek, és anyagiakban is jussatok
előre! A ~hez az ételeket a → lakodalmi
főszakácsné irányításával a szakácsnék/főzőasszonyok készítették a menyasszony, ill. a vőlegény szülei által előkészített nyersanyagokból. A nyersanyagokhoz a násznép tagjai is hozzájárultak,
de kész süteményeket is hoztak a lakodalomba.
lakodalmas mazsolás lakadalmas
mazsolás: Másik neve: debrecenyi mazsolás. Szószféle. A mazsolát fehérborban megfőzték, beletettek néhány darab
egész szegfűszeget, ezt húsleves levével
fölengedték, kevés liszttel, zsírral és cukorral összekeverték, ízesítették. Ebbe
tették a főtt húst, ezzel fogyasztották.
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Egyes lakodalmakban még ebben az évszázadban is elkészítették.
lakodalmi főszakácsné lakadalmi
főÝszakácsné: Röviden: főÝszakácsné. A
lakodalmi ételek elkészítésének irányítására fogadott, igen jól sütő-főző asszony.
Az utolsó debreceni ~ Orbán Jánosné
volt, a cíviseknél mindenütt ő irányította
a lakodalmi vacsora elkészítését, lebonyolítását. Száz szeme vóṷt, mindent
meglátott, mindent tudott irányítani −
emlékeztek rá ismerősei.
lakodalmi menet lakadalmi menet:
Mondják lakadalmas menetnek is. A
násznép meghatározott rendje, ahogyan
a templomba vonulnak, ill. onnan hazamennek. A gyalogos ~ben a vőlegény
megy elöl az ő koszorúslányával, ennek
koszorúspárja pedig a menyasszonnyal.
− Debrecenben még a múlt század első
felében is gyakori volt, hogy a nagy
távolságok miatt a → lakodalom résztvevőit feldíszített, hosszú kocsisor vitte
a város központjában álló Nagytemplom
elé. Ménes András és Nagy Katalin
1929. december 5-én (csütörtökön) tartott esküvőjén a nagy létszámú vendégsereg így érkezett meg az egyházi szertartás helyszínére: a kocsisor élén a vőlegény kocsija haladt, a vőlegény kocsijában ült a násznagy felesége és a
násznagy is, a menetben utána haladó
kocsiban a menyasszony a saját násznagyával. Utánuk következtek szép
rendben a díszesen felszerszámozott
fogatok a meghívottakkal, a menet végén a cigánybandával, nótázó legényekkel. A templom előtti téren a kocsisor
elrendezése a → vőfélynek és segítőinek,

14

lábal

ill. egy idősebb rokonnak mint udvarmesternek a feladata volt. Az esketési
szertartás alatt a kint maradó legények
felügyelete, a rend fenntartása, majd az
esketési szertartás után a kocsisor újbóli
elindítása, a sorrend megtartása stb. szintén őrájuk hárult. A hazafelé tartó kocsisorban a menyasszony és a vőlegény
a(z első) kocsi hátsó ülésén ült, jobbról
a férfi, balról a nő, velük szemben a
két fehérbe öltözött nyoszolyólány, a
kocsis melletti ülésen a vőfély. A következő kocsiban párosával a nyoszolyólányok és legények, majd szép
rendben a többi vendég kocsija következett.
lakodalom lakadalom fn. 1. Más elnevezései: nász, lagzi, tréfás változata:
lakodáré. A házasságkötést, az → esküvőt követő (nagyobb) vendégség, mulatság. (Aki részt vesz benne az → lagzizik.) Mivel az esküvői szertartások (polgári, egyházi) egy napra kerültek, a ~ az
egész folyamat neveként is szerepel.
Rendezői a menyasszony, és a vőlegény
szülei, akik a házasságkötés lebonyolításában segédkező lakodalmi tisztségviselők támogatásával nagyméretű házi ünnepség keretében, mulatási lehetőséget
és lakomák (→ lakodalmi étkezések)
sorát nyújtva hajtják végre, ill. szervezik
meg a házasságkötéssel kapcsolatos
cselekményeket. A ~ folyamán történnek
meg a házasságkötésnek az egyház és az
állam által előírt formaságai, az → esküvő és a polgári házasságkötés, továbbá a
menyasszony átadása a vőlegénynek,
befogadása a vőlegény családjába. Ezekhez járul a házasságkötéssel kapcsolatos
anyagi természetű ügyek rendezése. A ~
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az azt rendező családok számára egyedülálló önmegmutatási lehetőség. Ez a
kevésbé tehetőseket is arra csábította,
hogy kitegyenek magukért, gyakran
erejükön felül is. A ~ megrendezésében
a násznép tagjai, a családokhoz fűződő
kapcsolat mértékében fizikai munkával
(→ csigacsinálás), ételekhez szükséges
nyersanyag, kész ételek (főleg sütemények), → nászajándék és pénz (→
menyasszonytánc) ajándékozásával segítették a ~ rendezőit. A ~ folyamán történt meg a menyasszony és a vőlegény
belépése a házasok körébe. A ~ ma is élő
szokás, amelyből a cívis társadalomban
is fokozatosan kimaradtak a korábbi jogi
jelentőségű, ill. vallásos cselekmények,
megmaradt azonban mint reprezentációs
lehetőség és mulatási, lakomázási alkalom. − A ~ előtti hét az arra való felkészüléssel telt el, de ehhez a fiataloknak
nem sok közük volt, a költséget a vőlegény szülei (esetleg a lány szüleivel
megosztva) viselték, a rendezés pedig a
→ vőfély feladata volt. A lakodalmi →
hívogatás ünnepélyesebb, mint az →
eljegyzésre, mert háromszor hívogattak.
A vőfély (szerepe miatt → népgyűjtőnek
is nevezték) illendő beköszönés után
azonnal mondani kezdte a szokásos szöveget: Pl. „Ménes András uram kéreti
általam a tisztelt ház népét, hogy a jövő
csütörtökön egy órára a fia esküvőjére, majd az este tartandó vacsorára, meg
az ezt követő vigasságra a házát tiszteljék meg.” Erre a hívogatásra a vőfély
már feldíszített könnyű szekéren járt, →
gangosan a hátsó ülésen ült, a → kisvőfély a kocsis mellett elöl. Az esküvő a
templomban zajlott; a 19. században a
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nők a menyasszonyos, a férfiak a vőlegényes háznál gyülekeztek, és különkülön gyalog vonultak a templomba. A
menyasszony menetét a vőfély vezette,
utána mentek a kislányok, ezek után
párosával az eladó lányok, őket követte a
fehérbe öltözött menyasszony, két
asszonyrokona között, végül a menetet
az idősebb asszonyok zárták be. A templomban a vőfély a jegyeseket egymás
mellé állította, balról a menyasszonyt,
kétfelől álltak a tanúk, a kezesek, a padokban ültek a férfiak és nők, különkülön rang szerint. Az egyházi szertartás
egyszerű volt, a pap felovasta az igét,
rövid intést intézett a házasulandókhoz
az egymás iránti kötelességről, majd
könyörgött az új párért, és utána felolvasta az esketési formulát, amit először a
vőlegény, utána a menyasszony mondott
el hangos szóval. Végül megáldotta az új
párt. A templomból kijövet a menyaszszonyt már a vőlegény két nőrokona
vette közre, a vőlegény a férfiak csoportjában ment, a menetet, amely most már
egyesült, a vőfély vezette a vőlegényes
házhoz. Itt a vendégsereg eloszlott, majd
csak vacsorára gyűltek össze a meghívottak. A templomi esküvő után a menyasszony is a vőlegényes házhoz ment, ott
várták a vendégeket, este 6 órára. A
meghívottak kis késéssel mentek, mert
otthon el kellett rendezniük a jóṷszág
dóṷgát. A módosabbak az esküvőt
már a 19. század közepén du. 3−4 órára tették – később ez lett általános −,
és a násznép díszesen felpántlikázott,
felkendőzött lovas fogatokon vonult a
templom elé és onnan haza (→ lako-
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dalmi menet). A 20−30 kocsiból álló
kocsisor a templom mellett várt az esketésre; néha cigányok is voltak a leghátulsó kocsin, azok hazafelé menet muzsikáltak, a násznép pedig dalolt. A jövendő após és anyós az udvarban, a ház
bejárata előtt fogadta az új párt, az új
asszony előbb az apósához ment, kezet
csókolt neki, majd az anyósának is; az
utóbbi megcsókolta a menyét. A menyasszonyt a vőlegény az esküvő után a
küszöbön nem emelte át, hanem a férfi
maga előtt engedte, v. ha nagy volt a
küszöb, együtt léptek át rajta. Az új aszszonyt a nagyházban a tükör alá ültették,
a férje ült bal felől. A menyasszony mellett az első → nyoszolyólány, a vőlegény
mellett a → nyoszolyólegény ült a vacsoráig. Az érkező vendégeket a vőfély és a
vőlegény szülei fogadták és ültették le,
egyelőre érkezés sorrendjében. A szobákban az asztalok U alakúra voltak
rendezve, kívül-belül ülőhelyekkel, de
az asztalon még csak a borosüvegek, a
tányérok, evőeszközök és a kenyér voltak kirakva. A vőfély kínálgatta az italt,
de csak mértékkel illett inni, az idő
csendes beszélgetéssel telt, míg a →
főszakácsné be nem jelentette, hogy
lehet az asztalhoz ülni. Ez volt a próbája
a vőfély ügyességének és tapintatának.
Mindenki felállt és várta, hogy hova
fogják ültetni. A menyasszony rokonai
most az asztal jobb felére kerültek, a fal
melletti helyek tekintélyesebbek voltak,
mint az asztal külső oldalán levők, de az
új párral szembeniek ismét jobbnak
számítottak, mint az oldalsók. A vőlegény és a menyasszony mellett a két
násznagy foglalt helyet, és utánuk legfe-
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lül a menyasszony apja és anyja. A vőlegény szülei nem ültek le, az apja az
asztal végére telepedett, az anyja a kínálgatásra ügyelt. A → nagyházban általában csak az idősebbek kaptak helyet, a
fiatalok, a kevésbé tekintélyes rokonok a
→ kisházban, ki hova tudott, ült le; a
cselédek, a kocsisok és muzsikusok
számára a → pitvarban volt terítve. A
vőfély ügyelt az ételfelhordás és kínálás
rendjére, az első tálat a → nászszülők, a
másodikat az új pár elé tették. A vacsorán a menyasszony és a vőlegény csupán
illendőségből evett, az ivásra is nagyon
vigyáztak; nőknek különben sem illett
inni, de abból is holtig tartó szégyen és
csúfság lett volna, ha a vőlegény a lakodalmában berúg. A vacsorának este
10−11 óra tájban vége szakadt, a végső
fogásnak főtt sulymot v. gesztenyét
szolgáltak fel. A vacsora alatt a zene
szólt; az utolsó fogások alatt a zenészek
is ettek, majd a vőfély kiadta a jelszót:
Muzsikás uraim, jöjjenek be tiszteletadásra! Azok a Rákóczi-indulóval be is
jöttek, és a zene elhangzása után a kérőnásznagy poharát felemelve köszöntötte
az új párt. Utána a vőfély köszönte meg
a násznép nevében a násznagyok fáradozását, és elkiáltotta magát: „Az asztalokat ki lehet hordani”. A fiatalok pillanatok alatt kihordták az asztalokat, csak a
fal melletti üléseket hagyták benn, és a
vőfély a menyasszonnyal elkezdte a
táncot, majd átadta az ifjú férjnek, és a
menyasszony anyját kérte fel táncolni.
Pár lépés, fordulás után az új férj
vmelyik férfi rokonának adta át, és utána
sorba táncoltatta a menyecske nőrokonait, akiket egy-egy férfitáncosnak adott át.
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Az új rokonokat – ha nem akartak holtig
tartó neheztelést – az első táncon illett
sorba táncoltatni. → Menyasszonytáncnál a második világháború utánig nem
tányéroztak, csak a → szakácsasszonyok
táncánál volt az asztal szélére téve a
tányér, akkor az is tett bele, aki nem
táncolt. Éjfélkor a menyasszony kiment
az édesanyjával egy másik szobába,
levette a fátylát, felvette az asszonyruhát, a haját kontyba tűzték (→ kontyolás). Egy másik változat szerint éjfél
után az új asszonyt rokonai és a nyoszolyólányok észrevétlenül – v. legalábbis
nem illett észrevenni – a tánc alatt kilopták a szomszédba v. egy másik szobába,
és ott levétették róla a menyasszonyi
ruhát és pártát, a haját kontyba fésülték,
a fejére világos csipkés fejkötőt tettek,
később világos kendővel, menyecskésen
bekötötték a fejét, és úgy mutatták be a
vendégeknek: Felrakták a kontyot, alá
rakták a gondot, és Szabad az új aszszony! − kiáltással átadták a férjnek. Az
néhányat fordult vele, de már ott is volt a
másik és harmadik táncos is, az új aszszony tánca (→ menyecsketánc) másfél
óráig is eltartott. Éjfél után 2−3 óra tájban ismét behordták az asztalokat, hideg
húst, kalácsot, édes tésztát szolgáltak fel,
de evőeszközt és tányért nem, mindenki
kézből evett. A tánc után a cigány egy
óráig az öregeknek húzta, azok dalolgattak, majd rövid pihenőkkel ismét tánc
volt reggelig. A tánc páros csárdás, de
hajnal felé, mikor a hangulat emelkedett,
férfi férfival táncolt, néha tízen-tizenketten körben. − Ha nagy volt a rokonság és kevés a hely, a menyasszonyos
háznál is állott a ~, de ez szegényesebb
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volt; vacsorával kezdődött és világosságig táncoltak, daloltak. Itt vmelyik rokon
volt a házigazda. Reggelre kelve az itt
mulatók felkerekedtek, és elmentek a
lakodalmas házhoz, kárlátóba (→ kárlátás/hérész). Az ilyen vendégeket → hérészeseknek nevezték, és ott is megvendégelték őket. Egy-két táncot eljártak, és
délelőtt közepe táján oszladozni kezdett
az egyesült vendégsereg, nagy hálálkodás és köszönetmondás mellett. Ha csapatostul mentek el, a cigány a kapuig
zeneszóval kísérte őket, a nászszülőket a
házigazda és felesége, a kisebb vendégeket a vőfély kísérte ki. A lakodalmas
háztól délre mindenki elment, csak a
szűkebb rokonság maradt ott takarítani,
a bútorokat helyrerakni. Az utolsó pár a
~ végén a lány szülei voltak, ők is elmentek. Ottmaradt a fiatal pár meg az
anyósa, apósa, sógornő, segítettek. Az új
házasoktól aztán a szülők is búcsút vettek és hazamentek. 7−1/2 8-kor minden
vendég elment. Az ifjú pár megmosakodott, átöltözött, és első útjuk a templomba vezetett, istentiszteletre mentek, onnan pedig az új asszony szüleihez ebédre. Ettől kezdve vasárnaponként hol az
egyik, hol a másik család tagjai látták
őket ebédre v. vacsorára, tkp. ez volt a
családbafogadás aktusa. A leírt rendet
csak a szigorú hagyományőrző családokban tartották meg maradéktalanul, a
szegényebbeknél v. ha a fiatalok ismerték egymást, a rend itt-ott csorbát szenvedett. Leggyakrabban a → háztűznéző
maradt el. – A → menyasszonytánc a
Csínom Palkó, Csínom Jankóval kezdődött. Csárdást, bécsi keringőt (nem angolt), sormagyart és körmagyart is tán-
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coltak. − Tánckurjantás: Dínomdánom,
lakadalom, de jóṷ kedvem van! Mesezáró formula részeként: Hegyen-vőÝgyön
lakadalom: víg élet, mulatozás. Hét országra szóṷlóṷ lakadalom: nagyon nagy
~. Szóláshasonlat: Áll, mint fasz a
lakadalomba: (durva) esetlenül, bambán
áll. Jóṷl belakott, mint a kutya a
lakadalomba, ahon jászolhoz kötöttík,
oszt színát tettek elibe: éhen maradt.
Szólás: Siess, mert elírem a lakadalmadat!: (tréf) az mondja, aki véletlenül
rálép az előtte menő sarkára: szedd a
lábad! Sokadalom lakadalom: ahol sokan vannak együtt, ott mulatozásra is sor
kerül. Ez is ott vóṷt az annya lakadalmán − mondják arról a csecsemőről, aki
nem sokkal az esküvő után születik. Közmondás: Lakadalom, nem nagy
haszon: a ~ sokba kerül. 2. Mulatság,
vkinek a kedvére való dolog.
lakodáré: → lakodalom
lamentál ~ i 1. Vitatkozik, felesel. 2.
Bizonytalankodik.
lámpa ~ fn Rokon, ill. azonos fogalma a lámpás. Lángot v. izzó fényforrást
magában foglaló világítóeszköz. Felfüggesztve (v. álló helyzetben) vmilyen
helyiségben, ill. kézbe fogva utcán, udvaron esti-éjszakai járás-kelésben is
használatos világítóeszköz (volt). − A
felhasznált „üzemanyag” szerint volt
/van: olajlámpa, petróslámpa, alakja
szerint: körtelámpa, helyzete szerint:
állólámpa, függőlámpa; anyaga szerint:
lüszterlámpa. A szeszlámpa nem világításra szolgált, hanem borszesszel működő gyorsforraló volt. L. még: a fogalmak
szócikkeit is!
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lámpabél ~ fn → Lámpa kanóca.
lámpagyújtás lámpagyútás fn A petróleumlámpa meggyújtása, ill. annak
ideje. L. még: napszak
lámpahólyag lámpahóṷjag fn A petróleumlámpa üvegből v. porcelánból
készült, festéssel díszített ernyője.
lámpás ~ fn 1. Rokon, ill. azonos fogalma a → lámpa. (Petróleum)lámpa.
Sajátos felhasználására utal a → kántálólámpás, anyagára a → töklámpás.
Szólásban: Ha ~sal kereste vóṷna, akkor
se tanált vóṷna különbet: takaros, jó
feleségre mondták. 2. Fehér folt a ló
fején, orrán. 3. → pálinka. 4. → lámpásüveg.
Lámpás: → ló
lámpás fejű ~: Olyan 〈ló〉, amelynek
a fején, pl. homlokán, orrán fehér folt
van. L. még: lótenyésztés
lámpás ló lámpás lú: Lámpás fejű →
ló. L. még: lótenyésztés
lámpás orrú lámpás óṷrú: Olyan
〈ló〉, amelynek az orrán fehér folt van. L.
még: lótenyésztés
lámpasróf lámpasróṷf fn Az égő →
lámpabél hosszát szabályozó csavar.
lámpásüveg ~ fn Röviden: lámpás.
Pálinkásüveg.
lámpavilág ~ fn Lámpafény. Közmondás: A jánt nem kell ~nál, a búzát
meg harmaton nízni: ti. szebbek, mint a
valóságban. Változata: Harmaton ne
nízd a búzát, ~nál a jánt, mert mind a
kettőÝ többet mutat, mint amit ír[ér]!
lámpázás ~ fn → Kotló alá tett tojások átvilágítása. A gazdasszony egyenként kézbe vette a fészek tojásait, és a
konyhaasztalra tett (petróleum)lámpa
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fényének közelében, kezével fölül árnyékot tartva, megvizsgálta, hogy bekötött-e, megfogant-e a tojásban a csibe. A
~ra 3 nap múlva kerítettek/kerítenek
sort, mert akkor már látszik, melyik tojás
köt be (tkp. köt meg). L. még: kotlóalja
tojás
lánc ~ fn 1. A gazdálkodásban, különösen a fogatolás területén több ~fajta
volt/van használatban. Az eketalyigán
van a kikötőlánc, a szekéroldal összefogására való a deréklánc és a hónaljlánc,
a saroglyát rögzíti a saroglyalánc, a
legelő állatok kikötésére szolgál a pányvalánc, a lógós lovak fogathoz kötésére
a csatlólánc, a ló nyakába akasztott ~ a
nyaklólánc, több célra is használatos a
hatlólánc. 2. Földmérésre használt; kb.
20 m hosszú, összecsavarható, ~szerű
mérőeszköz. 3. Mértékegységként: a)
hosszmérték: 20 m (10 öl). b) területmértékként: 1000−1200 négyszögöl. Jelzőként: ilyen nagyságú. 5. A kalácsba v.
~ba szedett fonal összessége. Láncba
szed: vetőkaróra felvetett fonalat hurkokba leszed. L. még: láncalja; a fogalmak szócikkeit is!
láncalja láncajja fn (rég) Lánc mint
→ területmérték. Rét, kaszáló, erdő- és
szántóterület mértékegysége. A földmérő lánc a 19. században még országosan
el volt terjedve, többnyire a községek
tulajdonában állt. A lánc és a ~ mérete
vidékenként változott. A források szerint
Biharban egy ~ 1000 négyszögölnek
felelt meg. Legtovább kaszáló mértékegységeként élt. Biharban még a 20.
század első harmadában is használták, és
ez a föld közösségi birtoklásával, gyakori osztásával magyarázható. A visszaem-
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lékezések szerint Rígen, még a nagyapám idejibe azt monták, hogy öt láncajja főÝld, de a míretét nem tudom,
mennyi. Nagyon rígen vóṷt a láncajja, a
láncajját a hossza és a szílessége adta
meg.
lánchasló lánchaslóṷ fn Más nevei:
haslóṷlánc, hóṷnajlánc. A szekéroldalakat a szekér alján összekötő lánc.
lánchenger ~ fn Szövőszéken: hátsó
henger.
lánckarika ~ fn Másik neve: fékkarika. A → jászolba erősített karika,
amelyhez a jószágot kötik.
láncos ~ fn Szószerkezettel: láncos
lú. 1. A nyomtatáskor elöl menő ló. 2.
Kettőnél több lóval húzott szekér v. kocsi rúdjának a bal oldalára befogott lovak egyike. A ~ az ötös fogatban a rúd
baloldalán, az első sorban haladó gyeplős mellé volt befogva, a hatos, hetes,
nyolcas fogatban szintén.
láncoseke: → vaseke
láncos forgatódeszka láncos forgatóṷdeszka: → Tímárok által használt
eszköz, amellyel a pácos és cseres bőrt a
földbe ásott hordóban egyenletesen mozgatják.
láncos ló: → láncos
láncszakító játék: Fiúk csapatjátéka.
Ilyen pl. a → katonásdi/Aggy, kiráj katonát! L. még: gyermekjátékok
láncszemes ostor ~: Láncszerűen
font → ostor.
láncszemes öltés láncszemes őÝtís:
Láncöltés.
lándzsaélű ár ~: Másik neve: madárnyelvű ár. → Szíjgyártóknak varrásokhoz, fűzésekhez használt két- v.
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négyélű, rombusz keresztmetszetű szerszáma.
lándzsás útifű ~: Plantago lanceolata. 20−40 cm magas, lágy szárú évelő,
pusztai (gyógy)növény. Lándzsa alakú
leveleit borogatásként vágott és gennyes
sebek, fekélyek gyógyítására használták.
Jó gyulladáscsökkentő, vérzéscsillapító
is. Teája köhögéscsillapító. L. még:
gyógynövények, Hortobágy növényvilága
lang: → láng
láng lang, ~ fn 1. Lángot csap/vet:
hirtelen ~ keletkezik, fellobban. Fejjeb
/Lejjeb veszi a ~ot: petróleumlámpa belét nagyobbra, ill. kisebbre állítja. 2.
Összetételben: eszköznév (→ borszeszláng/szeszláng). 3. Lángja: a java, a színe vminek. Mindenféle veteménynek az
első szedése a ~ja, pl. a baracknak, az
almának a nagyja, a java. 4. A → liszt
java, lángliszt. − Átok: Hogy a tűz ~ja
vessen fel! Szóláshasonlat: Úgy nyo- mul
kifele, mint a lang: ti. az erjedő must a
hordóból. Nagyobb a füstye, mint a ~ja:
nagyobb a híre, mint a valósága.
langaléta ~ fn Magas, erőtlen, sovány ember. L. még: emberi test
langall ~ i 1. Testrész sebtől, láztól,
csípéstől tüzel. 2. Lángol. − Igekötővel:
→ ellangal, kilangall.
langalló langallóṷ, langalóṷ fn Ejtésváltozata: lángolóṷ. Főként a kemence bemelegítéséhez használt, könnyen,
jól égő tűzrevaló: száraz venyige, aprógally, forgács, szalma, csutkaízik ’kukoricaszár’ stb. Utoljára ezt vetik a tűzre,
mert gyorsan ég.
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langallós langallóṷs mn Lángoló, lobogó.
langaló: → langalló
lángelő lángelőÝ fn. Vékonyra nyújtott, keményre sütött tészta, amelyet
leforrázva, túróval ízesítve fogyasztanak.
Egyesek szerint ezt nevezik → darunyaknak is.
lángliszt ~ fn Hasonló megnevezés a
→ tisztaliszt, muntliszt. A legfinomabb
→ liszt, a liszt java, lisztláng. A lisztből
→ fátyolszitán szitálták ki. L. még: szitálás
lángoló: → langalló
lángos ~ fn Másik neve: kenyírlepíny. A → cívis konyha egyik kenyeret
pótló készítménye. Sütésére közvetlenül
a → kenyérsütés előtt került sor, amikor
már végképp elfogyott a kenyér. A gazdasszony a kenyér bevetése előtt a kidagasztott kenyértésztából levágott egyegy darabot, a → vetőlapáton a → nyújtófával lapátnyi méretűre (kb. mint egy
mosdótál) és ujjnyi vastagságúra elnyújtotta, mert a vastagabb nem sült volna át.
Ezeket egyenként bedugta a kemencébe,
ott a tűz már csak szenes volt, majd amikor megsült, kihúzta. Tejjel v. csak sózva, esetleg teával fogyasztották. Újabban
a ~t kenyértésztából tűzhelyen zsírban v.
olajban sütik.
lanka ~ fn Domb enyhén lejtős, sík
vége.
lankás ~ fn Vizenyős, enyhén dimbes-dombos földterület.
lantorna ~ fn 1. Kiszárított állati hólyag (marhahólyag) ételesfazék, befőttesüveg lekötésére. Használták gyertya-
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lámpás oldalainak borítására is. 2. →
lantornapapír.
lantornapapír ~ fn Röviden: lantorna. Befőttesüvegek, ételhordó edények
lekötésére való hólyagpapír. Hasonlított
a zsírpapírhoz, lapokban árulták. A cívis
gazdasszony ételes fazekak lekötésére is
használta. A folyékony ételfélével megtöltött cserépedény szájához mérve levágott egy darabot, és vízben megáztatta.
Az edény száját fehér vászonruhával
letakarta, erre tette a megáztatott lantornát, majd erős spárgával lekötötte. Meglötyögtette, nem folyik-e vhol, lehet-e a
szekérre felpakolni. L. még: lekvárfőzés
*lantos: → *céhen kívüli kismesterségek
lány jány, ~ fn – A/ Köznyelvi alakváltozata: → leány. Kiskorú ~ becéző,
kedveskedő megnevezése: jányka, kis
punás, perszóṷna. Életkor szerint: kisjány; süldőÝjány, növendíkjány; nagyjány. − Jányom: a meny → megszólítása
v. megnevezése az anyós részéről. A régi cívis szokásrend szerint ahol a családban több ~ volt, ott a legidősebbnek kellett először férjhez mennie. Amíg férjhez
nem ment, addig nem adták a fiatalabbat. Nevelő célzatú tiltások: A ~nak nem
illik fütyörészni, mert ha ezt teszi, akkor
sírnak az angyalok. Nem szabad fakanállal ennie, mert akkor nagyszájú anyósa
lesz. – B/ A szó több összetétel utótagjaként szerepel. A fent említetteken kívül
ilyen a lakodalom koszorúslánya, a nyoszolyólány, foglalkozásnév a kávéslány
és a mézeskalásoknál dolgozó kiverőlány, alkalmi foglalkozásra utal a szőlőszedésnél dolgozó szedőlány, alkalmi
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szóösszetétel a csizmadialány. (Köznyelvi szó az életkorra utaló kis~, nagy~
és a cseléd~, szolgáló~ foglalkozásnév.)
– C/ Gúnyos megállapítás: Ídes jányom,
megette mán a fene, gömböjödik a te
ruhád eleje!: várandós vagy. Kisgyerek
tréfás megijesztése: Ki jánya vóṷt
apád?: kinek a gyermeke vagy? Szólás:
Azt se tudta, fiú-í vagy jány: nagy zavarban volt. Ennek a fülibe peselnek a jányok: fiatalemberről mondva: csúfot űznek belőle. Ez után utánapeselnek a jányok: fiatalemberről mondva: ti. nagyon
tetszik a ~oknak. Jányomnak mondom,
menyem ércsík rulla: nem az érintetthez,
hanem máshoz intézi korholó szavait.
Jányom, nem menyem, menyem, nem jányom: a vér szerinti kapcsolat az igazi.
Más változatban: Menyem nem jányom.
Közmondás: MegnőÝ a jány az ágy alatt
is: általában annak felelik, aki csodálkozik rajta, hogy milyen nagyra nőtt a ~.
Dóṷgos asszonynak rest a jánya, rest
asszonnak dóṷgos a jánya: ti. a dolgos
mindent maga szeret csinálni, így mellette ellustul a ~a, de a rest asszony hamar munkára szoktatja a ~át. Nem jóṷ,
ha a gyümőÝcs meg a jány jukas: (tréf)
ti. az előbbi férges, az utóbbi pedig nem
szűz. A lúnak meg a jánnak nem kell hinni: (rosszalló) mert mindkettő kiismerhetetlen, szeszélyes. L. még: lánykérés
lányág jányág fn A családban csak
lányörökös van. Ilyenkor ~ra ment a vagyon.
lánycimbora jánycimbora fn Barátnő.
lánycsecsalma: → lánycsecsű-alma
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lánycsecsű-alma jánycsecsű-alma fn
Nevének változata: jánycsecsalma.
Hosszúkás → almafajta.
lánycsecsű-szőlő jánycsecsű-szőÝlőÝ
fn Fehér színű, hosszúkás alakú, édes →
szőlő.
lanyha eső lanyha esőÝ: Meleg,
csendes, szemerkélő eső. Akkor esik,
amikor az idő meleges. L. még: időjárás
lányka ~, jányka fn 1. Kislány. Körülbelül tizenkétéves koráig mondták. 2.
Egri leányka. L. még: lány
lánykérés jánkírís fn Más nevei: jánkírőÝ, jánnízőÝ. Leány házasságra kérése szüleitől gyakran ünnepélyes formaságok között. – A/ A cíviseknél lánykérőbe a legény a keresztapjával v. a nagybátyjával, ill. a kiszemelt násznaggyal
ment. A megbízott neve a cívis nyelvben
→ kérő, kérő násznagy, ill. gyalogsátán.
Előfordult, hogy a kérő nem rokon, de
mindenképpen beszédben járatos ember
volt. A ~ alkalmával a legénynek szinte
nem volt szerepe. Emelik a pártáját −
mondták arról a lányról, akiről megtudták, hogy kérője van. A megkérésre általában 3 nap múlva adtak választ, amelyet
a lány a szüleivel egyetértésben fogalmazott meg. A választ aztán a → kiadóasszony (ezt is nevezték gyalogsátánnak) tolmácsolta a házasulandó legénynek és szüleinek. Kedvező válasz esetén
még hozzátette: a megbeszélésre a szülőket szívesen látjuk. (Ekkor beszélték
meg a lány szüleinél az → eljegyzés, a
lakodalom időpontját, a → jegyajándékot stb.) Az elutasító választ nagy diplomáciai érzékkel, hosszas köntörfalazás
után a következő szavakkal adta tudtul:
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Köszönjük a megtiszteltetést. Jobb szerencsét kívánunk! Ha sikeres volt a ~, a
fiatalember rendszeres vendég lett a
háznál. Látogatásai során a lány szüleinek szigora, felügyelete is enyhült, gyakrabban magukra hagyták a fiatalokat,
amit ők igyekeztek is kihasználni. – B/
A ~nek a fentieknél részletesebb és több
mozzanatában eltérő leírása olvasható
Balogh István A cívisek világa című
könyvében (270−72). Ennek summázata szerint a → háztűznéző után odahaza a kísérő beszámolt a lányos háznál
látottakról, ezután a családi tanács határozott, elküldjék-e a → kérőt, és ki legyen az. Mielőtt a kérésre került a sor,
először egy idős(ebb) → híradó asszonyt
küldtek a lányos házhoz, ez lehetőleg
rokon, és az volt a feladata, hogy alaposan nézzen körül. A híradó másnap v.
harmadnap – hétköznapon – délelőtt 11
órakor, fekete ünneplő ruhában állított
be a lányos házhoz, és előadta, hogy este
6 órára tisztességes személyek látogatását várhatják. A lányos háznál már várták a látogatást, előre gondoskodtak
arról is, hogy estére legyen készen a →
kiadó. Este a jelzett időben a vendégek:
a házasulandó fiatalember és a → kérő
násznagy pontosan megérkeztek. A vendégeket a → nagyházba vezették, a szülők leültették őket, a vendégek a kalapjukat a felvetett ágy tetejére tették. Az
asztalon két gyertya égett, később állólámpa, alatta abrosszal letakart tál. A
násznagy a két utcai ablak közötti főhelyre, a tükör alá ült, a legény oldalt
balra, míg az asztal jobb sarkán a kiadó,
a külső oldalon pedig a szülők ültek.
Néhány percig erről-arról folyt a szó,
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majd a → kiadó násznagy megkérdezte,
hogy a látogatók mi járatban vannak.
Erre a kérő ünnepélyesen, és felállva
bejelentette, hogy amint a híradás tudtul
adta, hogy öccsével együtt megjelent e
tisztes háznál, de nem látják a becsületes
személyt, akit meg akarnak tisztelni.
Erre a kiadó násznagy behívta a nagylányt, aki ünnepi ruhában, egy rokon
asszony kíséretében lépett be. A leány jó
estét és hasznos beszélgetést kívánt,
mire a kérő az asztal elé, a nagyobb világosságra szólította, és ünnepélyesen
előadta a nemzedékeken át azonos szöveget: A kiadónásznagy a házasság
szükségéről szintén hasonló szavakkal
válaszolt, ezután hozzátette, hogy a tisztesség nagy, az idő rövid, a leány és
szülei nem tudnak mindjárt válaszolni, a
válaszadásra türelmet kérnek, ezért egy
kicsiny ideig most már mulassanak. Erre
mindnyájan leültek, az eladó lány a terítőt felhajtotta, a tálban levő sült tésztával, kaláccsal v. pogácsával megkínálta a
vendégeket. Azok az első kínálásra vettek, mire azt elfogyasztották, a leány a
poharakat borral töltötte meg – magának
azonban nem töltött – az első pohárral a
kérő násznagy a leendő pár egészségére
ürítette. Ezután másodszor is körülkínálták a tálat, a második pohár bort a fiatalember azzal itta ki: „Kedves Húgom!
Adjon Isten bővebb ismeretséget köztünk!” A harmadik kínálás után az újra
teletöltött pohárral a kiadó köszöntötte
fel a vendégeket. Ezután a vendégek
vették a kalapjukat és elköszöntek, marasztalni nem volt szokás őket. A vendégeket az öregek kísérték ki a kapuig. A ~
még semmi kötelezettséget nem jelen-
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tett, mert a leány szülei még másnap
elküldötték a → kiadóasszony által az
üzenetet a kérőnek. Ha a válasz tagadó
volt, az üzenetet hozó csak állva mondta
el, hogy köszönik a megtiszteltetést, ahol
Isten megmutatta, ott kereskedjenek. De
a legény is visszaléphetett még ekkor,
ezt az üzenetet azonban vmelyik diplomáciában jártas asszony rokona adta elő,
nagy köntörfalazás mellett, hogy sértés
ne legyen belőle. Az ilyesminek azonban
híre ment; a leány hírének sem használt,
ha többször kosarat adott, és a fiú is
nehezen kapott kedvező választ másutt,
ha egyszer vhol a kérés után visszalépett.
A kapós lányt kétszer-háromszor is megkérhették egy télen, de a kikosarazott
legény legfeljebb farsang farkán próbálkozott az évben még egy másik lánynál.
A lányt a szülei erőszakkal ritkán kényszerítették vkihez; az ilyenekből városzszerte ismert rossz házasságok is lettek,
de a lányt figyelmeztették, hogy ha választ, magának választ. Ha a fiatalok
jobban ismerték egymást, utcabeliek
voltak, v. mint szegény emberek, napszámosság, cselédkedés során alkalmuk
volt közelebbi ismeretségbe jutni, a háztűznézés elmaradt, de a ~ formaságait
megtartották. Kedvező válasz esetén az
üzenethozó azt is megmondotta, hogy a
fiút az apjával a háztűznéző napját követő hetedik napon estére szívesen látják.
Ezen a látogatáson a leány szűkebb rokonsága is ott volt, különösebb vendégeskedés nélkül megbeszélték az →
eljegyzés/kézfogó idejét, utána a lakodalom rendjét, hogy a két alkalomra a rokonságból kiket és hány személyt hívnak
meg. Ekkor került szóba az is, hogy mit

lábaikrája
kap a menyasszony, és mi legyen a vőlegény által adandó jegy értéke. A lánykéréstől a kézfogóig legalább 3 hét telt
el. Vita legtöbbször a jegy értéke miatt
volt. Ha a férfi idős v. gyermekes özvegy volt, és leányt vett el, a szülők
minden esetben kikötötték a → móringot, 3−4 hold földet írattak még az esküvő előtt a lányuk nevére, nehogy a
gyermekek a mostohát kisemmizzék. −
C/ A → cívis népnyelvben több frazéma
kapcsolható a ~ szokásköréhez: Nap
alatt van − mondták arra a lányra, akit
megkértek, de még nem adott választ.
Közmondásokban: A jánt mécsvilágnál/lámpavilágnál, búzát/vetíst harmaton nem kell nízni: ti. akkor szebbnek
látszanak. Akkor van a jány virágjába,
amikor ezerhetes: akkor van a lány a
legszebb korban, amikor 19. éves. Lányos szülőknek adott jótanács: Akkor
kell adni a jánt, mikor kírik: nem kell
sokat válogatni a kérőkben, mert végül
nem megy férjhez a ~, pártában marad.
Az előbbi ellenkezője is igaz lehet: Várt
jány várat nyér: sokszor az a lány jár jól,
aki nem siet a férjhez menéssel. Elkél a
jány, ha takaros: a helyes, ügyes lány
könnyen talál férjet. Intés: Ne mennyík
fírhe a jány, míg sütni-főÝzni nem tud.
Kiállaná mán az annya kínnyát: (felserdült lány) már érett a szerelemre, már
férjhez mehetne. Jótanács: Nízd meg az
annyát, vedd el a jányát!: a legény az
anyáról megítélheti, hogy milyen feleség
válik a lányából. Ingyen se kell: legényre, lányra is mondták. A nemkívánatos
kérőnek adott elutasító válasz (dalrészlet): Annyit adok én magára, mint a
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cipőÝm maddzagára. Ott a vagyon kíretik − mondták, ha nyilvánvaló volt, hogy
a legény érdekből akarja a házasságot.
Hallod, ládám? Kíretnek!: Állítólag
gyakran megtörtént a régi időkben, hogy
az önérzetes, büszke cívis lány így utasította el a szegényebb legényt, ill. annak
képviselőjét. A láda a stafírungos ládát
jelenti, ebben tartotta a nagylány a kelengyéjét. A cívis paraszti társadalom
méltányolta, ha a legény hozzáillő párt
talált magának. Ilyenkor mondták elismerően: Ha lámpással kereste vóṷna,
akkor se tanált vóṷna különbet. L. még:
házasság, lány
lánykérni jánkírni in Lánykérőbe
menni.
lánykérő jánkírőÝ I. mn Csüng a
jánkírőÝ kendőÝ: sok a pókháló a lakásban. II. fn 1. A lányt a maga v. más számára feleségül kérő személy. A jánkérőÝ Debrecenbe hivatalos szeméj vóṷt,
evvel foglalkozott, a lakadalmat is őÝ
rendezte. 2. → lánykérés.
lánykodik jánkodik i Lánykorát tölti.
Fiatal még, ráír jánkodni.
lánykori jánkori mn Leánykorból való, leánysága alatt történt. Ez még a jánkori ruhám.
lánynevelő intézet jánnevelőÝ intézet: Olyan iskola, ahol lányok tanulnak.
Akkor még egzisztált a Dóṷci jánnevelőÝ intézet.
lánynéző jánnízőÝ fn 1. A házasuló
férfinak v./és hozzátartozóinak, hozzátartozójának látogatása a lányos háznál
tájékozódás végett. Egy visszaemlékezés
szerint: JánnízőÝbe rendesen ketten
mentek, a nagybáttya vagy keresztapja
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és a vőÝlegínynek valóṷ. A családomba
minden legínnyel az apám ment jánnízőÝbe. 2. A legény által megbízott személy, aki a kiszemelt lány körülményeit
szemügyre veszi. − Lánynézőbe úgy is
mehettek, hogy kerestek vmit, ami nincs,
közben megszemlélték a környezetét.
Pl.: Úgy hallottam, bátyámuram, van itt
eladó széna, és közben körülnéztek a
portán. Ha ott minden rendben volt, akkor elmentek a bankba, megnézték, hogy
a vagyonukra van-e adósság rátáblázva.
2. → lánykérés.
lánynéző gyertya jánnízőÝ gyertya:
Gyertya, amely homályos fénnyel világít, így fényénél nem látszanak a lány
szeplői.
lánynéző lámpa jánnízőÝ lámpa:
Gyenge fényű → petróleumlámpa. Az
ötös petróleumlámpát hívták ~´nak, mert
pislákoló, gyengén világító lámpa volt.
JánnízőÝ lámpátok van.
lánynéző mécses jánnízőÝ mécses:
Gyenge fényű → mécses. JánnízőÝ mécsesetek van.
lányos jányos mn Olyan 〈férfi〉, aki
szeret a lányok után járni.
lányos ház jányos ház: A menyaszszony(jelölt) szüleinek a háza, lakása.
Jánkírni, háztűznízni a jányos házhoz
mentek.
lánypárta jánpárta fn Más nevei:
magyar párta, magyaros párta. Régi
magyar viselet, hajadon lányok félhold
alakú díszes fejéke. Általában piros volt
az alapja, gyöngyökkel díszítették, hátul
nagy szalaggal kötötték. Magyar ruhához hordták. L. még: párta
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lánypecér jánpecér fn Lányokat kísérgető, lányok körül forogni szerető fiú.
A jánypecér több jánnak udvarolt eccerre, bolondította a jányokat.
lányság jánság fn Férjezetlen, férjhez
menés előtti állapot. Lakodalmi dalban
is: Hova tettem a jánságom, jánkori
bóṷldogságom? Mondta is, akinek nem
sikerült a házasélete: Siratom a jánságomat, és sirdogált hozzá.
lányszínű jánszínű mn Fakó, halvány. Pl. alma, ha nem volt elég piros,
nem pirosodott be.
lap ~ fn − Kifejezésekben: Lapot csiszol valamire: rézműves a fém felületét
v. szélét egyenletesre csiszolja, lelapolja.
Lapra tart/Lapot fog: tímár a faragókés
behajlított élét a bőr húsába mélyíti,
hogy a bőrt vékonyítsa. − Szólás: Veszi a
~ot: érti miről van szó, érti a tréfát. A
szó sok összetétel utótagjaként szerepel:
áztatólap, égetőlap, fűrészlap, fütőlap,
járdalap, körfűrészlap, pléhlap, rakodólap, vizsgalap. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
lapály lapáj fn Mélyebb, vizenyős terület.
lapályos lapájos mn Mélyebb, vizenyős 〈terület〉.
lapát ∼ fn 1. Darabos v. szemcsés
anyag továbbítására való nyeles eszköz,
ill. amennyi erre ráfér. Szólás: Házasodik a ~, elvette a piszkafát − szánalomra
méltó házaspárra (jegyespárra) mondják.
Az ördög seggbe csapta a ~tal: fiatal
lány már szeretne férjhez menni. Ennek
~tal kén mírni a pízt, mégse vóṷna neki
elíg: költekező, pazar. Nem kék nekem,
még ha ~tal góṷrnák utánam se: pl.
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legény a leánynak ingyen sem kellene. 2.
Hosszú nyelű kenyérlapát. 3. Lekvárfőző
üst részeként: kavarólapát. 4. Gubacsapóknál a festéklé kavarására szolgáló,
gyakran házilag készült faeszköz, festőlapát. 5. Szőrmekikészítőknél a motolláskádnak a csávába érő ~szerű része,
amely megforgatja a vizet és a vízben
levő bőröket. − Több összetételben (szószerkezetben) szerepel. A háztartásban
használatos a hosszú nyelű kenyérlapát/péklapát/vetőlapát/kiszedőlapát ’sütőlapát’, mezőgazdasági munkánál az
ásólapát, szórólapát, hó eltakarítására a
falapát, disznóöléskor a rövid nyelű kaparólapát. A rézművesek munkaeszköze
a formázólapát, a gubacsapóké a festőlapát, a molnáré a lisztlapát. Munkaeszköz, szerkezet része is lehet: a mézeskalácsos dagasztógép része a dagasztólapát, a lekvárfőző üstben van a keverőlapát. Formája szerint van nyeleslapát
’szénvonó’, szekfűszedő lapát, anyaga
szerint: falapát. Tréfás ikerszó a szemét~
lipitylapát neve. L. még: a fogalmak
szócikkeit is!
lapátásó lapátásóṷ fn Főként árokásáshoz használt lapát alakú → ásó. A
két oldala fel volt görbítve, így ki is
dobták vele a földet.
lapátfülű ~ mn (tréf) Nagy és elálló
→ fülű 〈ember〉.
lapatyol ~ i Összevissza fecseg.
lapcsánka ~ fn Nevének ejtés- és
alakváltozatai: lepcsánka, lepcsánk, lepcsánkóṷ. Ritkább neve: siligóṷ. Liszttel
kevert reszelt krumpliból álló, olajban v.
zsírban, ill. kizsírozott tepsiben, palacsintasütőben megsütött → lepényféle.
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Nagyon szegínyes ítel, melegen kell fogyasztani, mert kihülve megkékül. L.
még: cívis konyha
lapfonás ∼ fn Kosárfonóknál az oldalfonásnak az a fajtája, amely elkészíthető fában történő rögzítéssel v. anélkül
is. L. még: vesszőfonás
lapicka ~ fn 1. A nagyobb edények,
főleg tálfélék korongról történő leemelését segítő, nyélben végződő, lapos faeszköz. 2. A (veres) borjú orrába tett szopásgátló. Keményfa deszkából készült.
lapickás ~ mn Alakváltozata: lapockás. A jószág fülébe vágott, nyeles deszkalapra, vagyis lapockára emlékeztető
→ tulajdonjegy megnevezése.
lapítódeszka lapítóṷdeszka fn Gyúródeszka, nyújtótábla.
lapítókalapács: → feszítőkalapács
lapkészítés lapkíszítís fn A kosár sima felületének elkészítése. L. még: veszszőfonás
lapocka ~ fn A hát felső részén a felső, ill. mellső végtagok csontjával ízülő
lapos csont és a körülötte levő hús. L.
még: disznó
lapockás: → lapickás
lapockabélés lapockabélís fn A →
disznó lapockája és oldalasa közötti rész.
lapockázás ~ fn A disznó leölésekor
rossz helyre, a mell helyett a → lapocka
alá adott szúrás. L. még: disznóölés
lapogat ~ i 1. Vkinek a hátát tenyerével ütögeti. 2. Ütögetéssel elegyenget.
A villával lapogattya a szalmát.
lapol ~ i → Szíjgyártó szíjakat, kisebb bőrdarabokat egymáshoz told, ragaszt. L. még: lelapol
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lapolás ~ fn Szíjak, kisebb bőrdarabok egymáshoz toldása, ragasztása.
laponyag ~ fn A környező alacsonyabban fekvő területből, árterületből,
mocsárból kiemelkedő, rendszerint kör
alakban szétterülő, enyhén lejtős oldalú,
természetes v. mesterséges, lapos domb,
esetleg régi halomsír, → kunhalom. A
Hortobágy egyik jellegzetes felszíni formája, tulajdonnevekben is él: Féllaponyag, Heverő-laponyag, Ludas-laponyag, Rác-laponyag, Halas-laponyag,
Keserű-laponyag. L. még: hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
lapos ~ fn 1. Lapályos fekvésű, vizenyős földterület, amelyet rendszerint
kaszálónak v. legeltetésre használnak. 2.
Laposat köp: nagyot köp. 3. Laposat
/Laposakat pislant: álmosan pislog. −
Szitok: A ~ guta üssön meg! Köpjél ~at,
üjjél magosat!: főként kisgyermeknek
adott válasz arra a kérdésére, hogy hová
üljön. Szóláshasonlat: Ojan ~, mint a
deszka: sovány emberről, különösen
fiatal nőről mondják.
laposas ~ mn Lapályos (legelő) terület.
lapos csücskő lapos csücskőÝ: A →
cifraszűr gallérjának sarkaira varrt posztókorongocskák egyik fajtája.
laposedény: → fazekasmesterség
lapos fenekű pipa ~: Másik neve:
Hunyadi-pipa. Gazdagon díszített, karcsú, csinos pipa, amelynek díszítését egy
girland kettéosztja. L. még: debreceni
pipa
lapos fonás ~: a) → Szíjgyártóknál a
sallangok díszítő fonásának az a fajtája,
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amikor a bőrcsíkok vízszintesen kerülnek egymásra. b) → lapfonás.
laposfúró laposfúróṷ fn Szőlőültetésnél használt szerszám, amellyel a szőlővesszőnek lyukakat vágnak a földbe.
L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
laposkárpitozás ~ fn → Kárpitosmesterségben a bútor tömőanyagok nélküli kárpitozása.
laposkupak ~ fn Lapos pipafedél. L.
még: debreceni pipa
lapos laska ~: Vékonyra nyújtott és
szélesre vagdalt kockatészta; széles →
laska.
laposöltés laposőÝtís fn → Szűrhímzéskor alkalmazott öltésfajta.
lapos pergő lapos pergőÝ: Disznó
nyakába való kis → kolomp.
laposránc ~ fn Vászongatyán, női
ruhán megdőlő oldalránc.
lapostányér lapostányír fn Főleg
hús, főzelék fogyasztására való kis öblű
→ tányér.
laposvágó laposvágóṷ fn Egyenes
élű, hosszú szárú kovácsszerszám.
laposvarrás ~ fn → Szőrmekikészítőknél rövid szőrű szőrmék összevarrásakor alkalmazott varrásfajta; stószolás.
laposvas ~ fn Ekevas. Az → eke fejéről sróffal járt le. A kovács kalapálta
élesre.
lapozókaptár lapozóṷkaptár fn
Olyan hátulról nyíló → kaptár, amelynek keretei éllel néznek az ajtó felé, és
helyükben a könyv lapjaihoz hasonlóan
elfordíthatók. L. még: méhészet
lappad ~ i Daganat lohad, kisebbedik. L. még: lelappad
lapta ~ fn Labda.
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laptázik ~ i Labdázik.
lapu ~ fn Nagy levelű gyomnövény.
Neve összetételekben is szerepel.
Gyomnövény neve a keserűlapu, népi
gyógynövényé az atralapu és a cérnalapu. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
laska ~ fn Összetétellel: laskatíszta.
Köznyelvi neve: metélt. Kb. 5 cm hoszszú, ½ cm széles csíkokra vágott, tojással gyúrt lapos száraztészta. Készítése: A
gazdasszony néhány tojással gyúr egy
kevés levestésztát. A nyújtótáblán elnyújtja, szikkadni hagyja. Majd felcsavarja a nyújtófára, kihúzza közüle a
nyújtófát, lenyomja a tésztát, bal kezének 3 ujját a tésztára nyomja, és a jobb
kezében levő éles késsel egyenletes szép
vékonyra elvágja. Amikor kb. 10 nyomást elvág egy kis darabból, akkor felrázza, kész a ~. − Főként szolgák, cselédek mondták: Laska, ~, tyúkhússal jóṷ.
L. még: cívis konyha, levestészták
laskanyújtó: → nyújtófa
laskaszűrő laskaszűrőÝ fn A megfőtt
tésztának (laskának, galuskának) a leszűrésére, ill. kiszedésére való zománcozott
szűrő. Korábbi változata bögréhez hasonló lyukacsos fazekasmunka, cserépedény volt.
laskatészta: → laska
lassan ~ hsz Halkan. − Szólás: Nem
szóṷltam egy szóṷt se, azt is ~ mondtam:
(tréf) egy szót se szóltam. Lassan kása,
ne pötyögj!: csak ne olyan hevesen!
Közmondás: Lassan megyünk messzire,
úgy írünk a vígire: a lassúbb, de kitartó
munkával többre megyünk, mint a túlságos sietséggel.
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lassanként lassankint hsz Apránként,
nem egyszerre. Lassankint kifizettem írte
háromezer forintot.
lat ~ fn A → font 1/32 része, 1, 75 dkg.
Kifejezésekben: Latba van: bajban van.
Latba vesz: megfontol, átgondol vmit.
Latba vette, hogy mennyi píze van. L.
még: súlymérték
lát ~ i − Tréfás rosszkívánság: Vakúj/Vakújon meg, ha szebbet lácc/~! Állandósult szókapcsolatok, szólások: Nem
~ a szemitül: nem ~ja, pedig előtte van.
Elmehecc, amerre a szemeddel lácc!:
mehetsz, ahová akarsz. Akkor lássam
/lássalak, amikor a hátam közepit: sohase lássam/lássalak. Színit se ~tam: még
csak nem is ~tam. A szememmel ~tam: a
szemtanúja voltam. Égig ~: beképzelt,
öntelt, fennhordja az orrát. Csak az
óṷráig ~: nem előrelátó. Nincs azon mit
~ni: csekélység, nem méltó a megnézésre. Ne fíj, míg engem lácc!: ne félj, én
melletted vagyok. Ne fíj míg engem lácc,
majd ütlek én, míg más bánt: (tréf) rám
se számíthatsz. − Adatolt igekötős alakjai: → belát, ellát, meglát.
látás ~ fn Látásodra: vkinek a látogatása, megnézése. Népdalban: Jöttem
babám ~odra. L. még: kárlátás
*látáspénz: → Vásárokon az idegen
céhbeliektől szedett pénz. Célja az volt,
hogy csak jó minőségű áru kerüljön eladásra.
látat ~ fn Főként E/3. sz.-ű birt.
szragos formában: látható eredmény, haszon. A munkájának semmi látattya
nincs.
látatlan ~ mn − Közmondás: Látottat
a ~ír el ne add!: ne vegyél zsákbamacskát!

lábaikrája
latin eredetű jövevényszavak és kifejezések: A ~ főként a kollégiumi deákos műveltség révén terjedtek el a cívis
népnyelvben. Néhány közülük megmaradt a → Református Kollégium falai
között, így a diákélettel kapcsolatos szavak: apparitor, cétus, diakonissza, egzámen, kalkulus, kápsálás, konviktus, legáció, legátum, szénior, kontraskriba,
mendikáns, szupplikálás, szupplikáns,
szupplikáció; mások szélesebb körben is
ismertté váltak: advent, ámbitus, amerikánus, árenda, árkus, benfites, csízió,
deákul, deákflastrom, deáktóga, demokrata (gör.): demokáré, dena(turált), diéta,
diktum-faktum,
disztingvál:
disztingál, família, februárius, firmamentum, fiskális, januárius, kádencia,
komissió,
kommunista:
komonista,
komanista, kompetencia, konduktor,
legátus, nótárius, pádimentum, pedellus,
penicilus, planéta, prepa, prépostkodik,
presbiter, presbitérium, prézsmitál,
principális, prókátor, regula, rezidencia,
spekulál, szocialista: cocilista, cucilista,
vákáncs, vákáncsos. Egyéb adatok: egzekúció, fidibusz, kóperta, kóta, passzus,
sesta, szubtilis: szuktilis, cuktilis, cuktilos. Idevehető a műveltebbek olyan
megnyilvánulása, mint Belelíptem egy
kániszmergába ’canis merda’ (kutyaszarba), vmint néhány frazéma is. Pl.
Amit szabad Jupiternek, azt nem szabad
az ökörnek. Mindenre tud kádenciát.
Nyakába van a róṷmai járom. Nincsen
dátom, nincsen látom. L. még: a szócikkekben is!
látlevél ~ fn Látlelet.
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látó látóṷ fn → Szem. Szitokban:
Egye a fene a kis látóṷját! − Alapjelentése összetételekben jelenik meg: a halottakkal beszélni tudó személy a halottlátó, látóasszony, hasonló ehhez a szellemidéző igazlátó; vásárban, piacon nézelődik a műlátó. L. még: a fogalmak
szócikkeit is!
látóasszony látóṷasszony fn A babona szerint a halottak szellemével beszélni tudó asszony, → halottlátó. Régen
Debrecenben is voltak híres ~ok, akik a
halottakkal tudtak beszélni. L. még: cívis
hiedelemvilág
látófa látóṷfa fn Létraszerű fogakkal
ellátott, felállított vastag rúd (a pusztán),
amelyre felmászva könnyű a tájékozódás
v. az állatok szemmel tartása. Főleg a
legelő rétes helyein állították a pásztorok. Erre felmászva jelezte a bojtár, ha a
két gulya össze akart keveredni.
Látóképi csárda: → hortobágyi
csárdák, Sóút
Látókép utca: → Nagymacs
látom ~ fn Látás. Látomtul látomig:
hajnaltól késő estig, látástól vakulásig.
Közmondás: Nincsen dátom, nincsen ~:
ügyünk kedvező elbírálását ajándékkal
kell elősegíteni. Más változatban: Nincsen ~ dátom nélkül.
látómester látóṷmester fn Változata:
műlátóṷmester. A céhes világban az a
személy, aki a vizsgára elkészített remeket a céh megbízásából megvizsgálta,
minősítette. Nevét csak erre utalva, emlékezve említik.
látomoz ~ i Láttamoz. Elolvasta az
írást, meg alá is írta, ~ta.

lábaikrája
lator ~ fn 1. Gonosz, elvetemült férfi.
2. Gazfickó. 3. Más asszonyához járó
parázna férfi. Ez az asszony latrokat tart
magának.
latorkodik ~ i 1. Férfi paráználkodik.
2. Pajzánkodik, huncutkodik.
látott mn − Közmondás: A ~at a
látatlanír el ne hagyd!: ne vegyél zsákbamacskát!
látránkodik ~ i 1. Lábatlankodik, alkalmatlankodik. Ez a gyerek mindig itt ~
körülöttem. 2. Kötözködik. 3. Látogatásával zavar vkit.
latrina ~ fn Szószerkezettel: latrinás
vécé. Nyitott illemhely.
latrinás vécé: → latrina
latyak ~, lattyak fn Sáros harmat, híg
sár. Jóṷ nagy ~ vóṷt ma reggel. L. még:
lacsak
latyakos ~, lattyakos mn Harmatos,
vizes, sáros. Korán reggel törís után, ha
kötöttík a jányok a csutkát, a tengeriszárt kívíbe, a jányok félderékig ~ok
vóṷtak. L. még: lacsakos
latymag ~ mn Erőtlen, puha, gyenge.
Latymag, aki ojan, mint én most, gyenge.
L. még: emberi test
lattyak: → latyak
lauf: → lóf2
lavor: → lavór
lavór lavóṷr, lavor fn Zománcozott
mosdótál. A cívis parasztházaknál helye
a konyhában a ~tartóban volt, és rendszerint törülközővel is le volt takarva.
Mosdottunk vízbe, lavóṷrba, teknőÝbe,
pléteknőÝ meg nagy lavrok [!] vóṷtak
abba az időÝbe.
lavórtartó lavóṷrtartóṷ, lavortartóṷ fn 4 lábon álló konyhai bútor köze-
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pén nagyméretű lyukkal. Ebbe van belehelyezve a mosdótál, a → lavor. Felső
kiemelkedő részén kapott helyet a szappantartó és a fogmosópohár, benne a
fogkefével, fogkrémmel. Alul levő polcán helyezték el a tisztítószert, ill. egy
kancsót benne vízzel. Ha a mosdásra kitöltött víz forrónak bizonyult, ebből hűtötték le.
láz ~ fn Sok népi betegségnévben
szerepel utótagként: agyláz, epeláz/epésláz, forróláz, gelyláz, gyomorláz, hidegláz, idegláz, ínláz, náthaláz, tejláz. L.
még: a fogalmak szócikkeit is!
laza ~ mn 1. Nem kellően tömör, ill.
tömött 〈növényi termés〉. 2. Üres szemű
〈kalász〉. Lazán köt be: kalászban nincs
szem.
lázár ~ fn (rég) Nagyon szegény ember, → koldus. Rígen úgy mondták, adjál
már ennek a ~nak két krajcárt vagy egy
kis kenyeret. Szóláshasonlat: Ojan szígíny, mint a ~: koldusszegény.
lázárság ~ fn (rég) Szegénység, szegény állapot. Valaha a ~ szegínysíget
jelentett.
lazukál: → lazsukál
lazsnakol ~ i Ver, páhol.
lazsukál ~, lazukál i Alakváltozata:
lazsuknyál. 1. Semmittevéssel, haszontalanul tölti az időt, lopja a napot, lustálkodik. 2. Dologtalanul lézeng, csavarog.
L. még: ellazsukál
lazsuknyál: → lazsukál
lé ~ fn 1. Gyümölcsben v. más növényi részben keletkező nedv, folyadék, pl.
alma~, paradicsom~. Lébe van: megindul a fa törzsében a nedvkeringés. Lébe
van a vesszőÝ: megvágva a szőlővesz-
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szőt, folyik, csepeg belőle a leve. 2. Főzéskor keletkező ízes folyadék, híg étel,
leves: savanyú lé, ciberelé, kaszáslé,
orjalé. 3. Némely szerves anyag folyékony
erjedési
terméke:
bagólé,
ganéjlé/húgylé, szar- lé, szennylé, trágyalé. 4. Oldat: csávalé /csávázólé, cserlé/cserzőlé, festéklé, fes- tőlé, készítőlé,
szappanfőzőlé/szappanlé;
permetezőszer: permetlé, bordólé, kénlé. 5. Háztartásban vmilyen célra használt (forró) víz:
abállé/abálólé/fonnyólé,
fövőlé,
koppólé, páclé/pácolólé, tisztázó- lé.
Idevehető a kovászlé és a káposztalé is.
6. Megolvadt hóból keletkező víz: hólé.
− A ~ több frazémában előfordul. Szóláshasonlat: Ojan, mint aki sóṷs levet se
eszik: nagyon sovány, sápadt. Szólás: Bű
~re ereszti a beszídet: hosszasan, körülményesen ad elő vmit. Minden ~be kanál: mindenbe beleavatkozik, beleszól.
A lakodalom nagyságának jellemzésére
mondják: Hencidátul Boncidáig fojt a
sárga ~. Más változatban: Ponciustul
Pilátusig fojt a sárga ~. Lébe van: bajban van. Háromféle, mind egy ~re:
mondják az egyformán rosszul elkészített ételekről. Közmondás: Lé tart
szóṷgát, hús a gazdát: a szolga csak
gyenge ételt kap. Óṷcsóṷ húsnak híg a
leve: ami a szokásosnál kevesebbe kerül,
annak a minősége rendszerint nem kifogástalan. − Népi időjárási megfigyelés:
Ha folyik az eperfa leve, eső lesz. L.
még: időjóslás; a fogalmak szócikkeit is!
lead ~ i 1. Tehén fejés közben kibocsátja a tejét. Szólás: Leaggya a tejet:
nő kapható a szeretkezésre. 2. Állatot
vágóhídra elad. 3. Bizonyos mennyisé-
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get terem, létrehoz. Leaggya azt a hat
kila gyapjút. 3. Házhoz szállít. Mindenkinek ~ta a tejet, ahova hordták. 4. Kártyában lapot oszt.
leájnslágol leánslóṷgol i Alakváltozata: leánslóṷgoz. 1. Boroshordót kénezéssel fertőtlenít, kikénez. 2. Méheket
kénnel kifüstöl. Rígen a míheket is
leánslóṷgolták, mind megdöglött.
leánslógol: → leájnslágol
leájnslógoz: → leájnslágol
leakaszt ~ i Istrángot a hámfáról levesz. L. még: ló be- és kifogása
leakonáz ~ i → Hordót akonával,
vagyis dugóval lezár, bedugaszol.
lealjaz leajjaz i 1. A jószág alá új
szalmát tesz, megalmoz. 2. A dohány alsó, hibás leveleit leszedi.
lealjazás leajjazás fn 1. Jószág alá
friss szalma terítése. 2. Dohány alsó leveleinek a leszedése.
lealkonyodik ~ i Bealkonyodik.
leáll i Leáll a cefre: befejeződik az
erjedése.
lealszik: → lelankad
leánder ~ fn Illatos, fehér és rózsaszínű, örökzöld díszcserje. A régi(bb)
időkben ebből főzték a magzatelhajtó
teát. L. még: gyógynövények, virágoskert
leány: → lány
leánybúcsú leánybúcsú fn Közvetlenül a férjhez menés előtt a barátnőkkel
rendezett kisebb mulatság.
leányélet: → lányélet
leánykérés: → lánykérés
leánykör ~ fn Fiatal lányok szervezett közössége, közös tevékenykedése,
csoportosulása.
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leányvásár: Debrecenben így nevezték azt az alkalmat és helyet, amikor és
ahol a háztartási alkalmazottak összejöttek, és ünnepélyesen felöltözve várták,
hogy fél- v. egész évi szolgálatra, munkára felfogadják őket. A ~ ideje pünkösd
napja volt.
leapad ~ i Lesoványodik. Leapadt
rulla a hús: betegség miatt nagyon lesoványodott.
leaprehendál ~ i Más igékkel: lebecsmírel, leböcsmöl. Becsmérel, leszól
vkit. A fiúnak a jánt ~ták, lebecsmírelték, hogy ne járjon hozzá.
lebabádzik lebabáddzik i Lebabázik.
lebbencs ~ fn 1. → lebbencstészta. 2.
Ebből készült étel. Dílbe főÝztünk pirított ~et. 3. → lebbencsleves.
lebbencsleves ~ fn Más nevei: lebbencs, pirítottlebbencs-leves; ritkán tísztalevesnek, régebben siplülevesnek is
mondták. A → cívis konyha egyik kedvelt → levesféléje. → Lebbencstésztából
és krumpliból álló, paprikás leves. Elkészítése: Szalonnát bőséges mennyiségben felaprítanak, személyenként fél maréknyi megtört lebbencstésztát rózsaszínűre megpirítanak, beleteszik a felkockázott krumplit, hozzá édes paprikát, ezt
kellő mennyiségű hideg vízzel föleresztik, és készre főzik.
lebbencsszárító lebbencsszárítóṷ fn
Fonott → tál, amin a tördelt tésztát szárítják.
lebbencstészta lebbencstíszta fn Lebbencsnek, tördelt tísztának is mondják.
Régebben siplünek is nevezték. Levéllé
nyújtott és megszárítva széttördelt tészta; vékonyra nyújtott és száradás után
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darabokra tört levestészta. Ilyen kell a →
slambuchoz.
lebecsmérel: → leaprehendál
leberenál ~ i Felszántott földet megboronál. L. még: berenálás
leberetvál ~ i Leborotvál. L. még:
beretválkozás
leberhel ~ i Vigyázatlanságból leránt, lever vmit. Pl. komódról az edényt
~i.
lebernyeg ~ fn (tréf) 1. Szószerkezettel: lebernyeges ruha. A testtől elálló, bő
ruha. 2. Könnyű szövetanyagból készült
bő köpenyféle. 3. Alakváltozata: lepenyeg. Más nevei: kendőÝ, nyakkendőÝ.
A → szarvasmarha álla alatt lelógó húsos bőr. L. még: cívis női viselet
lebernyeges ruha: → lebernyeg
lebernyegeskedik ~ i Felöltözetlenül, fehérneműben járkál.
lebetegedik ~ i Alakváltozata: lebetegszik. 1. A szülés megindultakor ágyba
fekszik. 2. Megbetegedik.
lebetegszik: → lebetegedik
lebilyogoz lebijogoz i Lebélyegel.
leboltol lebóṷtol i Szabad kéményt
boltozattal elfed, lefed.
lebomlik ∼ i Letekeredik. A motollárúl szövís közbe magátúl bomlott le
hosszába a fonott bél.
leborjúzik lebornyúzik i Tehén megellik, megborjazik. Lebornyúzott a Riska.
leböcsmöl: → leaprehendál
lebőrzik lebűrzik i (Cukrász)tészta
teteje megkeményedik.
lebrifungol lebriffungol i 1. Hivataláról, állásáról lemond. A kisbíróṷ lebriffungolt, nem vállalta tovább a tisz-
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csígit. 2. Nem sikerül a terve. 3. Indokoltalanul sokra tartja magát, emiatt
felsül.
lebuckázik ~ i Fején keresztül gurulva leesik.
lebugáz ~ i 1. Napraforgónak maggal
teli tányérját levágja. 2. Dohányt bugájától megfoszt.
Lebuj [csárda]: → hortobágyi csárdák
lebujt ~ i Szőlőt a → bujtás nevű
művelettel szaporít. A szőÝlőÝvesszőÝt
azírt bujtják le, hogy egy évig terem, egy
csonkot fennhagynak, őÝsszel kiszedik,
és mint szőÝlőÝvesszőÝt elültetik vagy
el- aggyák. L. még: szőlőtermesztés−szőlő- művelés
lebujtás ~ fn → Szőlővesszőnek a
bujtás nevű művelettel történő szaporítása. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
lebujtott vessző lebujtott vesszőÝ:
Bujtással szaporított → szőlővessző. L.
még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
lebúvik ~ i Lebújik.
léc ~ fn 4 cm-nél vékonyabb, 5 cmnél keskenyebb faipari termék. Több
összetételben szerepel utótagként. Vmilyen tárgynak a része a cifraléc, fenékléc,
keretléc, összekötőléc, pulttartóléc; munkaeszköz a bölcsőléc, csapóléc, dolgozóléc, fonóléc, lehúzóléc, sorléc; névátvitel
eredménye a fa törzsén levő repedésnek
fagyléc, ill. a kidudorodásnak paraléc
neve. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
léces kaptár léces kaptár: Olyan
kaptárfajta, amelyben a lépek fölül a kiszedhető lécekre, oldalt a falhoz épülnek, így a kaptár falától való elvagdalá-
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suk után lécestül ki lehet venni és más
kaptárba függeszteni. L. még: méhészet
lecihelődik lecihelőÝdik i Pl. szekérről, vonatról csomaggal, ill. ágyról lassan, nehézkesen leszáll.
lecke ~ fn 1. Fejibe veszi a ~´t: diák
megtanulja a tananyagot. 2. Prédikáció
alapjául szolgáló bibliai részlet, szentlecke.
leckéztető leckéztetőÝ fn Elemi iskolában az a tanuló, aki a tanító megérkezéséig kikérdezi a feladott leckét. L.
még: cívis iskola
lecövekel ~ i Lovat, tehenet, disznót
kipányváz.
lecukroz ~ i Tésztát cukorral beszór.
lecsap ~ i Lecsapja a lisztet: nyers
tésztáról kefével lesöpri a lisztet.
lecseficse ~ mn Ikerszó, alakváltozata: lecselocsi. Fecsegő. Főleg gyerekre
mondták.
lecselocsi: → lecseficse
lecsendesül ~ i Vonat lelassít.
lecsendül ~ i Vége van vminek, elmúlik.
lecseppen ~ i − Szólás: Ojan lenn jár
a felleg, majd ~: mindjárt esik.
lecserdít ∼ i Pl. juhászkutyát ostorral,
bottal megüt, megfegyelmez. L. még:
pásztorkutya
lecsihad ~ i Személy lecsendesedik,
lecsillapodik, megnyugszik.
lecsikódzik: → lecsikózik
lecsikózik lecsikóṷzik i Alakváltozata: lecsikóṷddzik. Ló megellik.
lecsípdes ~ i Lecsipeget. A jövíseket
~tík a kecskék.
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lecsó lecsóṷ fn Zöldpaprikából, paradicsomból és hagymából készült étel. A
→ cívis konyha egyik kedvelt étele.
lecsövez ~ i Kukoricát letör, leszed.
Azt a száz mázsa tengerit is lecsöveztík.
lecspocs ~ fn Sár, locspocs.
lecspocsos idő lecspocsos időÝ: Más
szószerkezettel: olvadíkony időÝ. Sáros,
locspocsos idő. L. még: időjárás
lecsücsül ~ i (gyny) Gyermek leül.
lecsülköl ~ i Disznó körmeit perzseléskor lecsavarja. L. még: disznóölés
ledagaszt ~ i Dagaszt, megdagaszt.
Újbúl ledagasztottam, és megint hagytam egy óṷrát pihenni. L. még: kenyérsütés
ledarabol ~ i → Rézműves a tárgy felületi megmunkálása során eltávolítja a
nagyobb méretű fölösleges rézdarabokat.
ledegradál ledegredál i Ócsárol, kisebbít.
ledegredál: → ledegradál
ledengel: → ledöngöl
ledíbol ~ i 1. Bevetett ágyat ráheveredve v. ráállva összegyűr, szétdúl, letapos. 2. Jószág száras növényt, pl. lucernát letapos.
lédig: → lédigtészta
lédigbaba ~ fn → Mézeskalácsosok
barnatésztából készült baba alakú készítménye. A ~´t az ájzolt kettes baba
szaggatóṷjával bökjük ki.
lédigló lédiglóṷ fn Barnatésztából
készült ló alakú készítmény. A kiskemencében sütik. L. még: mézeskalácsos
lédigtészta lédigtíszta fn Röviden:
lédig. → Mézeskalácsosoknál: barnatészta.
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lednek lennek fn 1. Bükköny, zabosbükköny. 2. Vadlencse.
ledobban ~ i Melegtől lerogyik, öszszeesik, elájul. Ojan melegem van, hogy
majd ~ok.
ledöglik ~ i 1. Ledöglik a tojásrul: →
kotló elpusztul, ha nem eszik, csak iszik.
2. (durva) Lefekszik, aludni tér. Parasztosan mondva ~, aki lefekszik. 3. Munka
közben lepihen. Lusta emberre mondták.
ledögönyöz ~ i Letapos.
ledöngöl ~, ledengel i 1. Bevetett
ágyat ráheveredve összegyűr, szétdúl,
lenyom. 2. Földet döngölőfával simára
egyenget. Pl. a földet a fűmag vetésekor
simára döngölték; a szérű helyét is ~ték.
ledönt ~ i Szőlővesszőt szaporítás
céljából a kipusztult tőke melletti tőkéről
lehajlít, és földbe dúg, ahol az gyökeret
ereszt; lehomlít. L. még: szőlőtermesztés
−szőlőművelés
ledug ~ i 1. Erővel letol, lenyomkod.
Fenyegetés: Ha meg nem eszed, ~om a
torkodon! 2. Főként gyereket ágyba dug,
lefektet.
ledugaszol ∼ i 1. Dugóval légmentesen lezár. Amikor lehült a kénlé, hordóṷkba ~ták. 2. Pl. palacko(ka)t dugóval bedug, bezár. Az a fontos a pájinkánál, hogy jóṷl ledugaszojjuk.
ledürücköl ~ i Legyűr, lenyomkod.
Ledürückölte a főÝdre azt, akivel összeveszett.
leég leíg i − Szóláshasonlat: Hejbe
/Rendbe vagyunk, mint Kaba, mikor leígett: nagy bajban vagyunk.
leéget leíget i Leszárít, elfonnyaszt.
Pl. nap a fiatal hajtásokat.
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leejt ~ i Leereszt vhova vmit. Kunyhóṷkíszítískor vágok egy másik szarufát,
ezt itt a főÝdbe ~em.
leellik ∼ i Pl. anyajuh megellik. L.
még: juhtartás
leemel ~ i A → fazekas a nagyobb
edényeket a → lapicka segítségével leválasztja a korongról.
leemelés leemelís fn Az a folyamat,
melynek során a → fazekas a → lapicka
segítségével leválasztja a korongról a
nagyobb edényeket.
leenged ~ i 1. Tehén fejés közben a
tejét kibocsátja. 2. Gabonát megőröl, és
zsákokba felfog. Az eleje vóṷt a tiszta
liszt, azt ~tík, és utánna jött a kenyírliszt.
leereszkedik ~ i 〈-val/-vel ragos vonzattal:〉 a) bárkivel szóba áll, bárkivel
barátkozik. b) nő összeáll, erkölcstelennek minősülő szerelmi kapcsolatba lép
vkivel.
leérik leírik i 1 Gyümölcs érési idejének a végéhez ér, az adott idényben
már nem terem. Leírik a fárul: gyümölcs
hirtelen megérik. 2. Sertés levágásra alkalmassá válik, megérik.
leesik ~ i 1. Leesett a lábárul: ember,
állat gyengeség, betegség miatt nem tud
menni, ill. lábra állni. 2. Kenyértészta
összeesik. L. még: kenyérsütés
leesztergál ~ i Esztergával megmunkál.
lefedelez ~ i → Méhészetben: 1. Viaszt a lépről pergetés előtt leszed. 2.
Pergetés előtt a keret tetejét levágja.
lefedelezett keret ~: Olyan keret,
amelynek a tetejét a pergetés előtt levágják. L. még: méhészet
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lefej ∼ i Tehenet megfej. L. még: fe-

jés
lefektében-felkeltében lefektibe-felkeltibe, lefektibe-felkőÝttibe hsz Lefekvéskor-felkeléskor. Lefektembe-felkőÝttömbe: este-reggel.
lefelé lefele hsz A le ik helyett a folyamatosság kifejezésére: Fojik mán a
víz lefele.
léféle ~, léfíle fn Levesféle. Mesei
formula: Léféle is vóṷt hétféle.
lefelpénzel lefelpízel i Foglalóval,
előleggel leköt vmit, előleget ad.
lefényez lefínyez i Ruhaneműt vizes
ruhán keresztül tükörsimára vasal.
leférgesedik lefírgesedik i Gyümölcs
férgessé válik, és emiatt lehull a fáról.
lefésül lefűsül, lefísül i Szénaboglyát,
-kazlat gereblyével fölülről lefelé húzogatva egyenget, igazgat.
lefettel ~ i Alakváltozata: lefetyel.
Összevissza beszél, fecseg.
lefetyel ~ i 1. Főként kutya, macska
nyelvét mintegy lapátként használva
eszik v. iszik. 2. Kacsa iszik. 3. → lefettel. L. még: belefetyel, lelefetyel
leffeg ~ i Ruha lelógó része, állat füle
minden lépésnél ide-oda lendül.
lefiadzik: → lefial
lefial ~ i Alakváltozata: lefiaddzik.
Κoca, macska, kutya stb. megfiadzik.
lefic ∼ fn Külföldi keresztezett, szapora juhfajta. Ez a ~ ellik a legtöbbet. L.
még: juhtartás
lefittyen ~ i Száj legörbül.
lefog ~ i 1. Túlfűtött kemence kenyeret lapossá tesz, megéget. 2. Bért visszatart, nem fizet ki. Ha kárt tett a napszámos, a gazda lefogta a bírit, nem fizette
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ki. − Szólás: Csak a szemit kéne ~ni: halálán van.
lefoglalóz lefoglalóṷz i Foglalót adva
leköt vmit.
lefogy ~ i Eltűnik, ellopják.
lefojt ~ i 1. Megöl, megfojt. 2. →
Méhészetben méheket a kénrúd füstjével
a méznyerés megkönnyítése céljából
füsttel elkábít, megöl.
lefojtás ~ fn → Méhészetben a méheknek a kénrúd füstjével való elkábítása, megölése a méznyerés megkönnyítése végett.
leforgat ~ i Leforgattya a főÝdet: földet szánt. Főként az → aratás után rögtön elvégzett műveletre mondták. L.
még: szántás
leformál: → mintáz
leforráz ~ i Szóláshasonlatban: Ojan
lett, mintha ~ták vóṷna: megszégyenült,
elszégyellte magát.
leforróz leforróṷz i Ruhaneműt beáztatáskor forró vízzel leönt; leforráz.
lefos ~ i − Dühös rendreutasításban:
Erigy mán, mert ~lak!
lefososodik ~ i Állat hasmenésessé
válik. A → kotló, ha nem eszik, csak
iszik, ~, ledöglik a tojásról, elpusztul.
lefő lefőÝ i 1. Ember, állat megizzad.
Ha nincs árnyík, akkor lefőÝ a birka. 2.
Eltikkad vki. Ha nem esett vóṷna, mind
lefőÝttünk vóṷna.
lefőz lefőÝz i 1. → Lekvárfőzéskor a
szilvának főzve elpárologtatja a levét. 2.
Vkit lepipál, legyőz.
lefúj lefú i − Szóláshasonlat: Lefúttak
neki, mint Kuklának: a) annak már vége,
elpusztult. Pl. ha állat elpusztul. b) nem
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lesz már abból semmi. Változata: Annak
mán lefúttak.
lefurkóz lefurkóṷz i Földet ledöngöl.
lefut ~ i Víz gyorsan lefolyik.
legáció legációṷ fn Ünnepi követség.
Nagy egyházi ünnepeken (→ karácsony,
húsvét, pünkösd) a református (és unitárius) teológiai akadémiák és kollégiumaik diákjainak kiküldése → legátusként.
A gyülekezetbe küldés célja, hogy a
növendékek ott prédikáljanak, ezáltal a
helybeli lelkésznek segédkezzenek, ill.
hivatásukat gyakorolják, továbbá a gyülekezettől és a patrónusoktól szolgálatukért tanulmányi célokra fordítandó adományokat nyerjenek. Kezdetben a debreceni → Református Kollégium is azokra a vidékekre bocsátott ki legátusokat,
ahonnan diákjaikat toborozták. A 18−19.
században egyházkerületenként ~s köröket alakítottak ki. A befolyt pénzösszeg
a legátust, később ismét az iskolákat
illette. A jelenben a hallgató tanulmányainak anyagi segítésére szolgál. A
legátusokat az → elekció alkalmából a
kollégiumok ifjúsága demokratikus úton
választotta, ill. a korosztály (évfolyam)
és a tanulmányi ered- mény szerinti sorrendben a legátusok választották meg
maguknak a ~ helyét. A magasabb tisztségeket betöltők → legényelőnyt élveztek. A legátus nyomtatott üdvözletet vitt
a Kollégiumtól a gyülekezetnek, az illető
lelkész pedig igazolta ~ja elvégzését és
jó magaviseletét (→ libellus). A legátust
az alsóbb kollégiumi osztályokból kikerült → mendikáns ’kislegátus’ kísérte,
aki szolgadiák teendőket látott el mellette, és a református vallású családokat
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végiglátogatva ünnepi köszöntő verseket
mondott. Az adományokat saját tanulmányi céljaira fordíthatta. Mendikánsnak szegényebb sorsú kollégiumi diákok
mehettek. Régen többnyire gyalog, esetleg ko- csiszekéren jártak a távoli falvakba. Így lettek a vándorló diákokról
szóló történetek, anekdoták gyakori szereplői. L. még: legáció-előkészítő
legáció-előkészítő: A teológiai akadémián (hittudományi egyetemen) tartja
az ezzel megbízott tanár v. gyülekezeti
lelkész. A prédikációt a → legációba készülő teológus harmadéves korig készen
kapja, ezt kell betanulnia. A régibb
időkben szokás volt, hogy kibocsátás
előtt az alsóbb éves teológustól (diáktól)
az előre betanult prédikációkat kikérdezték.
legációs hely legációṷs hej: Az a
gyülekezet, ahol a diák → legációját
tölti.
legalja legajja fn 1. Vminek a leghitványabb, legrosszabb minőségű része. 2.
Jelzői használatban: hitvány, rossz, pl.
legajja szőÝlőÝ. Legajja nípsíg: nem
tisztességesnek tartott emberek csoportja.
legalsó hangon legalsóṷ hangon:
Legalább, legkevesebbet számítva. A
legalsóṷ hangon is ír [ér] ezer forintot.
leganéz ~ i Az istállóban az állatok
alól leszedi a trágyát.
legátum ~ fn A → legáció alatt a
gyülekezetben a szolgálatért kapott, ill.
összegyűjtött adomány.
legátus ∼ fn A → Református Kollégiumból → legációba küldött papnövendék v. felsős középiskolás diák. − A

37

lábal

legáció (küldetés, ünnepi követség) intézményét az 1620-as évek végén vezették be a segélyforrások egyik fajtájaként.
Az önkéntes adományok a Református
Kollégium fenntartásához járultak hozzá. A ~ a papnál v. a → rektornál szállt
meg. Amikor prédikált, zsúfolásig megtelt a templom. A pap jelölte ki, hová
kellett a ~nak levizitelnie. Mindenütt
terített asztal, etetés, itatás várta őket,
így az ifjú kollégisták közelebb kerültek
a néphez, ismerkedtek az élettel. A
~okról rengeteg anekdota forgott/forog
közszájon.
legatyásodik ~ i 1. Körülírással: felrántotta a gatyáját. Növény levélzetének
alsó része szárazság, nagy meleg idején
megsárgul, elszárad. A tengeri a nagy
melegbe ~. Úgy is mondták, hogy felrántotta a gatyáját, lesárgult az alsóṷ levele. 2. Vki tönkremegy, elszegényedik.
légbefúvás ~ fn A szárító helyiségben levő szőrmésbőröknek befúvott levegővel történő szárítása.
légcső légcsőÝ fn A légzőszerv része.
L. még: emberi test
légcsőlob légcsőÝlob fn (rég) Légcsőhurut. L. még: népi betegségnevek
légcsőrothadás légcsőÝrothadás fn
Légcsőrák. L. még: népi betegségnevek
legcsúcsa ~ fn Vminek a legteteje.
legebed ~ i Más igekötővel: meggebed. Szomjúság v. a fárasztó munka
miatt elfárad, ill. a nagy melegtől ellankad, eltikkad, esetleg rosszul is lesz.
legel ~ i 1. Állat(ok csoportja) a földről fűvet, más növényi részt tépegetve
eszik, → nekiterül. 2. Tűz elharapódzik,
tovaterjed. FőÝleg az erdőÝtűznél meg a
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száraz gabonatáblán ~t a tűz. Igekötővel: → ellegel. L. még: megbuktat
legelébb ~ hsz 1. Legelőször, legelőbb. Legelébb oda megyünk. 2. Legelébb valóṷ: legfontosabb.
legeleje ~ fn 1. Pl. gyümölcs először
megérő része, legjava. 2. Hónap, ill. hét
első napja, napjai. Március legelejin elfogyott minden.
legelget ~ i Legelészik, csendesen legel. Birkára szokták mondani, hogy ~ a
nyáj.
legelő legelőÝ fn – A/ Háziállatok legeltetésére szolgáló terület. Miként más
nagy határú alföldi településeken, a ~k
hasznosításának Debrecenben is kettős
rendszere alakult ki: a település mellett a
naponta hazajáró állatok (pl. csorda,
csürhe, fejős juhnyájak) belső legelője,
vmint a tenyésztést szolgáló állatok (gulya, ménes, konda és a meddő juhnyáj)
távolabbi pusztai külső legelője. Debrecen hatalmas határában a rétes, semlyékes ~knek (fenyér) és a várostól keletre
elterülő erdei legelőknek is fontos szerepe volt, a gazdák állatállománya ugyanis
jórészt az itteni erdőségekben levő telelő
szállásokon töltötte el a beszorulástól/beveréstől a következő évi kiverésig
az időt. A legeltetés évi rendje a következő volt: a kihajtás a hortobágyi gyeplegelőkre (legelőszabadulás) tavasszal,
leginkább áprilisban történt, július közepétől v. augusztus elejétől a gabonatarlókat legeltették, ősszel a megújult gyeplegelők és a határ egyéb tarlói (káposztaföld, kukoricaföld stb.) és a felszabadított kaszálók szolgáltak ~ül. A kapitalizmus korában Debrecenben is csökkent
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a ~k területe, ezért a birtokok után meghatározták a legeltethető állatok számát
(legelőjog) és a legeltetés módját. Az
állatfajták szerinti legeltetés (járás) már
a középkorban megkezdődött, de csak a
18. századtól fejlődött ki. Egy feljegyzés
szerint 1774-ben Debrecen hortobágyi
~jén 11 gulyajárás, 2 ökörcsordajárás, 2
ménesjárás és 18 juhjárás volt – B/ A
~vel van kapcsolatban a jószágtartó gazdák hajdan sokat emlegetett bölcsessége:
A sikeres legelőÝn minden fűszálon két
szem árpa van: ti. hamar meghíznak rajta a jószágok. A → tippanos legelőt
tartották/tartják sikeres ~nek. A hortobágyi pásztor szerint a jó legelő az, amelyen a földre lehasalva át lehet látni a
fűszálak között. L. még: Hortobágy,
vándorpásztorkodás; a fogalmak szócikkeit is!
legelőbér legelőÝbír fn A legelőhasználat bére, amelyet az állatok tulajdonosa fizetett a legelő tulajdonosának. A
debreceni gazdák mint a közbirtokossági
legelő birtokosai is fizettek ~t, amely a
legelő fenntartására (kutak, épületek stb.
karbantartására), a pásztorbérek fedezésére szolgált. A ~t általában a legeltetett
állatok száma szerint kellett fizetni, →
számosállatban számolva. A ~t később
rendszerint pénzösszegben határozták
meg (→ legelőcédula). 2. → kútbér. L.
még: legelőjog, legelőtársulat
legelőcédula legelőÝcédula fn A legelőhasználat megváltását igazoló szelvény. Kihajtáskor a számadó ~ nélkül
nem vette át a gazdától a jószágot.
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legelőerdő legelőÝerdőÝ fn A legelőkön levő erdőfoltok, amelyek a jószág
pihenését szolgálják.
legelőjárás legelőÝjárás fn Az a terület, ahová a jószágot naponta kihajtották legelni. A debreceni → Bellegelő
városrész korábban ~ volt. L. még: járás
legelőjog legelőÝjog fn Vmely területen való legeltetés joga. Az óriási legelőterületekkel rendelkező Debrecenben a
19. század első felében a szántók, erdők,
legelők tulajdonjoga elvben a városé
volt, a földközösségi használatot a város
szabályozta. A szántóföldek a 19. század
közepén mentek át a cívisek tulajdonába.
A város eredeti határán az erdő és a legelő használata a város minden polgára
számára szabályozatlan volt. A határ
nagyobbik részén, a pusztákon, amelyeket a város hosszú ideig bérlet címén
birtokolt, 1819-ig a debreceniek bér
nélkül, a szomszéd települések bérért
legeltethettek. 1819-től csak azok a debreceniek rendelkeztek ingyenes ~gal,
akik szántókat és kaszálókat vettek bérért használatba a puszták művelhető
részén. A többi debreceni → legelőbér
ellenében legeltethetett. A következő
években a kihajtható állatok számát korlátozták, a bért emelték. 1850-ben a
pusztán szántót, kaszálót bérlők megváltották ezeket, és ezek a volt bérlők 1900ig alacsonyabb legelőbér, a többi polgár
magasabb legelőbér ellenében érvényesíthette ~át. 1900 táján a különbség a két
kategória között tkp. megszűnt. A pusztai legelők 1945-ig községi tulajdonban
maradtak. − A legelőre hajtandó állatok
számát általában nagyjószágszámban
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határozták meg. Ez volt a legelők befogadóképességének mértékegysége is (→
számosállat). − A ~ egyik földközösségi
maradványa, ill. elterjedt változata volt a
határszabadítás (→ tarlószabadulás).
Azt jelentette, hogy egészen a határletiltásig bárkinek a földjén, vagyis az egész
szabadhatáron bárki legeltethetett. L.
még: belső legelő, külső legelő
legelőőr legelőÝőÝr fn A hortobágyi
legelők kútjainak, vályúinak, egyéb tárgyainak karbantartásával, a legelő állapotának megőrzésével megbízott személy. Ő gondoskodott az elhullott állatok elszállításáról, elföldeléséről is.
legelőszabadulás legelőÝszabadulás
fn Tavasszal az állatok első kihajtása, →
kiverése a legelőre. Időpontja eltérő volt,
függött az időjárástól, a fű minőségétől,
a legeltetendő állatok fajától. Legkorábban József-nap körül (március 19.) a
juhot verték ki a legelőre, a többi állatot
általában Szent György napján (április
24.). A ~ idejét és a legeltetés egész
rendjét az érdekeltekből alakult társulás
határozta meg. A ~ minden évben nagy
esemény volt a településen, általában
ünnepségekkel járt együtt. Félszilaj állattartás mellett az állatok → beszorulása,
széthányása Szent Mihály napján (szeptember 29.) v. Dömötör napján (október
26.) történt. Volt, ahol az első hó leeséséig (Erzsébet, november 19. Katalin,
november 25.) tartották legelőn a jószágot. L. még: külterjes állattenyésztés
legelőtársulat legelőÝtársulat fn Népi neve: legeltetísi társulat. Az osztatlan
közös tulajdonban v. bérletben levő legelők használatának szabályozására az
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érdekeltekből alakított testület. A ~ban a
tagokat legelőarányuk szerinti szavazat
illette meg. Vezetőségét (elnök, pénztáros, jegyző, gazda) és alkalmazottait
(pásztorok, csőszök) a legeltetési idény
megkezdése előtt tartott közgyűlés választotta meg. A közös kiadások fedezéséről (adó, pásztorbér, kútfenntartás,
apaállatok beszerzése) és a jövedelem
kezeléséről a közgyűlés intézkedett.
1894 óta megalakítása a közös legelőkön
kötelező volt, hatásköre 1950-ben szűnt
meg.
legelőváltás legelőÝváltás fn Másik
neve: szakaszos legeltetís. A lelegelt területet otthagyva, másik területre hajtja a
juhász a nyáját. Ezzel a legeltetési móddal érik el, hogy változatosan táplálkozhat a juh.
legeltetési bizottság: 1950 óta a közös használatban maradt legelők egységes kezelésére a községi tanácsok mellett megalakított gazdasági szervezet.
Tagjait a legeltetésben érdekelt gazdaságok, téeszek, a volt legelőbirtokosságok
és -társulatok küldték. L még: közlegelő
legeltetési társulat: → legelőtársulat
legény legíny fn 1. Nőtlen fiatalember. Idős korú „változata” az öreglegény
’agglegény’, a nagylegény ’büszke, rátarti fiatalember’. 2. Iparossegéd, pl.
borbélylegény, csapólegény/csapómesterlegény, csizmadialegény, fazekaslegény, pultoslegény, másként székállólegény ’húst mérő hentes- és mészárossegéd’, vágólegény ’vágóhídon dolgozó
mészárossegéd’. Idesorolható az erdőlegény ’fiatal erdész’, a főzőlegény ’szakácstanuló’, a kocsislegény ’fiatal ko-
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csis’ is. − Tréfás rigmus: ElőÝbb jött a
dóṷmány, azután a rékli. Én vagyok a
legíny, én vagyok a fírfi. Az Istenit néki!:
előbbre való, többet ér a férfi az aszszonynál. Szólás: Jaj, be fáj legíny! −
gyámoltalan, ügyetlen fiúra mondják.
Legíny a talpán: derék ~, megállja a helyét. Ki a legíny a csárdába?: álljon elő,
aki a legerősebbnek, legderakabbnak, ill.
a legtehetősebbnek érzi magát. Legíny a
gáton, mint szar a lapáton: (durva) nem
tud helytállni, férfiként viselkedni; gyenge, alkalmatlan ember. Szép lányra vonatkoztatva mondják: Csak úgy hugyoznak írte a legínyek. Csereg a szarka,
vendíg jön, lóṷg a farka, legíny jön: így
tartotta a régi babona, egyben tréfásan
figyelmeztették is a nagylányt, hogy udvarló érkezik. Közmondás: Aki íccaka
legíny, nappal se legyík szegíny: aki éjjel
mulat, nappal is tudjon dolgozni. Ha a
legínynek leesik a kalapja, az fel tuggya
venni, de ha a jánnak leesik, nem tuggya
felvenni: más dolog, ha a ~ és más, ha a
lány veszti el a tisztességét. Nem az a
legíny, aki üti, hanem, aki ájja: nemesebb dolog a bántást elszenvedni, mint
megtorolni. Csak az a legíny a gavallér,
akinek a zsebibe a tallér: aki udvarolni,
szórakozni akar, annak pénze is legyen!
Legíny, katona, pap, odamegy, ahon
kap: egyik sem veti meg a könnyű erkölcsű nőket. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
legénybosszantó legínybosszantóṷ fn
Szoknya alatt viselt párna, farpárna.
Régen a lányok kispárnát tettek a szoknya alá, ez volt a ~, mert ha a legény
megtapogatta, bosszankodott.

lábaikrája
legénybúcsú legínybúcsú fn Az esküvő előtt kisebb mulatság a legény és
barátai körében.
legényelőny
legínyelőÝny
fn
Vmilyen fontos(abb) kollégiumi tisztség
ellátásából fakadó, a → legációs hely
kiválasztásakor élvezett előny. Akik ~t
élveztek a választáson, azok hamarabb,
előbb választottak, mint ahogyan évfolyam és tanulmányi rendjük szerint választottak volna. L. még: legátus
legényes legínyes mn 1. Nyalka legényhez illő. Legínyes viseletbe járt az,
aki jobban őÝtözött. 2. A legényeket
kedvelő, társaságukat túlságosan kereső
〈lány〉. 3. Legínyes az időÝ: csípős, hideg
az idő.
legényév legínyév fn A → legényidő
egy éve.
legényfogó: → legénykecsegtető
legényidő legínyidőÝ fn Az inaskodást követő néhány év.
legénykecsegtető legínykecsegtetőÝ
fn Másik neve: legínyfogóṷ. Fehér színű,
apró, csomós virágzatú, tömött fürtű,
nemesített, illatos kerti virág. A levele is
illatos. L. még: virágoskert
legénykedik legínykedik i Legényéletet él.
legénykoma legínykoma fn Legénykori jó barát.
legénykor legínykor fn − Fenyegetés:
Úgy megverlek, hogy legínykorodba is
megemlegeted!
legénység legínysíg fn Legénykor, legényélet. MegnőÝsült, oda a legínysíge.
legénysor legínysor fn Az az életkor,
amikor vki (már) legénynek számít.
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legépel ~ i Gabonát cséplőgéppel elgépel. L. még: cséplés
legeslegelébb ~ hsz Legelőször.
legesleghátul ~ hsz − Szóláshasonlat:
Legesleghátul, mint a tehén farka:
mondják arra, ha vmi v. vki nagyon hátul van.
leghamarébb ~ hsz Leghamarabb.
leghorn ~ fn Kis testű, sokat tojó
tyúkfajta. A második világháború táján
pusztult ki. Barna héjú, jó piacos tojást
tojt. L. még: baromfitartás
légiaknázik ~ i Légibombázást hajt
végre. Egísz uccák ípületin nem vóṷt
cserép, hát légiaknáztak.
legjobban ~ hsz Leginkább, többnyire. Közmondás: Az kiabál ~, akinek a
háza íg: mondják arról, aki a legjobban
fel van háborodva, hogy a gyanút elterelje magáról.
legkiváltképpen legkíváltkíppen hsz
Főként.
legközép legközíp fn Vminek a közepe, a legközpontibb része. A mi házunk úgy legközípen vóṷt.
leglelke ~ fn Pl. lisztnek, búzának,
gyümölcsnek a legjava, a legfinomabb
része.
legnagyja legnaggya fn Vmiből a
legnagyobb(ak).
legombásodik ~ i Szőlőtőke gombássá válik. L. még: szőlőbetegség
legombolyít legombojit i Orsón levő
fonalat visszafele forgatva → gombolyégot csinál.
legór legóṷr i Ledobál, lehajigál, leszór. A kazal tetejirül a szalmát legóṷrták.
légrációz/ik légrációṷz/ik i Beszél.

lábaikrája
légszáraz: → kerékgyártó
légtelen ~ hsz Légüresen. A pájinkát
~ kell eltenni, így nem tud elszökni.
legutója legutóṷja fn Vminek a maradéka.
legvégső legvígsőÝ mn Legutolsó,
legszélső. A város legvígsőÝ házába lakott.
légy ~ fn – A/ Régi tréfás neve:
szóṷgabosszantóṷ. Szerves hulladékok
közelében tömegesen élő, fertőzést terjesztő, apró kétszárnyú rovar. Ürüléke a
légyszar. A cívis gazdaságban (is) előforduló fajtái: a házi légy, tréfás nevén
pusztujka, a zöldes szárnyú nagy testű
döglégy, a kékeszöld színű vaklégy, a
rothadó húsban fejlődő húslégy, húsköpőlégy, a búzavetést károsító hesszenilégy. Itt említhető az erjedő anyagokat
kedvelő apró, ~szerű rovar a muslinca is.
A piaci légy nem(csak) ~, hanem a piacon kószáló ágrólszakadt személy gúnyos megjelölése (is). – B/ Nyári időszakban a városi csorda hazahajtásakor
gyakori volt, hogy feketéllett a tehén
háta a sok ~től. A ~ pusztítása különösen
a tejtermeléssel foglalkozó gazdaságokban volt fontos. Különböző módon irtották/irtják: légycsapdával, légycsapó,
légypapír segítségével v. csupán kézzel,
újabban megfelelő vegyszer permetezésével. Ha a ló legyes, vagyis legyel, akkor nyári munkák idején a fogatban középen levő lóra − mivel nem tudta magáról a farkával elhessegetni a legyeket −
terítőfélét tettek, így óvták a legyektől. –
C/ Sok frazémának a tárgya. Szerepel
szóláshasonlatokban: Beteg/Gyenge/Szelíd, mint őÝsszel a ~: nagyon gyenge,
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alig áll a lábán. Nekimegy mindennek,
mint a vak ~: (tréf) a) rosszul lát. b)
ügyetlen. Szemtelen, mint a piaci ~ a
tarhán (aludttejben): nagyon szemtelen.
Szépen bepólyált babára mondják dicsérően: Úgy níz ki, mint a ~ a tejbe. Úgy
níz ki, mint a tejbe esett ~. Akinek alig
van jártányi ereje, az Csak szídeleg
/lézeng, mint a beteg ~. Elereszti/Elcsapja, mint Isten a legyet őÝsszel: nem
törődik vele, szabadjára ereszti. Kapkod,
mint a kutya a ~ után: idegesen kapkod.
Szólásokban: Hess, ~, ne szájj rá!:
mondják gúnyosan a kényeskedőre, ill.
kényeskedőnek. A lába szárán csapkoggya a legyet: nem dolgozik, lopja a
napot. Két legyet ütött egy csapásra:
egyszerre két dolgot intézett el, kettős
célt ért el. Bekapta a legyet: házasságon
kívül lett terhes. Népi időjárási megfigyelés: Miháj elcsapta a legyet: Mihálynap (szeptember 29.) után hideg idő jön,
a legyek elpusztulnak. Más változatban:
Miháj-nap után elcsapja Isten a legyet.
L. még: megköp; a fogalmak szócikkeit
is!
legyaláz ~ i Mások előtt durván leszíd, megszégyenít vkit.
légycsapda ~ fn Köznyelvi neve:
légyfogóṷ. Lábakon álló öblös üveg alul
középen nagy nyílással, amelyet tejes,
cukros vízzel töltött árok vesz körül,
hogy a nyíláson beszálldosó legyek belehulljanak. Részei: láb, harang, harangfedél.
légycsapó légycsapóṷ fn Röviden:
csapóṷ. Legyek agyoncsapására való,
hosszú nyelű eszköz, végén a nyélhez
rögzített bőrdarabbal.

lábaikrája
legyel ~ i Jószág hajtja magáról a legyet.
legyes ~ mn A legyek csípésétől
nyugtalan 〈ló〉. Ha a gyeplős ló v. a fogatban középen levő ló ~, akkor nyáron
fehér vászonterítőt kötöttek/kötnek a hátára, hogy ne legyejjík. L. még: lótenyésztés
legyeskedik ~ i 〈-val/-vel ragos vonzattal:〉 legény leánnyal pajzánkodik, kötődik.
legyezőfű: → bajnóca
légyfogó: → légycsapda
legyökerezik ~ i Alakváltozata: legyökeresedik. Növény meggyökeresedik,
gyökeret ereszt.
legyökeresedik: → legyökerezik
légypapír ~ fn Ragadós anyaggal bekent légyfogó papírszalag. Boltban árusítják.
légyszar ~ fn (durva) Légypiszok.
legyúr ~ i Fazekas gyúrás közben leválaszt hátulról előre irányuló kézmozdulattal az agyagcsomóból jobb ökle
hátával egy vékony réteget.
legyűrűz ∼ i Kosárfonó: leszeg. L.
még: vesszőfonás
légyzúgás ~ fn Légydongás, légyzümmögés.
léha ~, liha I. mn 1. Fejletlen, üres,
könnyű 〈mag, főként gabonaszem〉. A ~
hasznavehetetlen gabonaszem, amit a
szél kifúj. 2. Puha, laza 〈föld〉. 3. Rest,
tunya. 4. Megbízhatatlan. II. fn 1. Üres
kalász. A búza lihája nem valóṷ semmire. 2. A kukoricaszem tövén a szem és a
csutka érintkezésénél található könnyű
hártyás levélke, amely morzsoláskor kihullik; kukoricapelyva. 3. → Pelyva. 4.
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A kukoricacső hegyén a csuhé alól kibújó selymes szál(ak); a kukoricacső bajusza. L. még: léhó2
lehaboz ~ i A leves habját leszedi. A
leves habját → habszedő kanállal habozzák le.
lehajaz: → behajaz
lehajít ~ i Italt egy hajtásra megiszik.
lehajt1 ~ i 1. Kosárfonó lefelé vízszintes helyzetbe fordítja a vesszőt. 2. →
Fazekas az agyagőrlőgép két hengere
között átengedi az agyagot. L. még:
vesszőfonás
lehajt2 ~ i − Szólás: Annyit csak szereztem, ahon a fejem lehajcsam: ahol
meghúzadjam, ahol lakjam.
lehajtott ló lehajtott lú: Túlterhelt,
lesoványodott ló.
lehalad ~ i Nap letűnik, lemegy. L.
még: napnyugat
lehallik ~ i Lehallatszik.
lehánt ~ i Kukoricát morzsol, lemorzsol.
lehántol ~ i 1. Fát kérgétől megfoszt.
2. Az előkészített bőr felső részét elvékonyítja.
lehazudik ~ i Hazudva letagad vmit.
Szólás: Lehazuggya a csillagot az égrül:
egy szavát se lehet hinni.
lehel ~, lihel i Haldokló utolsót lélegzik.
léhelet lihellet fn Lehelet.
lehellőgégesorvadás lehellőÝgégesorvadás fn (rég) Egy betegségfajta. L.
még: népi betegségnevek
lehemperedik ~ i Lehengeredik, legurul.

lábaikrája
lehengeredik ~ i Ledől, leheveredik.
Lehengeredett a főÝdre pihenni.
leheppen ~ i Székre hirtelen leül.
lehetős lehetőÝs mn Igekötővel gyakrabban: → meglehetős. Elég jó, tűrhető.
lehetősen lehetőÝsen hsz Elég jól,
tűrhetően, → meglehetősen. Hogy vagy?
LehetőÝsen megvagyok, de lehetnék jobban is.
lehiggad ~ i Folyadék a benne levő
szennyező anyag leülepedésével megtisztul. A must mikor kiforr, ~.
lehízik ~ i Állat meghízik. A lovak
lehízva, ojan mezőÝ vóṷt a Hortobágy.
léhó1 léhóṷ, líhóṷ, lihóṷ fn Hordóra
való tölcsérféle, töltike. A lihóṷ plébűl
van. L. még: kotyogó
léhó2 léhóṷ, lihóṷ mn 1. Ritka. 2.
Üres 〈kalász, cső〉.
lehónaljaz lehóṷnajjaz i Szőlőt hónaljhajtásaitól megtisztít. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
lehúsol ~ i → Szőrmekikészítő megszabadítja a bőrt a felesleges hústól,
zsírtól.
lehúz ~ i 1. Gazt levág. 2. Kaszát, fűrészt megfen, élez. 3. Kaszát élezés után
nedves fűvel végigsimít. 4. Bort seprőről
lefejt. ElőÝször szüret után húzzák le a
bort. Másoggyára a bort a seprűrőÝl két
karácsony közt, amikor napfínyes időÝ
van, akkor húzzák le. 5. Szőlővesszőt,
esetleg bokor vesszőjét bújtat, bujt. 6.
Lehúzza a görcsöt: → gubacsapó a szövőszékről levett gubaposztó végeinek
elkötözésekor a csomót jól meghúzza,
hogy az mindenütt egyenletesen szoros
legyen. Lehúzza egyenesbe a bordát: gubacsapó a melléken áthúzott bélre rászo-
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rítja a bordát, hogy az a már megszőtt
gubaposztó utolsó sorára mindenütt
egyenletesen illeszkedjen. − Szólásokban: Lehúzták a feje felőÝl a kunyhóṷt:
kilakoltatták. Majd ~za az eget: irtózatosan káromkodik. A bűrt is ~ná rulla: a)
nagy csaló. b) kifosztanák az embert.
Lehuzták a tíz körmirül: megvesszőzték.
L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
lehuzalkodik ~ i (rég) Lefekvés előtt
levetkőzik. Nagyapám még úgy monta
este lefekvís előÝtt, hogy lehuzalkodok.
lehúzóléc: → szintbehúzó
lehúzott bor ~: Lefejtett → bor.
lehüppen ~ i Lehuppan.
lehűsöl ~ i Νagy melegben fa alá ül.
lehűvösöl ~ i Ablakot gallyakkal elsötétít, hogy a szoba hűvös maradjon,
meg vídtík a légytűl.
leigáz ~ i Főként lovat túlterhel,
agyonhajszol.
leigázott ~ mn Agyonhajszolt, lesoványodott 〈állat〉. Hozták a Nyírsígbűl a
~ lovakat.
leistrángol ~ i 1. Hosszabb pihenőnél
a befogott lovak istrángját leveszi a
hámfáról. 2. Lovat szekérből kifog. L.
még: ló be- és kifogása
leisztikél ~ i → Isztikével a vetőgépről, ekéről a sarat letolja.
leittasodik ~ i Lerészegedik. L. még:
részegség
lejár ~ i 1. → Malom a garatba felöntött gabonát megőrli. 2. Lejárja magát:
a) szegény sorba jut, elszegényedik. b)
vagyonilag tönkremegy. c) becsületét,
tekintélyét elveszti. − Szóláshasonlat:
Lejárt ű mán, mint a rígi kétgarasos:
oda a becsülete, a tekintélye.

lábaikrája
lejárás ~ fn Lejárat. Merre van a ~?
lejárat ~ i 1. Garatra felöntött magot,
gabonát megőröltet. 2. Szérűt körben
hajtott lóval, kocsival keményre tapostat,
nyomat. 3. Kora tavasszal nagyon sűrű,
kövér búzavetést szarvasmarhával v.
juhval lelegeltet, megtapostat. 4. Havat
letapostat.
lejön ~ i 1. Lejön a pájinka: a pálinka
lecsapódva lecsorog. Addig főÝzik a pájinkát, míg le nem jön. 2. Szemestermény keresztülmegy a rostán. L. még:
pálinkafőzés
lejt ~ i − Szólás: A szóṷkiejtísü(n)k is
egyformán ~: két v. több ember (rokon)
hasonló szavakat használva hasonló
hanglejtéssel beszél.
lék lík fn Jégen, dinnyén stb. vágott
nyílás.
lekacsol ~ i Növényről a → kacsokat
’fattyúhajtás’ letördeli.
lekap ∼ i 1. Gyorsan lekaszál. Lekapok ebbűl a gazbúl vagy két rendet. 2.
Gyorsan lehajt vmilyen italt. Csak ~ott
egy fél deci cseresznyét. 3. Leszokik
vhova. Lekapott a vízre a ruca.
lekapkod ~ i Gyorsan leszed, lekapdos. Lekapkodta a ruhát a szárítóṷkötélrűl.
lekaszálódik lekaszálóṷdik i Vki lekaszál vmit.
lekavarodik ~ i Pl. növény kocsánya
legörbül, lekonyul.
lekecmereg ~ i Pl. szekérről, fekhelyről nehezen, kecmeregve lejön, leszáll.
lékel líkel i Pl. dinnyén → léket vág.
Igekötővel: → meglékel.
lékelő: → lékelőkés
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lékelőkés líkelőÝkés fn Röviden:
líke- lőÝ. Hegyes, erős → kés, amellyel a
dinnyét meglékelik.
lekerül ~ i Bőr a szarvasmarháról lenyúzódik.
lekezel ∼ i 1. Tejet megszűr. 2. Pl. állatot gondoz.
lekocsányol ~ i Káposztalevél vastag
szárából vmennyit levág. KáposztatőÝtís
előÝtt le kell kocsányolni a káposztát,
különben nehéz megtőÝteni.
lekókad lekóṷkkad i Növényi rész,
virág hervad, lehajlik, lekonyul. A szárasságtúl lekóṷkkadt a tengeri.
lekókkad: → lekókad
lekoppint ~ i Késsel leszed, levág.
Felbontás után a halnak a → keserűfogát
késsel ~ják.
lekortyint ~ i Tele pohárból egy keveset leiszik.
lekotlik ~ i Tyúk kotlani kezd, →
kotlóvá válik.
lekozmál ~ i Ritkább változata: lekozmásul. Étel, lekvár lekozmásodik,
odaég.
lekozmásul: → lekozmál
leköböz ~ i 1. Fát köbméterbe mér. 2.
Szemes terményt a köböl nevű űrmértékkel mér.
lekörmöz ~ i → Disznóöléskor a →
disznó körmeit leszedi.
leköszvényesedik leköszvínyesedik i
Baromfi köszvényes lesz. A cívis háziasszonyok tapasztalata szerint a ruca, ha
sok epret eszik, ~, úgy viselkedik, mintha be lenne rúgva, nem tud megállni a
lábán, mert a köszvény összerántja a
lábát, a nyakát is, csak bólongatni tud.
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*lektor: Diáktisztség volt a → Református Kollégiumban. A napi bibliai
rész felolvasása és imádságmondás volt
a feladata.
lekucorodik ~ i Lekuporodik, leguggol.
lekushad ~ i 1. Gyáván v. meghunnyászkodva összehúzódik és lelapul.
2. Meggörnyed. Úgy ment át, hogy ~t a
kerítís alatt. 3. Fejét válla közé húzza,
meggörnyed. 4. Csendben meghúzódik,
meglapul.
lekutyapicsáz ~ i Durván leszíd, lehord vkit.
leküld ~ i Leküldi a torkán:
italt felkortyint.
lekvár ~ fn Gyümölcsből (cukorral)
főzött édes, pépes élelmiszer. (Rokon fogalmai: gyümölcssajt, szilvasajt.) A felhasznált gyümölcs fajtája szerint van:
szilvalekvár, baracklekvár, almalekvár,
hecsedlilekvár ’cukrozott csipkelekvár’,
(keserű)cseresznye(lekvár), dinnyelekvár, kökénylekvár, bodzalekvár, cukorrépalekvár. A foglekvár népi gyógyszernév. L. még: lekvárfőzés, marmeládé; a
fogalmak szócikkeit is!
lekvárfőzés lekvárfőÝzís fn A gyümölcstartósítás egyik fontos és régi módja. A cívis háztartások a lekvárt leginkább kerti gyümölcsből főzték/főzik, a
legjobbat kajszibarackból (baracklekvár), a legtöbbet szilvából. A szilvalekvárt nagy mennyiségben egészen besűrítve rézüstben főzik. Hozzá főként berbencei szilvát ’besztercei szilva’ és veresszilvát használnak, amelyet kimagozva v. magozatlanul tesznek az üstbe. Az
első esetben előbb az öblítő vajlingban
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többször gondosan átmosott szilvamenynyiséget egy nagyméretű tiszta asztali
ruhára kiteszik, és egyenként magvalják,
kimagvalják. A művelet neve: magvalás/
magvazás. Az utóbbi esetben a felfőtt
szilvát cserép szűrőedényben áttörve
magvalják ki, majd tovább főzik, kavarják. Eközben a szilva héja megpördül,
megpörög, lepördül, meggömbölyödik.
Besűrűsödve, megkeményedve az eredetileg 3−5 üstnyi lekvár befér egy üstbe.
Egy ilyen főzet 12−24 óra alatt készül el.
Az üstöt földbe ásott gödörkatlanba,
sárból-vályogból rakott udvari katlanba,
újabban gyári fém üstházba állítják. Fenekét kívülről besározzák. Óvatosan tüzelnek alatta, és gondosan keverik, pötyögtetik. A keveréshez régen hosszú
nyelű, nagy kerek v hosszúkás (gyakran
áttört) fejű fakanalakat használtak. A 19.
század végétől a cívis háztartásokban is
elterjedt a könnyebben mozgatható és
hatásosabb keverőszerkezet, a keverőlapát (vitorla). A ~ végén kerül sor a fakanálpróbára, amikor a lekvár kellő sűrűségét egy belehelyezett fakanál segítségével állapítják meg. A lekvár akkor jó,
ha megáll benne a kanál. (Az odaégett
lekvár neve: kozmaízű lekvár.) Ezt követően ízlés szerint, de minél kevesebb
cukorral még egyszer átforgatják a lekvárt. A kész forró masszát az 1−2 literes
v. nagyobb cserépszilkébe, ritkábban
cserépcsuporba, cserépbögrébe öntötték,
és úgy tartósították, hogy a tetejére kevés szalicilt tettek, de nem kavarták bele,
majd az edény száját a por ellen lantornapapírral lekötözték, nem vízben
dunsztolták; hanem száraz pokróccal
betakarták (szárazdunszt), mások gőzö-
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léssel (dunsztolás) tartósították. Voltak,
akik kenyérsütés után a kemencébe tették be, hogy a lekvár biztosabban megkeményedjék. Újabban a szilvalekvárt a
háziasszonyok a konyhájukban készítik.
A többször átmosott (esetleg kimagvalt)
szilvát egy lefedett → nagylábasban a
→ sütőbe helyezik, kb. 2 órán keresztül
takaréklángon főzik, így nem pötyög,
közben rá sem néznek. Amikor felfő, a
magvakat kiszedik, de a héját benne
hagyják, ekkor megkavarják. Ha szükséges, még tovább főzik. Végül az ízlés
szerint kissé becukrozott masszát a tűzhely felületén, a platton lassú tűzön, kis
lángon, hogy ne pötyögjík, a kívánt sűrűségűre főzik. A forró lekvárt napjainkban nem cserépedénybe, hanem kisebbnagyobb befőttes üvegekbe teszik, és a
fenti módon tartósítják. A szilvalekvár
évekig eltartható. A cívis gazdasszony a
baracklekvárt, eperdzsemet is tűzhelyen
nagylábasban főzi. Hasonlóan főzték a
lekvárt a keserűcseresznyéből is. A tanyán élők sárgadinnyéből és görögdinynyéből is főztek lekvárt (dinnyelekvár).
Az előbbi a jobb, az édesebb. A város
körüli erdőségek lakói (vákáncsosok)
leginkább a környezetükben található
vadgyümölcsfélékből, vadkörtéből, vadalmából, kökényből (kökénylekvár),
bodzából (bodzalekvár), ill. cukorrépából (cukorrépalekvár) főztek lekvárt. L.
még: gyümölcssajt, lepördül, megpördül,
pötyögtet, szilvasajt; a fogalmak szócikkeit is!
lekvárfőző üst lekvárfőÝzőÝ üst: →
Lekvárfőzésre használt nagy méretű rézüst. L. még: üst
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lekvármassza ~ fn Forró (szilva) lekvár tömege.
lekváros ~ fn Lekvárral ízesített puszedlifajta. Alapja barnatészta, ennek a
tetejére lekvárt csepegtetnek. Szólásban:
Ha nem teccik, törjíl a lekvárosbul!:
(gúny) a) annak mondják, aki haragszik,
duzzog vmiért: egyél az ürülék(em)ből!
b) gyereknek mondják, ha nem akar enni
az ételből: akkor nem kapsz semmit!
lekváros derelye sülve: Tésztája úgy
készül, mint a → csöröge tésztája, de
amikor elnyújtják a levél tésztát, felébe
hajtják. Az első felébe kanállal kis csomókban egymástól 4−5 cm távolságra
cukrozott lekvárt raknak. Amikor minden helyet beraktak, a levél másik felét
ráhajtják. Minden csomó körül meglapogatják, hogy összeragadjon. Ekkor a
→ derelyemetszővel elvágják négyzet v.
rombusz alakúra, és ezeket egyenként
rakják a forró zsírba. Nagyon felfúvódik,
telemegy levegővel. Mind a két oldalát
pirosra sütik, és egyenként kiszedik a
cseréptálba. Megcukrozva fogyasztják.
Vékony tészta, ezért sokat lehet enni belőle. A mai → cívis konyha már kevésbé
ismeri.
lekváros kalács: → kalács
lekváros nenyúljhozzám: → lekváros patkó
lekváros patkó lekváros patkóṷ:
Tréfás neve: lekváros nenyújhozzám.
Kelt tésztából készült, → lekvárral töltött patkó alakú sütemény, lekváros kifli.
L. még: cívis konyha
lekvároz ~ i Kenyeret lekvárral megken.
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lekvározódik lekvározóṷdik i →
Lekvárfőzés közben (a szilva) kezd lekvárrá válni.
lel ~, lél i 1. Talál. Nem ~i a hejit:
nem találja a helyét. 2. Leli magát: találja magát vhol, kerül vhova. Betlehemes
játékban: Hát te, Citrus pajtás, hol ~ed
itt magad? 3. Nem ~i magát: társaságban nem jól érzi magát. 3. Főként E/2.
sz.-re vonatkoztatva: Mi ~t? a) mi bajod? b) miért viselkedsz ilyen furcsán? 4.
A hideg ~i: nagyon lázas. 5. Baj, betegség gyötör, bánt vkit. Mi ~te a kípedet?
− Közmondás: Ki mit ~t/lélt, azé: gyermekek mondják, ha fel akarják hívni a
figyelmet, hogy találtak vmit. L. még:
ellel, kilel, meglel
lél: → lel
lelágyít ~ i Só → szalonnát megpuhít.
lelankad ~ i Más igével: lealszik.Tűz
(lassan) kialszik.
lelapogat ~ i Vmilyen lágy anyagot
tenyérrel v. eszköz segítségével formáz,
egyenget, ütöget.
lelapol ~ i → Rézműves a fém felületét, ill. szélét egyenletesre csiszolja;
lapot csiszol rá.
lelappad ~ i Daganat lelohad, leapad.
lelapul ~ i Meghunnyászkodik. Az
ember is, ha vaj van a fejin, ~.
leledzik leleddzik i Erősen vágyakozik, áhítozik vmire.
lélegzik lílegzik i Lílegzik a hordóṷ:
szesz a hordón keresztül párolog.
lélek lílek fn − A/ A köznyelvben is
több jelentésű szó. Főbb jelentései, jelentéskörei: 1. Az emberben az életnek
és a személyiségnek a testtől független,
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anyagtalan létezőként képzelt hordozója;
képzeletbeli, test nélküli lény: kísértet. 2.
Az ember belső valósága: az ember érzelemvilága; akaraterő, bátorság; lelkiismeret; művészi átélés. 3. Vmilyen tulajdonságokkal rendelkező ember, személy: jó/gonosz lílek. 4. Vminek éltető
eleme, legfontosabb tagja, része: a társaság lelke. – B/ Népnyelvi jelentései: 1.
Kedveskedő, becéző, néha leereszkedő
megszólítás. (pl. férj a feleségnek): lelkem. 2. Vminek (pl. lisztnek, búzának,
leölt állat húsának) a legjobb része, lényege, legjava. Mikor kihasították a
disznóṷt, ott vóṷt a lelke felül. 3. A kájha lelke: a kályha belsejében a lángot
felfogó vaslap. 4. A → csapó nevű,
deszkából készült egérfogónak az a pálcikából és madzagból álló része, amely a
szerkezet működését biztosítja. – C/ Sok
állandósult szókapcsolatban szerepel.
Így kétségbeesést jelző felkiáltásban:
Lelkem, Istenem, segiccs! Fenyegetésben: Kirázom a lelket belőÝled! Megdöbbenés, csodálkozás kifejezésében:
Lelkitűl kiválva!: te jó Isten! Szent ég!
Felindulás kifejezésében: Ne veszísd a
lelkemet!: főleg gyermeknek mondva: ne
bosszants! Tiltakozásban: Nem kell se
testemnek, se lelkemnek! Szóláshasonlatokban: Ojan, mint a hazajáróṷ lílek:
nagyon sápadt. Barangol, mint az Orbán
lelke: folyton jön-megy, céltalanul siet
ide-oda, sehol sem találja a helyét. Más
változatban. Úgy jár, mint Orbán lelke a
pokolba. Lelket írt bennem, mint a cigány lovába a bontóṷfűsű: (tréf) vmilyen jó ital megivásakor mondják. Úgy
várják, mint a jóṷtét lelket: nagyon vár-
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ják. Szólásokban: Szegíny az ördög, mert
nincs lelke!: az mondja tiltakozásul, akin
szánakoznak. Kirázza a lelket belőÝle: a)
jól megrázza, jól ellátja a baját. b) rossz,
döcögős út jól összerázza. A lílek kiszakadt belőÝle: meghalt. Változata: Elszállt belőÝle a lílek. Evvel mán csak a
lelkek száma több: fél lábbal már a sírban van. Csak az imáccság tartya benne
a lelket: nagyon beteg, halálán van. Keresztbe áll benne a lílek: a) nagyon öreg.
b) haldoklik. Veszti a lelkit: a) nem él
becsületesen. b) káromkodik, kockáztatja a lelki üdvét. Sokat káromkodó, istentelen emberre mondják: Eladta a lelkit
az ördögnek. Sír benne a lílek: elfogta a
keserűség, a bánat. Nincsen é lelkinek
hova menni: hajléktalan. Nincs é lelkinek
hova lenni: nincs mit tennie, tehetetlen.
Lelkem, nekem leltem: mondja az anya
kisgyermekét magához szorítva. Nem
venném a lelkemre: nem vállalom érte a
felelősséget. Lelkire maddzagol: lelkére
köt vkinek vmit. Ha eccer elalszik, nem
tudok bele lelket verni: alig lehet felébreszteni. Lelkem csendessígibe: nyugodtan, csöndes ~kel. Ha a lelkem kiteszem,
se…: bármit teszek az érdekében, akkor
sem… Cigány adta, visszavette, másvilágon íg a lelke: mondják, ha vki visszaveszi az ajándékot. Csak az ítel, ital tartya benne a lelket: egyáltalán nem beteg.
A gonosz, megbízhatatlan embernek Se
hite, se lelke. Sok minden kű van a lelkemen: sok bánatom, fájdalmam van. Kiaggya a lelkit: pl. boroshordó kiürül. L.
még: cívis hiedelemvilág, szentlélek
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lélekmelegítő lílekmelegítőÝ fn 1.
Ruhadarab, meleg kötött mellény, →
pruszlik. 2. → pálinka.
lélekszakadtával
lílekszakadtával
hsz Lélekszakadva.
lelépel lelípel i → Kerékgyártó a küllőn kialakítja a küllőcsapokat, levékonyítja a küllő végeit.
lelipped: → lelippen
lelippen ~ i Alakváltozata: lelipped.
Tyúk a kakasnak, tojóliba a gúnárnak
hirtelen leguggol.
lelisztel: → lelisztez
lelisztez ~ i Alakváltozata: lelisztel.
Pl. kovászt liszttel megszór, meghint.
lelkemadta ~ fn Gyöngédséget kifejező → megszólítás: Mit csinál, ~ ?
lelkemcsúcsa ~ fn Kedveskedő, tréfás → megszólításként: lelkem. Leginkább a férj mondta a feleségének, ha
kedveskedett neki.
lelkemszotty ~ fn Alakváltozata: lelkemszottya. Kedveskedő, de kissé leereszkedő → megszólításként: lelkem.
Gyere ide, ~!
lelkemszottya: → lelkemszotty
lelkemzöld lelkemzőÝd fn Gúnyosan
kedveskedő, leereszkedő → megszólításként: lelkem. Ironikus megszólításban: LelkemzőÝd! Kibe kedvem/szívem
sose tőÝtt.
lelóg lelóṷg i Vkinek v. vminek az
ideje lejár, elmúlik.
lelohad ~ i Felfúvódott jószág viszszanyeri eredeti állapotát. Ha ~t a jószág,
akkor már nem → trokározták, hanem
beletettek egy varangyos békát, az megböfögtette.

lábaikrája
leloncsol ~ i Fiatal, jó erőben levő
lovat kötőfékszáron való jártatással,
futtatással kifáraszt.
lélotty: → lélötty
lelottyan ~ i Huppanva leül vhova.
lelök ~ i Lelöki a szőÝrt: kidolgozás
alatt levő szőrmésbőrről lejön a szőr.
lélötty ~ fn Ejtésváltozata: lélotty.
Alakváltozata: létyóṷ 1. Híg, rossz →
leves. 2. Rossz ízű, híg étel v. ital. Csak
~öt adtak, mondta a napszámos, ha híg,
löttyös vóṷt az ítel.
leltszőlő: → kőbeliszőlő
lemarad ~ i Leesik és elvész. Útközbe ~t a szekérrűl a takaróṷ.
lemegy/en ~ i 1. Disznóperzseléskor
a tűz leég, elhamvad. Mikor mán lement
rulla a tűz, akkor kaparták. 2. → Tímármesterségben: feldolgozandó állati
bőrről a szőr rothadás következtében
lehull. 3. Vmilyen munka véget ér, befejeződik. Lekaszájuk hóṷnapután, ha
hóṷnap nem megy le.
lemény lemíny fn Tojós → libának a
hasa aljáról lelógó vastag, hájas bőrlebeny.
lemérsegél lemírsegél i Aprólékosan,
pontosan leméreget, leméricskél vmit.
lemez ~ fn Összetételekben:→ bádoglemez, finomlemez, furnérlemez, kormánylemez, sütőlemez
lemezszaggató lemezszaggatóṷ fn →
Mézeskalácsos termékek kiszaggatására
használatos, lemezből készített eszköz.
lemúlik ~ i Idő elmúlik. A kilenc nap
lemúlt, próṷbálni kelletett.
len ~ fn Linum usitatissimum. Olajos
magvú ipari rostnövény. A finomabb
~vászon készítése az európai népek kö-
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zött hamar elterjedt. A Kárpát-medencében azonban éghajlati okok miatt a
vásznat szolgáltató rostnövények közül
nem a ~, inkább a → kender terjedt el,
de a 18. és a 19. században a világításra,
étkezésre szolgáló növényi olaj egyik
fontos alapanyaga az Alföldön még a
rost~ magja volt. A ~ paraszti és nagyüzemi termesztése hazánkban a múlt
század elejétől terjedőben van, ennek
oka finom rostanyaga és az olaj~ értékes
olajos magva. A ~ termesztésének Debrecenben nem volt hagyománya.
Lencz: → Lencztelep
Lencztelep Lenctelep tn – Önállóan
is: Lenc. Kertvárosi telep a város délkeleti részén. Névadója Lencz Géza lelkész, egyháztörténész, egyetemi tanár.
lencse ~ fn – A/ Lilás pillangós virágú, magváért termesztett hüvelyes növény; ennek lapos, zöldes v. barnás
magva; eb- ből készült étel, főzelék. A
→ cívis konyha egyik fontos ételalapanyaga, étele volt. A múlt század elején
a ~ter- mesztés a debreceni határban
még el volt terjedve, de a → zsizsik (zsuzsok) hamar beleesett, így az üzletben
árusított ~ a Felvidékről került a városba. – B/ Több népi hiedelem fűződik
hozzá. A borsó mellett a ~ parasztságunk
másik szerencsehozó étele. Ezért szokás
őket karácsonykor, újévkor főtt ételként
fogyasztani. Egyébként a ~´t a cívisek
rendszerint szombaton főzték. A gyerekeknek azt mondták, ha nem eszitek meg
a ~´t, a → lencsefőzeléket, vasárnap nem
lesz jó idő. Aki vasárnap szép akar lenni,
szombaton egyen ~´t! – C/ Szólás: Töri
Kati/Mari a ~´t, várja a jóṷ szerencsét:
nagylánynak v. fiatalasszonynak mond-
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ják, amikor az a megfőtt ~´t töri a fazékban, hogy főzeléket készítsen belőle.
Játékos rímpár: Borsóṷ, ~! Ezer a szerencse! A Mátyás királynak tulajdonított
mondás szerint: Lencse, borsóṷ, kása,
mind Isten áldása: ti. megmentik a szegényt az éhe- zéstől. Ez a cíviseknél
Lencse, paszuj, kása, mind Isten áldása
formában (is) él(t).
lencsefőzelék lencsefőÝzelík fn A →
cívis konyha egyik étele. A debreceniek
sohasem ették a → lencsét szemesen,
hanem mindig megtörve és öregre főzve.
Elkészítése: A gazdasszony főzés előtt a
lencsét megirtja: 1 v. 2 l lencsét kitölt az
asztalra, és a szemeket egyenként a tálba
húzza. Néha 5 ujjával 10-et, sőt 20-at is
végighúz az asztalon. Ezzel a szemetet
és a hibás szemeket kihányja belőle. A
megtisztított lencsét hideg vízzel megmossa. Ekkor végleg kikerülnek belőle a
lyukas szemek és a még benne maradt
szemét. Felteszi főni. (Régen cserépfazékban, később lábasban v. vasfazékban
főzték.) Van, aki vele együtt 2 db
krumpiszemet is megfőz. A jó lencse hamar fő, de van olyan, amelyik nehezebben, erre mondták, megverte az eső.
Amikor megpuhult, a levét leszűri, kiönti, a lencsét megtöri: leül egy → gyalogszékre, a fazekat a combja közé fogja, és
egy fakanállal a fazék oldalához dörzsöli
a puha szemeket. Ezek előtt v. mellett
adagokra kiszámolt kolbászt, füstölt
oldalast v. füstölt húst külön lében, bő
lére eresztve megfőz. A jól megtört lencséhez ennek a lének egy részét hozzáönti, és rántással kellő sűrűségűre berántja, besűríti. Tálba kiszedi, ráteszi a
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már elkészített, felkarikázott, dinsztelt
hagymát v. zsírban sült hagymát, és ízlés
szerint megborsozza. Végül a tetejét a
főtt kolbásszal, oldalassal, hússal díszíti;
a kolbászt, oldalast, füstölt húst sütheti
is. Régen a legkedveltebb volt a ~ →
orjával. Az orját negyedkilós darabokra
felvágták, forró vízben megmosták, és
feltették főni. Mikor megfőtt, kiszedték a
tálba, és levének egy részét a megfőtt
lencsére öntötték. A ~et általában savanyú káposztával fogyasztják. A ~ a régi
cíviseknél is az újévi asztal megszokott
fogásának számított, de máskor is szívesen fogyasztották. Ma már sokan nem
hagyományosan, hanem ecettel, szemesen főzik.
lencsés gomb ~: → Paszományosoknál három szál pamutsodrás lencse formára kerekítésével és selyemmel történő
körülhurkolásával kialakított → gomb.
Lencsés Nagy Bálint: → cívis ragadványnevek
lencsés selyemkendő lencsés sejemkendőÝ: Lencse mintázatú selyemkendő.
L. még: cívis női viselet
lencsetörő kanál lencsetörőÝ kanál:
Konyhai eszköz, domború hátú, erős fakanál. L. még: kanál
lenegyedel ~ i Mészáros a marhát 4
részre darabolja.
lenehezedik ~ i Olyan betegről
mondják, aki nem tud az ágyban felülni,
emiatt segíteni kell neki.
lenéz leníz i 1. Tanuló a padszomszédjáéról puskázik. A szomszíggyárul
nízte le a leckét. 2. Tanuló a táblára írt
szöveget elolvassa és leírja.
lenge ~ mn Vékony szövésű (kelme〉.
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lengenád ~ fn Hosszú, vékony szálú
→ nád, ha a szél fújt, lengett. − Ilyen nádat használtak, ha szép tetőt akartak a
lakóházra. Ennek a tetején volt a → koporsó.
lenge ruha ~: Vékony anyagból készült ruha.
lengedezik ~ i Ingadozik. A zsírnakvalóṷnak a kilóṷja most százhatvankétszáz forint körül ~.
lengeteg ~ mn 1. Lenge, lebegő. Lengeteg kis felhőÝ. 2. Könnyű, szellős 〈öltözet〉.
lengli: → ág
lengol ~ i → Mézeskalácsos tésztát
nyújt, elnyújt.
lengyelbunda ~ fn Kívül posztóból
készített, belül báránybőrrel v. opozonprémmel bélelt, vitézkötéses gombolású,
karcsúsított férfi → bunda. Ilyen bundát
a debreceni szűcsök a gazdagoknak készítettek. L. még: cívis férfiviselet
lengyelbunda-paszomány ~ fn A →
lengyelbundára varrt gömbölyű, horgolt,
rugalmas zsinórból készült, háromszor
hármas csoportban felvarrt paszomány
cakkozott galambkosár díszítéssel. L.
még: paszományosmesterség
lengyel hurka ~: Vastag → hurka,
tüdő-máj együtt rízzsel.
lengyel krumpli ~: Fajtaneve: lor
[?lord]. A múlt század közepe táján rövid ideig termesztették étkezési célra. A
gazdasszonyok nem kedvelték, mert főzéskor hamar szétfőtt. Csak egy idős
adatközlőm említette, mások nem ismerték.
lengyelliba: → muszkaliba
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lengyelvarrás ~ fn → Szűcsmesterségben: ellentétes irányú szőrmék esetén
a szőrmedarabok összevarrására használatos módszer.
lénia ~ fn 1. Iskolai vonalzó. Fajtái:
Fejes ~: fejes vonalzó. Háromszöges ~:
háromszögvonalzó. 2. Erdei út, nyiladék.
2. → Szíjgyártómesterségben hosszmértékként: a → col tizenketted része, vagyis 2–2, 5 mm. − Tréfás figyelmeztetés:
Isten szeme mindent lát, el ne lopd a
~´t!: iskolás gyerekek írták rá a vonalzójukra. Szóláshasonlat: Egyenes, mint a
~: mondják, ha vmi nyílegyenes.
léniaút ~ fn Hosszú, egyenes út. Derecskéről Kabára vezetett egy földút, ezt
mondták ~nak, bár nem egészen volt
egyenes; most műút.
léniáz/ik ~ i Vonalzóval egyeneseket
húz.
lenmagliszt ~ fn Népi orvosság elemeként: őrölt → lenmag. A → népi gyógyászat hatásos gyógyszere volt a ~ből
és más összetevőkből elkészített pakolás.
Hétféle anyagból készült: ~, rozsliszt,
ezekhez tettek nyúlhájat, vereshagymát,
vmint háziszappanból levágott forgácsdarabkákat és két más adalékot is, majd
mindezt jól összekeverték. Rátették a
kelésre, azzal érlelték, kifakasztották.
lenmagpép ~ fn Péppé tört lenmag,
→ lenmagliszt.
lennek: → lednek
lénung ~ fn (rég) Zsold. − Katonanóta a 20. század elejéről: Lénungot is kap
a baka, hat vasat egy napra. Vásárol a
babájának levelezőÝlapot rajta.
lenyakal ~ i Növény felső részét, pl.
a fa koronáját levágja.
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lenyilal ~ i Szekérrakományt lekötöz,
kötözéssel rögzít, leszorít. L. még: rakodás és a rakomány lekötése
lenyiszál ~ i Életlen szerszámmal
nagy nehezen levág.
lenyisszent ~ i Egyetlen gyors mozdulattal levág, lenyisszant. Lenyisszentett
a kolbászbúl egy darabot.
lenyom ~ i 1. Fazekas gyúráskor egy
vékony réteget a jobb öklével az agyagból leválaszt. 2. Lenyomja a fonalat az
orsóṷrul: gubacsapó a megtelt orsót
hegyével lefelé fordítja, és az orsókarika
segítségével letolja róla a megfont fonalköteget, a → csutkát.
lenyomat ~ i Nehezéket rátéve vmit
leszorít.
lenyövik: → lenyű
lenyugdíjaz ~ i Nyugállományba helyez.
lenyugdíjaztat ~ i Nyugállományba
helyeztet.
lenyugszik ~i Lefekszik.
lenyű ~ i Alakváltozata: lenyövik.
Ruha, lábbeli a használatban lerongyolódik vkiről. A múltban az elhanyagolt
szolga addig hordta a ruhát, amíg le nem
nyűtt róla.
leócsárol leóṷcsárol i 1. Gyaláz. 2.
Lenyomja, leveri az árat. Idős cívisek
emlékezete szerint: Úgy csináltak a
zsidóṷk, hogy az eggyik odament, és jóṷ
alacsonyan megkírte, ~ta. A másik odament, az még lejjebb óṷcsárolta. Amék
osztán meg akarta venni, az erre a kettőÝre ráígírt egy kicsit. Az se vóṷt sok,
jóṷl értettík a rajzot.
leolt leóṷt i 1. Több egyednek védőoltást ad. Tavasszal kiverés előtt a falkát
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leoltják, hogy védetté tegyék a betegségekkel szemben. Pl. a birkákat bélféreg
ellen oltják le. 2. Meszet beolt.
leöblint ~ i Leöblít.
leöltés leőÝtís fn → Szűrhímzésnél a
tűbe fűzött fonal áthúzása az anyagon,
majd egy másik ponton való leszúrás
után ismételt áthúzása.
leönt ~ i → Rézműves folyékony rezet önt az öntőformába.
leőröl leőÝröl i → Fazekas agyagőrlő
gépen agyagot ledarál.
lep ~ i Rovar, légy nagy tömegben
rajta v. körülötte van, → ellep vmit.
lép1 líp i − Szólás: Lenézés, megvetés
kifejezésére: Köpök, lípek, rá se nízek.
Nógatás: Ne lípj kettőÝt egy nyomba!
Csapodár férfiról mondják: Ahányat líp,
annyit szeret. Közmondás: Aki bogár
után megyen, szarba líp: ne hallgass ostoba tanácsadóra! − Az ige adatolt igekötős alakjai: → átlép, ellép, fellép,
meglép.
lép2 líp fn A hasüreg bal felső részében levő szivacsos szerv.
lép3 líp fn A méheknek hatszög alakú
sejtekből álló viaszépítménye. A méhészek több fajtáját ismerik: → lepecsételt
lép, munkáslép, műlép, szűzlép, tartaléklép. L. még: méhészet
lép4 líp fn 1. Fagyöngy bogyóiból főzött, madárfogásra használt ragadós
anyag, madár~. 2. Madárléppel bekent,
madárfogásra használt vessző.
lepadlásol ~ i Helyiséget deszkával
lefed. A pitvart általában ~ták, az istállót
azonban nem.
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lepállik ~ i Párás, nedves meleg miatt
lemállik, lefoszlik. Pl. ha a bundát meleg
helyen nedvesen tartják, ~ róla a szőr.
lepárjál ~ i (rég) Írást, iratot lemásol.
lepattog ~ i Pl. edényről a zománc
lepattogzik.
lepcsánk, lepcsánka, lepcsánkó: →
lapcsánka
lepcses ~ fn Sokat és fölöslegesen járó → száj. Fenyegetés: Fogd be a ~t!
lepcses szájú ~: Sokat beszélő, pletykás.
lépcsős nyelveresztés lípcsőÝs nyelveresztís: → Szűcsmesterségben: ki- és
beeresztésnél alkalmazott forma.
lépcsőzsinór lípcsőÝzsinóṷr fn →
Paszományosoknál a lépcsőkarfát helyettesítő, selyemmel, gyapjúval befont,
8 cm átmérőjű fonál.
lépdagadás lípdagadás fn (rég) Lépdaganat. L. még: népi betegségnevek
lépdegél lípdegíl i Lassan lépeget.
lepecsétel ~ i Méh a mézsejtek tetejét
egy sajátos viasszerű anyaggal vonja be.
lepecsételt lép lepecsételt líp: Olyan
mézsejtnek a teteje, amelyet a méhek
viaszszerű anyaggal vonnak be, amelyet
az ún. → lépfedelezővel lehet eltávolítani. L. még: méhészet
lepedő lepedőÝ fn 1. Sűrű szövésű
vászondarab, amelyen a → fazekas az
agyag verését végzi. − Szólás: Ráhúzták/Ráadták a vizes lepedőÝt: ellátták a
baját. 2. Ezerforintos bankjegy.
lepedős lepedőÝs mn Rétegesen rakott 〈lucerna, széna〉. Az ügyes gazdálkodók szép laposan, ~en gyűjtötték öszsze a lucernát, szénát, és → boglyába,
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petrencébe is így rakták össze. Nem
görgették, mint manapság szokás.
lepelszoknya ∼ fn Vékony vászonból
v. szövetből készült bő → szoknya. L.
még: cívis női viselet
lepelyhel lepejhel i → Liba költés
előtt tollpelyheit hullatja. Amikor elkotlik, ezzel a pehellyel rakja ki a fészkét.
Ha leszáll a fészekről, a pehellyel betakarja a tojásait.
lepény lepíny fn Kelt tésztából, kalácstésztából készített (rendszerint túróval töltött) sütemény, túrós lepény. Tepsibe kihúzták a kalácstésztát, megtöltötték megcukrozott, tojásos túróval (töltelék), és a tészta másik felével v. egy másik kinyújtott tésztával lefedték, így sütötték meg. Egy másik készítési mód
szerint a kalácsnak bedagasztott tésztát,
ha megkelt, zsemle nagyságúra kiszaggatják, vékonyra elnyújtják, olajjal, zsírral v. vajjal megkenik, és összehajtják.
Tetejét tojással megkenik, és kemencében megsütik. Kiszedés után tollseprűvel
leseprik, a fenekét zsírral megkenik. A
cívis gazdasszonyok káposztával (káposztás lepény), más töltelékkel, sőt főzött krémmel is készítettek ~t (krémes
lepény). Lepényféle étel volt a lapcsánka/siligó is. − A szó más összetételekben
is szerepel: A málélepény a csipásmálé
másik neve. A cukorlepény a méhek téli
táplálására szolgáló keverék. – Közmondás: Elíg egy sütetbül egy lepíny /kovász:
testvérek ugyanabból a családból ne
házasodjanak! A debreceni folklór egy
nótában is megörökítette: Tepsiben sütik
a lepínt,/Úgy csalogattyák a legínt./Ha a
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lepínt megettítek,/A jányomat elvegyítek!
L. még: a fogalmak szócikkeit is!
lepenyeg: → lebernyeg
lépés lípís fn Régies alakváltozata:
lípet. Lípíst: ~nyit, egy tapodtot. Innen
tovább egy lípíst se megyek. Szólásban:
Nem kérdís, hány lípís: nem az a kérdés.
lépésben lípísbe hsz Lassan, nem sietve, → lépést. Összetételben: → jólépésben.
lépesedik lípesedik i → Méz lépessé
válik.
lépes méz lípes míz: Másik neve:
sonkojos míz. → Lépből kipergetett →
méz.
lépést lípíst hsz → Lépésben. Lípist
hajcs, lípist mennyík a lú! Közmondás: A
veréb is lípíst megyen: sohasem lesz abból semmi, ti. a veréb nem lép, hanem
ugrik. L. még: lépés
lépet: → lépés
lépezés lípezís fn Énekesmadár v. galamb → léppel, lépvesszővel való megfogása. L. még: vadfogás és vadászat
lépfedelező: → fedelezőkés
lépfene lípfene fn Növényevő állatok
súlyos, gyógyíthatatlan fertőző betegsége. Az állat húsát is tilos elfogyasztani.
léphordó líphordóṷ fn A mézeslépek szállítására kialakított csukható láda,
amelyre a méhek nem tudnak rátelepedni
v. → rárabolni a lépek begyűjtésekor. L.
még: méhészet
lepipál ~ i Lenéz. Le se pipálom:
semmibe se nézem, lenézem.
lepirosodik ~ i Testrész pirossá válik.
lepisil ~, lepesel i Régiek tanácsa
szerint: Ha megígeted a kezed, peseld le,
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nem fog felhóṷjagosodni ! L. még: népi
gyógyászat, pisil/ik
lépka ~ fn Más szavakkal: létra, vezír. → Szövőszék alkatrészeként: fogazott léc, amely a szálak felvetésekor
biztosítja, hogy a szálak ne bogozódjanak össze.
lépkamra lípkamra fn Másik neve:
lípszekríny. A → kaptárnak a lépek
számára kialakított része. Pergetés előtt
kivették belőle a → lépeket. L. még: méhészet
lepke ~ fn Hímporos szárnyú nagy
rovar. Gyerekek egymás közt hangoztatott „életbölcsessége”: Aki előÝször lát
tarka ~´t tavasszal, az abba az évbe beteg lessz.
Lepke: → ló
lepocsékol lepocsíkol i Pl. állat növényben, vetésben kárt tesz.
lepocskol ~ i Sárral lefröcsköl.
leponyváz ~ i Ponyvával letakar, lefed.
leporoz ~ i Pl. asztalt leporol.
lepördül ∼ i → Lekvárfőzéskor a
szilva héja összesodródik, felkunkorodva leválik.
lépsorvadás lípsorvadás fn Egy betegségfajta. L. még: népi betegségnevek
lépszalag lípszalag fn A lépnek
hosszú, vékonyabb csík alakú darabja.
lépszárazság lípszárasság fn Egy betegségfajta. L. még: népi betegségnevek
lépszekrény: → lépkamra
leptiben leptibe hsz Egyenletesen →
kocogva, → poroszkálva. Leptibe megy
a lú a szekérbe, poroszkálva, se nem lípísbe, se nem nyargalva. Ha könnyedín
baktat, akkor leptibe megy.
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lepuffol ~ i → Tímár a bőr színét,
elülső oldalát lefaragja.
léputca lípucca fn Kaptárban két
lép közötti távolság, térköz.
lépvessző lípvesszőÝ fn Madárléppel
bekent, madárfogásra használt → vessző.
L. még: vadfogás és vadászat
ler ~ fn 1. Tűzhely sütője. Kormoláskor kiveszik. 2. → Kőműveseknél: párkánykihúzó-minta vaslemezből elkészítve és deszkával kibélelve. L. még: német
leragad ~ i Étel odaég, lekozmásodik.
leragaszt ~ i Igás állatot kifog. L.
még: fogat
leragyádzik leragyáddzik i Alakváltozata: leragyásodik. Más igével: lerozsdásodik. Haszonnövény levele rücskössé, foltossá válik. Pl. a napraforgó, tök
levele nyáron, ha pár csepp eső esik, a
nagy melegben ragyás, rozsdás lesz.
leragyásodik: → leragyádzik
lerájbol ~ i Pl. deszkát simára csiszol.
lerajzol ~ i Rossz színben tüntet fel,
lefest vkit.
lerakós lerakóṷs fn Egyfajta → kártyajáték.
leráncosodik ~ i Pl. szalámi megráncosodik.
leránt ~ i Gyümölcsöt gyorsan leszed. – Szólás: Lerántya rulla a szenteltvizet: megbírálja, leszidja. L. még: szenteltvíz
leroggyan ~ i Betegség, részegség v.
öregkori gyengeség miatt összeesik vki.
leromlik ~ i Vminek az ára sokkal
kevesebb lesz.
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lerongyollik ~ i Alakváltozata: lerongyolóṷdik. Más igékkel: lerosszul,
lesatnyul. Jószág lesoványodik, leromlik.
lerongyolódik: → lerongyollik
lerosszul: → lerongyollik
lerottyan ~ i Lerottyan/Leírik a fárul: gyümölcs hirtelen túlérik. A szilva,
sárgabarack hirtelen megírik, ~, leírik a
fárul. L. még: leérik
lerozsdásodik: → leragyádzik
lerövidít ~ i Metszéskor rövidebbre
vág. Az őÝszibaracknál se szeggyük a
csapokat, csak lerövidíttyük vagy megritkíttyuk. L. még: gyümölcstermesztés
lerúg ~ i 1. Köröm ütés, fertőzés miatt leesik. 2. Lerugódik. Lerugta a körmöm: lerugódott, leesett a köröm. 3.
Növény, pl. dinnye, tök fiatal, fejletlen
termést elhullat, ledob. 4. Lerúgja a
csőÝdört: kanca nem engedi, hogy a
mén meghágja. L. még: lótenyésztés
lesalakol ~ i → Rézműves olvasztáskor leszedi a tiszta rézről a kicsapódó
salakot, a szennyeződést.
lesarabol ~ i Füvet, gazt a föld felszínén sarlóval v. kapával levág, lenyes.
lesarlóz lesarlóṷz i → Sarlóval levág
vmit.
lesatnyul: → lerongyollik
lesekedik ~ i Leselkedik. A fa mögül
lehet jóṷl lesekedni valaki után.
lesiháló lesihálóṷ fn A kisvízi emelőhalászat egyik eszköze. L. még: halászat a hortobágyi vizeken
lesipecsenye ~ fn Játszi alakváltozata: lesipecsi. 1. A leölt disznónak a →
nyakasorja utáni húsos része, ill. reggelire hirtelensültként ebből elkészített hús-
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szelet. Mikor kihasították a disznóṷt, ott
vóṷt a lelke felül, és onnan vágták, és azt
sütötték meg, tízóṷrára mán meg is sült
a ~. 2. → Disznóöléskor falatnyi sült
hús, amit a tűzhely körül kíváncsiskodó
gyermekeknek adnak.
lesipecsi: → lesipecsenye
lesitőke lesitőÝke fn Olyan, a szőlőtőke mellett rossz helyen kifejlődött új
tőke, amely a földbe gyökereztetés céljából visszahajtott, de idejében fel nem
húzott és le nem vágott termővesszőből,
a porhajasból nőtt ki. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
*Leskótelep: → utcák−utcanevek
leskunyhó leskunyhóṷ fn Gallyakból
épített → kunyhó, amelyből repülő ragadozó madarakra vadásznak.
lesorol ~ i Sorjában előad, felsorol,
elbeszél.
lesóz lesóṷz i Pl. madarat leüt, lever.
leső lesőÝ fn → Fazekaskemencén
ablakszerű nyílás, amelyen benézve ellenőrzik, hogy kellően kiégett-e már az
edény. L. még: bagóleső, gyíkleső
lesővadászat lesőÝvadászat fn Olyan
vadászati mód, amikor a vadász ráles a
vadra, álcázza magát. L. még: vadfogás
és vadászat
lesrófol lesróṷfol i 1. Más igével ritkábban: leszít. Lámpabelet, lámpát lecsavar. 2. Alkudozással vminek csökkenti az árát.
lestikkesedik ~ i Hűtés nélkül tartott
hús megromlik, megbüdösödik.
lestreihol lestrájhol i → Mézeskalácsos tésztát alapfestékkel leken, bemázol.
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lesüt ~ i 1. Penész növényt elpusztít,
tönkretesz. 2. Cipész a legömbölyített
fémdarabot, az → ampasszt felmelegítve
az elkészült cipő bőréhez nyomja, hogy
a bőr fényes és tartós legyen.
lesz ~ i Figyelmeztetés: Lesz neked!:
verést kapsz!. Szólás: Lígy Dániel!: vallj
színt! Α követelőzőnek, telhetetlennek
mondják: Ha van, legyík, ha nincs, vegyík! A kölcsönkérőnek válaszolták: Ha
gazda, legyík, ha nincs, vegyík! Hova
legyek?: mitévő legyek? − Az ige adatolt
igekötős alakjai: → odalesz, rálesz.
leszabadul i Leszabadul a szövőÝrűl:
gubaposztó a mellékszálak elvágásával
lekerül a szövőszékről. L. még: guba
leszakad ~ i − Időjárási kifejezésben:
Ojan nehéz felleg jött, hogy majd ~t:
esőfelhő közeledett.
leszakaszt ~ i Virágot leszakít.
leszalad ~ i Hullócsillag lefut az égről.
leszalmáz ∼ i → Szalmával behint,
leterít.
leszalonnáz ~ i Levágott disznó szalonnáját lefejti. L. még: disznóölés
leszánt ~ i Pl. gazt, trágyát, zöldtrágyát, rávetett magot szántással a földbe
forgat, beszánt.
lészaporítás ∼ fn → Gubacsapóknál
az üstben lévő folyadék mennyiségének
megnövelése.
leszar ~ i Becsmérel, leszól vkit. A
szomszídasszony engem mindig ~.
leszárad ~ i Teljesen megszárad.
leszed ~ i 1. Kinyer. A szőÝlőÝ héjábúl szedi le a festíkanyagot. 2. → Rézműves megmunkálandó tárgyat vékonyít,
alakít.
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leszekúr ~ fn (gúny) Urat játszó parasztember. A cívisek megvetően így nevezték az úri viselkedést, modort, öltözködést utánzó parasztembert. Az idősek
szerint Debrecenben hamar rámondták
vkire, hogy ~. Szólásban: Vóṷtam paraszt, ~/leszek úr.
leszélezés leszílezís fn → Szőrmekikészítőknél a bőr szélén található csiszolatlan és egyenetlen bőrrészek levágása,
kiegyenesítése.
leszigetel i Leszigeteli magát: pl. lekvár elzáródik a levegőtől. L. még: lekvárfőzés
leszikkad ~ i Pl. vizes szilva megszárad, megszikkad.
leszikkaszt ~ i Pl. vizes szilvát megszárít.
leszít: → lesrófol
leszív ~ i Leszíjja magát: berúg, lerészegedik.
leszolgál leszóṷgál i Katonaidőt szolgálatban eltölt, befejez.
leszorítóvessző leszorítóṷvesszőÝ fn
Kosárfonóknál segédvessző, amellyel
egy másik vesszőt erős, lefelé irányuló
nyomással körülfognak. L. még: vesszőfonás
leszottyan ~ i 1. Pl. túlérett, túlságosan leves gyümölcs a fáról leesik. 2.
Fáradtságtól a székre lerogyik.
lesző leszű fn Gubát megsző.
leszőrkaszáz leszőÝrkaszáz i Megperzselt disznót régi kasza egy darabjával, a → szőrkaszával lekapar, hogy bőréről a pernyét, piszkot eltávolítsa. L.
még: disznóölés
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lészűrő kosár lészűrőÝ kosár: →
Gu- bacsapóknál a festék szűréséhez
való eszköz, szűrőkosár.
lét lít fn 1. A létezés, az élet. Léha
vóṷt az ottani lítünk. 2. Tartózkodás,
vhol létel. Ott lítedbe megbeszíltük, mit
csinájjunk.
letaglóz letaglóṷz i → Mészáros →
taglóval vágómarhát egyetlen ütéssel
leüt.
letakar ~ i Gabonát (búzát, árpát,
rozsot, zabot) learat. L. még: aratás
letakarít ~ i Terményt betakarít.
letakarodik ~ i Lefekszik. Mán letakarodott az egísz család.
letakaródzik letakaróṷddzik i Vmilyen piszok, fölösleg lejön, letisztul.
letalpvesszőz letalpvesszőÝz i Kosarat alsó peremén talpvesszővel, vagyis
szegővesszővel ellát. L. még: vesszőfonás
letámad ~ i Pl. kutya megtámad.
letáncol ~ i → Gubacsapó lábbal lenyomkodja a hordóba rakott gubákat,
hogy a festéklé ellepje.
letanyáz/ik ~ i Kényelmesen leül, letelepszik.
letapos ~ i 1. A → guzsaly talpára
erősen rálép, hogy a guzsaly ne mozogjon. 2. Letapossa a becsületit: rosszat
mond vkiről.
letáskásodik ~ i Vakolat a falfelülettől elválik, feltáskásodik.
letaszít ~ i Nagyon összeszíd.
letehenedik ~ i Pl. vendégségben ráérősen megül. Ez a Julcsa jóṷl letehenedett itt, nem akar hazamenni.
letejfelez ~ i Pl. lángost tejfellel megken.
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leteker ~ i Szél fát a lombkoronánál
tör el.
letelel ~ i Jószág tél végére lesoványodik, legyengül.
letentél ~ i (gyny) Lefekszik.
letépődik letípőÝdik i Pl. gomb leszakad.
letérdepel letérgyepel i Letérdel.
leteremt i Leteremti magát: leissza
magát. L. még: részegség
leterít ~ i Pl. szilvaszemeket szétrak,
szétterít.
letermel ~ i Szőlőtőkét túlterhel. Aki
például egy szőlőtőkén két vessző helyett négyet hagy, az ~i a szőlőtőkét,
túltermelteti, emiatt legyengül a tőke. L.
még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
letesz/en ~ i 1. Jég elver. Letette a
vetíst a jég. 2. Vhonnan elhelyez, elültet.
A tanítóṷ a tanulóṷt rossz tanulmányi
eredmínye miatt letette az elsőÝ padbúl,
hátrább ültette. 3. Szennyes ruhát levet.
A fírfi cseléd letette a szennyest, tiszta
ruhát vett fel.
letetejel: → letetejez
letetejez ~ i Alakváltozata: letetejel.
1. A dohány felső levelét a növény tetejével együtt letöri. 2. A szőlő tetejéről a
fattyúhajtásokat letördeli, levagdalja. L.
még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
letétel letítel fn A → guba festéklében történő megmártása.
letett pénz letett píz: Félretett pénz.
létezhetetlen ~ mn Lehetetlen.
letikkad ~ i Nagy melegben elfárad,
eltikkad.
letikkaszt ~ i Kiszárít. A tengerit a
forróṷság ~otta.
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letikkasztó idő letikkasztóṷ időÝ:
Nagyon meleg, száraz idő. L. még: időjárás
letisztel ~ i Lekakál, lepiszkol. A
madár ~te a kalapját.
letoj/ik ~ i Megtojik.
létora: → létra
letottyan ~ i Járni tanuló kisgyermek
lehuppan, lezökken.
letőgyel letőÝgyel i Tehén, koca tőgye ellés, ill. fialás előtt megtelik tejjel.
letölt letőÝt i Leönt. A savóṷt letőÝtöttík rulla.
letör ~ i Puskacsövet lehajt. Dühös
fenyegetés: Letöröm a derekadat!
létra ~ fn Régi (népnyelvi) nevei:
lábtóṷ, lajtorja, és ez utóbbi ejtésváltozatai: rajtoja, létora. 1. Tyúklétra. 2. →
lépka.
letrágyáz ~ i Megtrágyáz.
létrehoz ~ i Jószágot meghizlal, feljavít. Abrakoltam, de nem lehetett azt
már ~ni.
létrejön ~ i 1. Meggyógyul, felgyógyul, erőre kap. 2. Alku közben megegyezik vkivel. Nem tudok ~ni a komámmal.
letriőröz: → konkolyoz
letromfol ~ i Beszéd közben rendreutasítóan közbeszól.
letud ~ i 1. Tartozást kiegyenlít. 2.
Feladatot kelletlenül teljesít. Letudta a
látogatást.
letúr ledúr i 1. Letaszít, lenyom vmit
vhonnan. A szalmakazal tetejit villával
ledúrta. 2. Lepusztít vmit vhonnan v.
vmiről. Úgy ledúrja a kis szemeket a
moj, hogy csak a kocsány marad.
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letyefitye ~ mn Fityegő, libegő. →
Gyermekmondókában: Viszik mán, viszik
mán Danikáné jányát. Bíborba, bársonyba, ~ főÝkötőÝbe, gyöngyös koszorúba.
létyó: → lélötty
leugarol ~ i Földet aratás után nem
mélyen megszánt. Aratás után, amikor
behordták a kereszteket, a búzaföldet
~ták, fennyedin (3−4 cm mélyen) leszántották.
leücsül ~ i (gyny) Lecsücsül, leül.
leül ~ i Leülepedik. Ez kiszedi a sóṷkat, ami ~ az ajjára.
leülepszik ~ i Letelepedik, eső elől
behúzódik vhova.
leüt ~ i 1. → letaglóz. 2. Leüti az
írtíkit: helytelen kezelés miatt csökken
az értéke. Ha firnánc festíkkel vagy szurokkal numerázták a bárányt, az ~ötte a
gyapjú írtíkit.
levacáholódik levacáholóṷdik i 1. Pl.
szekérről csomagjaival együtt körülményesen leszáll. 2. Ágyról körülményesen
leszáll. 3. Lefekvéshez készülve levetkőzik.
levág ∼ i 1. Juhot megnyír. 2. A fazekas a kész edényt egy metsződrót segítségével leveszi a korongról. 3. Ragadozó
madár állatot leterít. A héja ~ta a tyúkot.
levágódik levágóṷdik i Learatódik,
learatják. Hóṷnap mán levágóṷdik a
búzám, monta az, aki nem maga csinálta.
levakar ~ i → Tímár pácolás után a
bőr húsos oldalát vakarókéssel letisztítja.
leválik ~ i Dagasztáskor a tészta
könnyen lejön a kézről. Ez annak a jele,
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hogy a tészta már megfelelő, készen van.
L. még: kenyérsütés
leválaszt ~ 1. Elkülönít. A szopos
bornyút őÝszig nem választották le. 2. →
Fazekas az agyagtömbből egy darabot
levág.
leválogat ~ i Gyümölcsöt a termőágról ritkítás céljából leszed. L. még: gyümölcstermesztés
levedzik leveddzik i 1. Növény, seb
nedvet ereszt. Ha a szőÝlőÝt meccik, a
vesszőÝ leveddzik. Régen a → szőlőveszsző levét megszedték szemvíznek, alákötötték az üveget, orvosságnak használták. 2. Orr folyik, csepeg. L. még:
népi gyógyászat
levegő levegőÝ fn − Szólás: Kiszoríttya belőÝle a levegőÝt: a) megfojtogatja. b) poharat pálinkával, borral teletölt.
levegőcső levegőÝcsű fn Másik neve:
tutni. → Mézeskalácsosoknál díszítéshez
használt kerek nyílású kis rézkúp.
levegőfújó levegőÝfújóṷ fn → Kovácsmesterségben: fújtató.
levegődzik levegőÝddzik i Levegőt
kap, szellőzik.
levegőztető levegőÝztetőÝ fn →
Rézműveseknél: a homokházba szúrt apró furatok, amelyeken az öntéskor felszabaduló gőz távozik.
level ~ i Növény, seb levet ereszt. A
népi megfigyelés szerint: Ha az eperfa
~, esőÝ lessz. L. még: időjóslás
levél ~ fn 1. Növény része: ákáclevél,
csalánlevél, cserjelevél, csuhajlevél,
csutkalevél, diófalevél, futáslevél, elhelyezkedése alapján: aljalevél, anyalevél;
gyógynövény: farkasalmalevél, maszlag-
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levél.− Közmondásban: Nem zörög a ~,
ha a szél nem fujja: van annak vmi alapja, ha vkiről rosszat beszélnek. 2. Vékonyra nyújtott tésztalap, jelzői használatban: ilyen mennyiségű, ~nyi. Elnyújtottam tíz ~ tísztát. Idevehető az eperlevél ’levestészta’, szerelmeslevél ’hajtogatott vajas tészta’ is. 3. Mezőgazdasági
eszköz része, pl. faborona azon gerendái
közül egy, amelyben a szögek vannak; a
borona egy egysége, tagja, ill. az egyszerre használt boronák közül egy, boronalevél, saroglyalevél. A boronánál 3
~ is volt egy sorjában a rúdon. 5. Hivatalos v. (magán)irat: gyászlevél, kommenciólevél, látlevél ’látlelet’, segédlevél. L.
még: a fogalmak szócikkeit is!
levélcső levélcsű fn → Mézeskalácsosoknál az ájzcsőnek az a fajtája, amelyik levélmintát nyom. Ezzel ájzolják a
rózsák levelét.
levelen sült ~: A régi → cívis konyha
egyik régi étele volt, már kiment a divatból. Ecsedi István szerint (A debreceni és tiszántúli magyar ember táplálkozása. 276) így készítették: A gazdaszszony olyan pépes tésztát kavart, mint a
palacsintának szokott, csak vmivel sűrűbbre. Száraz (és tiszta) tengericsuhát
/suskát vett elő, a csuhalevelet kenőtollal
megkente olajjal. Befűtötte a kemencét,
→ kipemetelte/kipemetézte a fenekét, a
pépből egy jó fakanálnyit a suskára tett,
majd ezt egy kis lapáton behelyezte a
kemencébe. Ott hamar megsült.
leveles ~ I. mn Bűnös, hibás, vétkes
vmiben. Hazudós, aki nem jóṷl csinált
valamit, vagy el akart titkolni valamit.
II. fn Pihenésre, szórakozásra szolgáló,
lombos ágakkal borított kezdetleges
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építmény. Debrecenben most is megvan
a Leveles, Leveles csárda. Régen a bakák, szolgálólányok kedvelt szórakozóhelye volt.
Leveles: → leveles
Leveles csárda: → leveles
leveles pálca ~: Az első → saroglya
része. Az első saroglya két oldalból, két
hosszanti és két keresztben fekvő ~ ból
áll.
leveles tészta leveles tíszta: Rétegesen hajtogatott, zsíros tészta.
leveles csutka ~: Kukoricatörés után
a kukorica leveles szára, amelyet takarmányként hasznosítanak.
levelesláda ~ fn Házi iratok tartására
használt kisebb faláda.
levelezik ~ i → Mézeskalácsos → levélcsővel levélmintát készít. L. még: kilevelezik
levelezőlap-karton levelezőÝlap-karton fn Rétegesen ragasztott kemény(ebb)
papír.
levélfodrosság ~ fn Ha a gyümölcsfa
levele gombabetegség miatt fodrossá
válik, összegubancolódik. L. még: gyümölcstermesztés
levélfoltosság levélfóṷtosság fn Gyümölcsfák betegsége. L. még: gyümölcstermesztés
levélganéj levélgané fn Szegények
tüzelője volt, a parasztok a télen összehordott trágya és szalma összekeverésével állították elő. A keveréket trágyalével v. vízzel megöntözték, tavasszal
deszkaformába taposták, kivetették és
megszárították. Készítésével és árusításával sok kárt tettek a mezőgazdaságnak,
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a föld természetes trágyázása sérült miatta. L. még: tűzrevaló
levelipergő levelipergőÝ fn Bárányra
v. kutyára akasztott kicsiny → kolomp,
pergő.
levendula ~ fn Lavandula officinalis.
Illatos kerti dísznövény, gyógynövény.
Értékes illóolaja van. L. még: virágoskert
leves ~ fn – A/ Első fogásként fogyasztott, jórészt folyadékból álló ételfajta. Az utóbbi időkig a paraszti étkezések napi rendjéből a ~ csak ritkán hiányzott. Amikor még a mezőn dolgozóknak
otthonról vitték a meleg ebédet, szó sem
lehetett róla, hogy az ételek közül a körülményesebben szállítható ~ hiányozzék. A fő egyházi ünnepek (karácsony,
húsvét, pünkösd), ill. a lakodalmak és
más fontos családi események (keresztelő, névnapozás, halotti tor) étrendjében
is fontos helyet foglal el. A ~félék sora a
cívis konyha napi gyakorlatában is szinte
megszámlálhatatlan: a teljesen zsiradék
nélküli kásás savanyú létől a tejjel habart
aszalt gyümölcs-főzeten, a felforralt
aludttejen, a hagymás zsírral ízesített
tésztalén, a zsíron pirított alföldi krumplis tésztaleveseken át a húslevesig terjed.
A ~ek egy része rántással, habarással
készült/készül. A 19. század végétől a
cívis konyhából is fokozatosan eltűntek
a hajdan igen kedvelt savanyú ~ek (erjesztett gabonaléből, belsőségekből, de
színhúsból is). A parasztság legünnepibb
~e a tiszta hús~. Erre utal a ma is hangoztatott cívis „ősmondás” is: Nem is
ebíd, ha ~ nincs. Ez többnyire tyúkból,
ritkábban marhahúsból v. disznóhúsból
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készül(t). A baromfi és marhahús fogyasztásának ez a fő formája. A 19. és
20. század fordulóján még a hús~ is
zöldség nélkül készült. – B/ A cívis
nyelvben (bizonyos tematikus csoportosítás alapján) a következő ~ekre, ~fajtákra vannak adatok: (Egyes elnevezések
használatában bizonytalanságot tapasztaltam.) a) húslevesek: tyúkhúsleves,
kappanleves, gyöngyházhúsleves, gyöngyösleves, aprólékleves, fácánleves;
gulyásleves, marhahúsleves; disznóhúsleves, kanecetes/savanyúlé/espékes, fehér ecetes, orjaleves: krumplileves füstölt orjával; savanyú étel; tárkonyleves,
nyelvleves, vágott lé, vargaleves; falsleves. b) zöldséglevesek: káposztaleves
/savanyítottkáposzta-leves, kródumpraj,
gezemiceleves, ugorkaleves, lucskoskáposzta-leves, kelkáposztaleves, murokleves, paszulyleves, zöldpaszulyleves,
édespaszuly, rántásos paszuly/rántott
paszuly, öregpaszulyleves, kolompérleves, paradicsomos krumplileves, rántott
kolompérleves, hamishúsleves, tökkáposztaleves, tökleves, hagymaleves ’füstölt disznóhúsból rántással’, rántásos
hagymaleves, kaporleves, salátaleves. c)
gyümölcslevesek: aszaltszilvaleves, bagolytüdő, cibereleves, meggyleves, almaleves, birsalmaleves, szilvaleves, paradicsomleves, pöszmételeves, ribizlileves,
gyümölcscibere; stb. d) betétje, tésztája
szerint: eperleveles leves, hamisgulyás/
felvertgaluska-leves/?restekhamarja, kásaleves: aprókásaleves; csigaleves,
csorgatott leves, grízgaluskaleves, rízsleves, gubaleves, gyűszűfánkleves, csimbókosgaluska-leves/görcsösgaluska-le ves, csipkedttészta-leves, kavartgaluska-
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leves, keselyleves ’pirított tésztával és
tejjel készült leves’, lebbencsleves/síplüleves/tésztaleves, leveskása, nokedlileves, párnatészta-leves, pergelt leves
/pirított reszelttészta-leves, pergelttésztaleves/?restasszonyok levese, pergelt laskaleves, pergelt lebbencsleves, pergelt
étel, pirított-tészta-leves, mezitlábas
tésztaleves/pirítatlantészta-leves/mezitlábas leves/mezitlábas lebbencs, reszeltleves/reszelttésztaleves, tarhonyaleves,
táskaleves, tejleves, tejbetésztaleves, ill.
köleskásaleves, gömböcleves, kukóleves,
borleves, borspor/borsporos, buggyantott tojásleves, leveskása, rízsleves. Itt
említhető a suhintott leves is. e) alapvető
fűszere szerint: köménymagleves/köményleves. f) egyéb: a cibereleves egyes
fajtái, békabaszta-leves, eddmegleves,
heprecsóré, lélötty/lélotty/létyó, lögymör, lötyedék, nyögvenyelő, öregleves,
tojásleves: savanyú tojásleves. – C/
Névátvitel eredménye a → feketeleves és
a pofleves ’nyakleves, pofon’. − Szólásban: Ne nevess, mert kifut a ~!: (tréf)
annak mondják, aki jóízűen nevet. Közmondásban: Ki hogy főÝzi a ~it, úgy eszi
meg: dolgaink úgy alakulnak, ahogy alakítjuk őket. L. még: a fogalmak (levesfajták) szócikkeit is!
levesbetét ~ fn A → leves minőségét
javító adalékok. A ~ készülhet tészta,
finommetélt, csigatészta, belsőségek v.
például tüdőstáska felhasználásával.
leveses ~ I. mn 1. Leves, lédús 〈gyümölcs〉. 2. Levest kedvelő. A cívisek
mind ~ek. II. fn Üzemi konyhán a levesek előkészítésével foglalkozó kisegítő.
leveseskanál: → levesmerő kanál
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levesfőző levesfőÝzőÝ fn Egytálétel
főzésével foglalkozó → kifőzdés.
leveskása ~ fn Régi debreceni ételféle. Ha megadják a módját, így készül: a
felkarikázott szárazkolbászt bő lében
megfőzik, a levébe → köleskását, felkarikázott krumplit, zsírt, petrezselyemgyökeret, fokhagymát tesznek, és az
egészet összefőzik. Szegényes változatát
napszámosoknak készítették: a köleskását vízben, sóban megfőzték → levesnek, és berántották. Ha gyakran főzték
nekik, így gúnyolták: Boddzavirág, ~.
Mindenik nap kéccer járja. L. még: cívis
konyha
levesmerő kanál levesmerőÝ kanál:
Összetétellel: leveseskanál. Nagyobb →
kanál, amellyel a levest szedik ki a tálból. Régen ez is fakanál volt.
levestál ~ fn Levesestál.
levestészták: A cívis parasztember
elsősorban → levesevő, leveses. Ezt
maga is hangoztatta: Nem is ebíd, ha
leves nincs. A gazdasszony a levest tésztával főzi. A ~ csoportjai: nem gyúrható
~, azaz kavart levestészták: felvert galuska, csorgatott tészta, grízgaluska;
gyúrott ~: nem nyújtott levestészták,
nyújtott levestészták. E két csoportba
tartozó tésztát liszttel, tojással gyúrják.
Ha a tojás kevés, a keverési arány fele
tojás, fele víz. A nem nyújtott ~kat gyúrás után nem cipózzák ki, nem nyújtják
el, hanem csak a jó kemény gyurmát
dolgozzák fel. Ezek a legkezdetlegesebb
tésztafélék, de kövér disznó-, marha-,
birkahúsokkal nagyon ízletesek. Ilyen ~:
a vágott tészta, csipkedt tészta, reszelt
tészta, gombatészta/tésztagomba, guba-
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tészta, macskatalp/macskanyom/cifragaluska. Főleg orjalevesnek főzik őket. A
nyújtott ~kat is tojással gyúrják, de →
kicipózzák, és elnyújtják papírvékonyságú levelekké, így dolgozzák fel. Idetartoznak a lebbencstészta/tördelt tészta,
laskatészta,
kockatészta/kockástészta,
zabtészta, eperlevél; tyúkfül, kacsatalp,
csigatészta. − Főzéskor elkövethető hiba, hogy a levestészta → összecsimbókosodik. L. még: a cívis konyha és az
egyes levestésztafajták szócikkeit is!
levesz ~ i 1. Leszed. 2. Leveszi a vírt:
disznót megszúrva vérét egy edényben
felfogja.
levetkezik ~ i 1. Levetkőzik. 2. Katonaságtól leszerel.
lezabál ∼ i Állat túl sokat eszik, és
emiatt beteg lesz.
lezéna: → lizena
lézeng ~ i − Szóláshasonlat: Lézeng,
mint a beteg légy: pl. nagy betegség után
alig tud járni.
lezir ~, lizir fn → Paszományosok
rojtozás alá leszőtt szegőszalagja.
lezománcozott gomb ~: Zománccal
bevont, ill. díszített → gomb.
liba ~ fn 1. – A/ Fehér, ill. sötétszürke tollú, úszóhártyás lábú, nagy testű,
hosszú nyakú háziszárnyas. Hivatalos
neve: lúd. A cívis paraszti gazdaságban
főként két fajtát tartottak: a fehér ~´t és a
jobban hízó sötétszürke tollú ~´t. A hím
neve gúnár, a nőstényé tojó/tojóliba, a
fiatal tojólibáé zsiga/zsigaliba. A tenyész~ népi elnevezése magliba/maglúd. A kis~ becézett neve: libuka. A fiatal, de már kifejlett állat neve anyányi
liba v. csonkaszárnyas liba. A fején bó-
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bitaszerű tollcsomót viselő ~ a kontyos
liba, hivatalos nevén bóbitás lúd. A kis~
jellegzetes színe a libazöld. Csapatban
tartása a libagulya v. libafalka, őrzője a
libapásztor. A ~ ürüléke a libaganéj, ill.
a libafröccs. Hívogatása: libukám, libukám, libu, ill. libuskám, libuskám, a kislibáé még bizsi, bizsi, ill. lululu, lululu.
A ~ gágog, gágint, a haragos gúnár sziszeg, a vízben a ~ a csőrével ficserékel.
A ~ csupán márciusban tojik, összesen
5−6 alkalommal, tojása a nagyméretű
libatojás. A ~ a költés előtt lepelyhel,
amikor elkotlik, a fészkét ezzel a pehelylyel kirakja. A kotlóliba a fészekbe helyezett tojásait 4 hét (egy hónap) alatt
kelti ki. Reggelente levették v. magától
leszállt a fészekről, ilyenkor a tojásait a
pehellyel betakarta, elvégezte a dolgát,
evett, ivott. A szabadon hagyott fészekben a tojásokat, hogy nedvesek legyenek, a gazdasszony 2−3 naponként enyhén megcsapkodta egy kevés vízzel. Ha
a ~ megfürödhetett, akkor ez elmaradt.
(Egy cívis háziasszony szerint: Mikor
jóllakott, az ivóvizében megfürdött, rögtön szaladt vissza a fészkére, a tojásra,
annyira „tudta”, hogy kell a tojásnak az
a kis nedvesség.) – B/ A szárnyas hasznosításának két fő területe a cíviseknél is
a háztartás és a kereskedelem. A kukoricatermelés elterjedése óta a parasztság
~´t hizlal (libatömés). Az eladásra szánt
~´k nagy részét a cívis gazdálkodóktól a
helyi zsidó kereskedő vette meg. A hízott ~´t a sakter levágta, megvizsgálta,
ha kóser volt, akkor felhasználták étkezésre (libazsír, libamáj). (A zsidók csak
kacsa- és ~zsírt fogyasztottak.) A zsidók
a kövér ~´t szerették, mert annak szép
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nagy mája és sok zsírja van. A ~húst
(combot, mellehúsát) fel is füstölték. –
C/ A ~´hoz több népi megfigyelés kötődik. A hangadására vonatkozik: Lúd, ~
gágog, réce, ruca hápog. A Márton-napi
~ mellcsontja „megjósolja”, hogy milyen
tél lesz. Ha a csont fehér, akkor sok hó,
ha barna, akkor enyhe tél várható. A hím
~´t így uszítják: Csipd meg, gúnár a
seggit, hadd ugorjík egy kicsit! Vele
kapcsolatosak a következő frazémák is:
Úgy, úgy ídes gúnárom, úgy lesz ~´m a
nyáron! − mondja a gazdaasszony örvendezve, amikor látja, hogy a gúnár
tejjesíti a kötelessígit. Íl [él] a gúnár,
másikat gurigál: vigasztalásként mondják a kisgyermeke halála miatt kesergő
anyának: él a férje(d), még lehet gyerekük/gyereketek. − Szóláshasonlatokban:
Buta, mint a ~: – mondják a nagyon
ostoba emberre. Megfogta, mint Matóṷcsi a ~´kat: nagy szerencse érte. Úgy
szuszog, mint a tőÝtött/dugott ~: fáradtság v. kövérség miatt erősen szuszog.
Más változatban: Úgy liheg, mint a hízott ~. A kimerült ember Úgy kivan, mint
a ~. A cívis népi szólásokban a szárnyas
mindkét elnevezésével találkozunk: Legyen lúd, ha fehír! Együk meg, ha kövér!
Más változatban: Legyen lúd, ha kövér,
egye meg, akié!: − mondják ráhagyólag:
legyen neked igazad! Akkor még lúdtollal írtak, vagyis hajdanában minden
másképp volt. A ~´k beníznek az ablakán: nagyon alacsonyan van az ablaka. A
~ is elcsúszik a jégen − mondják tréfás
vigasztalásként, ha vki ügyetlenül elesik.
Tuggya, mitűl hízik a ~: tud ügyeskedni
a saját érdekében, a saját dolgában. A
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haszonhajhászó, önző munkára, munkásra mondják gúnyosan: Ki-ki magának,
mint a ~. Ez utóbbi egy Debrecenben is
jól ismert népi hangutánzó állatmeséhez
kapcsolódik. A ~´k a mezőre menet ezt
hajtogatták: Ketten szedünk egy zsákba,
ketten szedünk egy zsákba. Amikor kiértek a tarlóra, azt mondták: Ki-ki magának, ki-ki magának! − A ~ jelentőségéről
közvetve a népnyelvi szókincs is tanúskodik. A recés talpú csizma névátvitellel
libafogas csizma, növénynév a libamájpaszuly, libatippan, gyermekjáték szövegében fordul elő a libagége. 2. Vad~.
3. Kisebb kőművesszerszámok tartására,
hordására használt kis zsák, amelyet zsinórral átkötve félvállra akasztva hordtak.
L. még: állathívogató, baromfitartás; a
fogalmak szócikkeit is!
libafalka ~ fn Másik neve: libaguja.
Csapatban tartott és rendszerint → libapásztorral őriztetett libák.
libafogas csizma libafogas csizsma:
Recés talpú → csizma.
libafröccs ~ fn A → liba híg ürüléke.
libaganéj libagané fn Lúdszar. Kiégeti a növényt, a füvet, emiatt trágyázásra nem használják.
libagége ~ fn → Gyermekjátékban:
Víge, ~!: itt a vége, fuss el véle!
libagulya: → libafalka
libahúsos kása: → ludaskása
Libakert ~ tn Egykor Libatónak is
nevezték. Nagy vízállásos terület volt a
belváros északi peremén, a városon átfolyó erek töltötték fel még a Tisza szabályozása előtt. Az árokkal és sánccal kerített város libalegelője volt a csemetei
kapun kívül. A kapuk megszüntetése, az
árok betemetése után a területet ~ néven
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parcellázták. Új birtokosai a kert termékeny talaján főként zöldségtermesztéssel, konyhakertészettel foglalkoztak
olyan sikerrel, hogy a libakertes szó
’zöldségkertész, bolgárkertész’ jelentésben fogalommá, foglalkozásnévvé vált.
1954-től a ~ben épült fel a város első
lakótelepe az Új Élet Park. L. még: szőlőskert
libakertes ~ mn/fn A zöldségkertész,
bolgárkertész rokon értelmű megjelölése
volt a régi időkben. L. még: Libakert
libamáj ~ fn − Tréfás, ritmusos, rímes mondókában: Libamáj, kacsamáj,
de jóṷ vóṷna belőÝle egy darab már!
Annyi zsidóṷ sóṷgorom vóṷt, ~ba jóṷ
dóṷgom vóṷt: a tréfás rigmus arra utal,
hogy a zsidók sok libamájat fogyasztanak. L. még: liba
libamájpaszuly libamájpaszuj fn Nagyon jó minőségű, világos színű, héj nélküli étkezési bab, futóbab. L. még: paszuly
Libanyomás: → Haláp
libapásztor ~ fn Libákat őrző, legeltető személy, rendszerint kisgyermek v.
serdülő leány (→ kistizentúl). A gyerekeket erre a munkára leginkább a nyári
szünidőben alkalmazták.
libapehely libapehej fn A → liba finom → pehelytolla.
libapimpó: → libatippan
libáskása: → ludaskása
libatépés libatípís fn A ~ egészen a
múlt század közepéig a cívis gazdaszszony egyik kedvelt és hasznos elfoglaltsága volt. Első alkalommal a kisliba
kikelése után 12 hétre (3 hónapra) került
rá sor, utána hathetenként. A hidegebb
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idő beálltáig, egészen Imre napig (november 5.) volt szabad megtépni a libát.
A fiatal ludakat évente 3, az idősebbeket
4−5 alkalommal tépik. A gondos gazdasszony a naptárba is följegyezte a ~
pontos dátumát. Én ebbe nagy makher
vóṷtam − mondta az egyik idős adatközlőm. A ~ menete: összekötik a liba lábát,
aztán megfordítják, és letépdesik róla a
tollat. Az első tépéskor a tollat összetíptík a pehejjével ’pehelytoll’. A későbbi tépéseknél előbb a tollat tépték, utoljára a pehelyt. A legjobb minőséget a →
harmadik tépéssel nyerték. A dunnába a
libatoll, de még inkább a libapehely a
legjobb. Ezért főként ez utóbbit tették a
dunnába. (A kacsa tollát a diványpárnába tették, nem használták ágyneműbe,
mert kibújik a → cihából. Ezért a kacsatoll a cselédnek sem kellett.) Az én dunnám most is pehejbűl van, abba nincs
egy szem toll se − dicsekedett az egyik
cívis háziasszony. A libatoll egyben jó
bevételi forrása is volt a cívis háziaszszonyoknak: néhány nappal a ~ előtt már
a zsidó tollkereskedő (→ tollas zsidó)
érdeklődött az üzlet iránt.
libatippan ~ fn Másik népi neve:
főÝdimogyoróṷ; hivatalos neve: libapimpó. Potentilla anserina. Nedves területeken, legelőkön − így a Hortobágyon
is − megtalálható, földön kúszó, hosszú
indájú növény. Májustól szeptemberig
virágzik. A libák kedvelt eledele, erre
utal a név is. Főzetét sok betegség gyógyítására használják. (gyomor-, bélvérzés, hasmenés stb.). L. még: gyógynövények, Hortobágy növényvilága
*Libató: → Libakert
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libatoll: → lúdtoll
libatöltés: → libatömés
libatömés libatömís fn Másik elnevezése: libatőÝtís. A → liba töméssel
történő hizlalása. Nem volt időszakhoz
kötve, de általában októberben, november elején fogták be a libát tömésre, de
csak olyat, amelynek az előző tépés után
már eléggé kinőtt a tolla. A kétfelé osztott istálló egyik rekeszébe berakták a
tőÝteni valóṷ libát, módosabb helyeken
25−30 db-ot is egyszerre. Egy asszony
10 libát töltött/tömött meg naponta kétszer, este és reggel. A ~t kézzel végezték, nem géppel. A tömő leült a földre,
és a két lába alá szorította a libát, amelyet a kisegítője adott oda neki. A keze
ügyében egy nagy tálban/lavórban volt a
tőÝtni valóṷ tengeri ’áztatott tengeri’,
amelyet beáztatáskor kissé megsóztak,
és egy kevés zsírt is tettek hozzá, hogy a
szem könnyebben csússzék le az állat
torkán. Libatömni a nyolcsoros tengeri
volt a legalkalmasabb. (A szatmári gazdasszony az áztatott tengeri közé olykor
néhány darabka faszénparazsat tett, a
cíviseknél ez nem volt szokásban.) A
tömő megfogta a liba fejét, szétnyitotta a
csőrét, és egyik kezével beletett a szájába egy félmaréknyi tengerit, majd hüvelykujjával óvatosan leigazította, lenyomkodta a torkán. Miután a liba lenyelte, a tömő egy kicsit várt, majd újra
megismételte a műveletet, egészen addig, amíg a liba begye meg nem telt.
Közben a tömő mindig igazította, nyomogatta óvatosan az állat nyakát. A
megtömött libát a kisegítő áttette az elrekesztett istálló másik, szabadon ha-
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gyott oldalára. Az ivóvíz úgy volt középen elhelyezve, hogy az állatok mind a
két oldalról hozzájuthattak. Szemet kapott a liba − mondták, ha félre nyelt, és
véletlenül egy szem belement a légcsövébe. Az ügyes tömő így vette ki a cigányútra tévedt szemet: alul megfogta az
állat légcsövét, és két ujjal óvatosan
nyomkodta fölfele a tengeriszemet. Mikor a szem felért, a tömő jó erősen megszorította a liba nyakát, hogy ne tudjon
visszacsúszni, a liba egy nagyot tüszkölt,
és kiugrott a szem. A tömő egy csapatot
3 hétig tömött, ennyi időre volt szükség,
hogy a liba meghízzon. 3 hét után az
állat vágásra érett volt, élve szállították a
piacra. − Hasonlóképpen zajlott a kacsa
tömése is.
libatömni ~ in → Libát tömni. A
nyolcsoros tengeri jóṷ vóṷt ~.
libázik ~ i Vadlibára vadászik. L.
még: vadfogás és vadászat
libazöld libazőÝd mn Sárgászöld. L.
még: zöld
libazsír ~ fn A levágott → liba hájából kisütött, könnyen olvadó → zsír.
libbeg-lábbog ~ i Betegség miatt
szédelegve, imbolyogva mozog. Ikerszó.
libeg ~ i Lebeg.
libellus ~ fn Megbízólevél, a → legáció igazolása és hivatalos okmánya.
Tartalmazza a → legátus nevét, évfolyamát, a legáció helyét. A fogadó lelkész erre írja az értékelést és az összeget,
amivel a gyülekezet támogatja a teológus tanulmányait. A pénztámogatást a
szolgálata végeztével kapja. Ha az adomány 20 ezer Ft-nál több, a tizedét be
kell fizetni a teológiai közös kasszába.
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Ha kevesebb, akkor nem. A 10%-ot
legátum kompenzációként azok a legátusok kapják, akik 20 ezer Ft-nál kevesebb
adományban részesültek.
libéria ~ fn Inas, kocsis egyenruhája.
liberokk ~ fn Kabátféle, felöltő.
libick ~ fn (rég) Későbbi neve: kantár. A már legelni tudó → borjúnak a
szopásról való leszoktatásához használt,
fából v. szöges bőrből, lemezből, esetleg
sündisznó bőréből készült eszköz. Az
állat orrára erősítették.
libide-laboda: → laboda
libikóka libikóṷka fn Gyermeknyelvi
szóval: bibikóṷka. Mérleghinta. L. még:
gyermekjátékok
libikókázik libikóṷkázik i Gyermeknyelvben: bibikóṷzik. Mérleghintán hintázik. L. még: gyermekjátékok
liblábol ~ i Lábatlankodik. Mindig itt
~ körülöttem ez a gyerek.
*libra: A hajdani idők egyik →
súlymértéke: 420 g. L. még: pénznemek
–pénzegységek
libu ~ msz Többször ismételve
(kis)liba hívogatására: Libu, ~, ~! L.
még: állathívogatók
libuc líbuc, ~ fn Összetétellel: líbucmadár. Galamb nagyságú költöző madár, köznyelvi neve: bíbic. Fejét tollbóbíta diszíti. Mocsaras rétségek közelében
él, jellegzetes hangja van. Hasznos, mert
sok rovart, csigát pusztít.
libucbaszta föld libucbaszta főÝd:
(durva) Vizenyős, gyenge (legelő)terület.
libuckopogó libuckopogóṷ fn Szikes
(legelő)terület. A → libucok kedvelt tartózkodási helye.
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libucmadár: → libuc
libuctojás líbuctojás, ~ fn Bíbictojás.
libucütés líbucütís, libucütís fn A libuc ’bíbic’ elejtésének az a módja, amikor a → libucütő nevű madárütő fát a
búgattyúval felriasztott madarak közé
dobják. L. még: vadfogás és vadászat
libucütő líbucütőÝ, libucütőÝ fn Kereszt alakú, bádoggal megerősített madárütő fa, → hajítófa, amellyel bíbiceket
dobnak meg és ejtenek el. A felriasztott
bibiccsapat közé dobják.
libuczsombékos libuczsombíkos mn/
fn Zsombékos (legelő)terület, a → libucok kedvelt tartózkodási helye.
libuka ~ I. fn Kisliba. II. msz Többször ismételve kisliba hívogatására:
Libukám, ~, libu! L. még: állathívogatók, liba
libuska ~ msz Többször ismételve
kisliba hívogatására: Libuskám, ~! L.
még: állathívogatók, liba
licit: → licitáció
licitáció licitációṷ fn (rég) Alakváltozata: licit. Árverezés.
líciumfa: → igazságfája
licsilocsi ~ fn (gyny) Fürdővíz.
licslocs ~ fn 1. Lapályos helyen kisebb vízállás. 2. Híg sár, lucsok, locspocs.
lidérc ~ fn 1. A ~ről, a magyar népi
hiedelemvilág természetfeletti lényéről a
cívisek körében kevés ismeret maradt
fenn. A ~et vmilyen ártó éjjeli madárnak
képzelték el. Ha vki egy saját ~re akar
szert tenni, a következőket kell cselekednie: Tegyél a hóṷnod alá egy tyúktojást, és addig tarsd ott, amíg ki nem kel!
Régen azzal ijesztgették a gyerekeket,
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hiszékeny felnőtteket, hogy a ~ a kéményen száll le, és kiszívja az alvó emberek vérét. Átokban: Vigyen el a ~! 2.
Fejletlen, csenevész gyermek. L. még:
boszorkány, cívis hiedelemvilág, emberi
test
liferás ~, riferás fn Kofaszerű kereskedő, szállító. (A német liefern ’szállít’
szóból.) A múlt század elején Debrecen
utcáin még voltak ~ok. Szekérrel ők
szállították a kisebb-nagyobb portékákat
a megkívánt helyre.
ligalléroz: → rigolíroz
ligetes erdő ligetes erdőÝ: Olyan →
erdő, amelyben üres, füves részek, ligetek vannak.
ligetes sírhely ligetes sírhej: Olyan
sírhely, ahol a sírok nem párhuzamosan
fekszenek.
ligeti ember ~: Erdőfoltokkal tarkított homokos földterületen élő ember.
ligíroz: → rigolíroz
lig-lóg lig-lóṷg i 1. Lóg, csüng. 2.
Tárgy mozog, inog, bizonytalanul áll.
ligolíroz, ligollíroz: → rigolíroz
liha: → léha
liha mag ~: Csíraképtelen → mag.
lihel: → lehel
lihog1 ~ i Tűz libeg-lobog.
lihog2 ~ i Liheg, gyorsan lélegzik.
lihogó lihogóṷ fn A hortobágyi tavak
telente be nem fagyó vízfoltja(i). A víziszárnyasok kedvelt tartózkodási helye(i).
*Likaháza: → Nagycsere
likitlakat ~ fn Kis, gyenge → lakat.
lila ~ fn Színnév. Összetételben: →
orgonalila, püspöklila.
lilaákác ~ fn Lilaakác.
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lilik ~ fn A vadlibához hasonló, de
annál kisebb, nálunk átvonuló madár.
Két fajtája a → kislilik és a → nagylilik.
lilikel ~ i A → lilik hangját utánozza.
liliom ~ fn 1. → sárgaliliom. 2. →
tüzesliliom.
liliomgyékény liliomgyíkíny fn Széles levelű → gyékény. Puha, hajlékony
levelei leginkább szatyorfülnek valók.
liliputi tengeri: → csinkvánti tengeri
limbál ~ i 1. Kezében vmit lóbál. 2.
Himbál. A két szál vesszőÝt nem kötöttík
a karóṷhoz, hogy limbájja a szél.
limbucolaj: → limbusolaj
limbusolaj limbucolaj fn Népi
gyógyszerként: köménymag és faolaj
keveréke, amelyet szélbántalmak ellen
külsőleg, a hasfal bedörzsölése útján
használnak. L. még: népi gyógyászat
limel ~ i (gyny) Fut, szalad. Igekötővel: → ellimel.
limel-lomol ~ i Holmiját szétszórja,
rendetlenséget csinál.
limitál ~ i Pl. vásárlás előtt szemügyre vesz, megvizsgál vmit.
lincsel ~ i Igekötővel: fellincsel. A
ház földjét sárral, friss agyaggal való
bekenése, ledöngölése és elsimítása után
sárga homokkal felszórja, behinti.
Linda cseresznye: → cseresznye
lindikel ~ i Az ajtót nyikorogtatja,
ütközőjét csattogtatja.
lingár ~ i I. fn Csavargó, naplopó. II.
mn Nyurga, sovány 〈serdülő fiú v. lány〉.
L. még: emberi test
lipántos ~ mn Csenevész, satnya,
szárnyát leeresztve tartó 〈baromfi〉. L.
még: baromfi betegségei és gyógyításuk
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lipcsei kasza ~: → Szőrmekikészítés
eszközeként: olyan kis pad, amelynek a
végén az apró szőrmésbőrök nyújtására,
puhítására szolgáló álló kés található.
liphec ~ mn Alakváltozata: liphenc.
1. Beteges, fosos 〈baromfi〉. 2. Haszontalan, semmirekellő. L. még: baromfi betegségei és gyógyításuk
liphenc: → liphec
lipitlapát ~, lipitylapát fn (tréf) Szemétlapát. A sokat fecsegő gyereknek
mondják gúnyosan: Lipitlapát, lotty! A
kifejezés talán összekapcsolható Csokonai Az özvegy Karnyóné című színművének Lipitlotty nevű szereplőjével.
lipityánka ~ fn 1. Rövid, szegényes
női kabátféle, → kapkodó, amelyet hűvösebb időben terítettek magukra. Nem
utcai viselet volt, a tanyavilág szegényebb asszonyai használták. 2. Könnyű
női ruha. L. még: cívis női viselet
lipitylapát: → lipitlapát
lipped: → lippen
lippen ~ i Alakváltozata: lipped.
Tyúk a kakas előtt, ill. tojó liba a gúnár
előtt hirtelen leguggol.
lippenős lippenőÝs mn Olyan 〈tyúk,
tojó liba〉, amelyik a kakas, ill. gúnár
előtt hirtelen leguggol.
lippentős lippentőÝs fn Olyan táncfigura, ahol a férfi táncosnőjét derekánál
fogva lenyomja, sokszor egészen mélyen, szinte már leguggoltatja.
liptói túró liptóṷi túróṷ: Enyhén keserű, kissé sós, csípős ízű, túlérett állapotban avas juhtúró. Kisméretű, fedeles
fenyőfa bodonokban árusították a felvidéki vármegyékből (Liptó, Árva stb.)
érkező tót ’szlovák’ asszonyok. A ~t
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különleges íze és jól eltarthatósága miatt
szívesen vásárolták a debreceni cívisek
is. Szóláshasonlatban: El van keseredve,
mint a liptóṷi túróṷ − mondják tréfásan
arról, aki nagyon szomorú.
listáskönyv ∼ fn Az állatok létszámának nyilvántartására szolgáló könyv.
Listáskönyvbe írták be az állatoknak a
számát.
liszt ~ fn 1. Gabonaféle magvából őrléssel készített porszerű élelmiszer.
Többféle ~ van: legfontosabb a búzaliszt.
Ennek fajtái (a megnevezésekben bizonyos átfedések, következetlenségek lehetségesek): muntliszt/finomliszt/nullás
liszt//sima liszt/pitlés liszt/tisztaliszt,
dupla nullás liszt; az őrölt ~ java a lángliszt v. liszt lángja/tisztaliszt; a rétesliszt
magas sikértartalmú ~; a kenyérsütés
alapanyaga a kenyérliszt; a sok korpát
tartalmazó búzadara a derceliszt/derce.
A háztartásban használt ~et liszteszsákban, lisztesferslógban a kisebb mennyiséget lisztesbödönben v. lisztesfukában
tartják. Belőlük a kisebb mennyiséget
fából készült liszteskanállal, a nagyobb
mennyiséget lisztmerő kanállal veszik
ki, a kenyérsütéshez való adagokat
liszteskosárral mérik ki. A ~nek a zsák
réseiben megtapadó, ill. onnan kirázott
maradéka a lisztpor. Őrléskor a malomban a molnár a ~ finomságát a lisztlapáttal/lisztsimítóval ellenőrzi. Tésztanyújtáskor a tészta alá szórt ~ a porzóliszt,
főzés közben vminek a meghintésére
használják a lisztelőt. − Frazémákban is
előfordul. Az alaptalan tervezgetésre
adott tréfás válasz: Azon is múlik a sütís,
hogy nincs ~. A nyúlós, csírizes tésztát
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tréfásan így minősítik: Szúnyog hordta a
~et, szamár meg a vizet. 2. A szemes
tengeriből őrölik a málélisztet, puliszkalisztet, a lenmag megőrölve lenmagliszt.
3. Porrá tört v. őrölt anyag. Állatok szárított, őrölt húsából készül a húsliszt, a
samott tégla őrleménye a samottliszt. L.
még: cívis konyha; a fogalmak szócikkeit is!
*lisztáruló: A 20. században már
nem volt ilyen (alkalmi) foglalkozás.
lisztelő lisztelőÝ fn Főzés közben
vminek a meghintésére, beszórására
használt liszt.
lisztesbodon: → lisztesbödön
lisztesbödön ~ fn Ejtésváltozata:
lisztesbodon. Kisebb, hordó alakú, fedeles liszttartó edény. Főként nyárfából
készítették, a kéz alá való lisztet tartották
benne.
lisztesfach lisztesfakk fn 1. A → lisztesláda/lisztesferslóg egyik rekesze, elkülönített része. 2. → lisztesláda.
lisztesferslóg: → lisztesláda
lisztesfuka ~ fn Liszt tartására használt, fából készült egyfülű edény.
liszteskanál ~ fn 1. Fából v. lemezből készített kisebb méretű, nyeles kanál.
2. → lisztmerő kanál.
liszteskosár ~ fn Gyékénykosár,
amellyel a dagasztáshoz egy kenyérnek
való lisztet kimérnek. Ahány kenyeret
akartak sütni, annyi kosár lisztet mértek
ki.
lisztesláda ~ fn Más nevei: lisztesferslóṷg, lisztesfakk. Liszt tartására
használt 2−3 rekeszes deszkaláda, melyben a kenyérlisztet, nullás lisztet és rozslisztet tartják. Mindegyik rekeszbe egy
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zsák liszt fér. Külön fedelük van, de az
egész egybe van építve. Egyes gazdaságokban kétfajta ~ volt: a nagyobbik a →
kenyérlisztes láda, amelybe két zsák kenyérliszt is belefért, a másik a sokkal
kisebb → finomlisztes v. kalácslisztes láda, ebbe kb 50 kg lisztet tárolhattak. A
→ kamara egyik nem mozdítható, beépített berendezése.
Lisztes Polgári: → cívis ragadványnevek
lisztes talyigás: → talyigás
liszteszsák ~ fn Liszt tartására való
→ zsák. Szólásban: A fejihe vertík a ~ot:
ősz a haja.
lisztharmat ~ fn Zöld növényi részeken fehér bevonatot alkotó, apró gombák
tömege. L. még: szőlőpenész
liszthíd ~ fn A → dagasztóteknőben
a kenyértészta egyes összetevőit elválasztó lisztfal. L. még: kenyérsütés
lisztkefe ~ fn → Mézeskalácsosok
eszköze. Névvel jelölt része a → marka.
lisztlapát ~ fn Másik neve: lisztsimítóṷ. A fésűsmesterek által szaruból készített kis → lapát, amellyel a molnár a
liszt finomságát vizsgálja.
lisztmerő kanál lisztmerőÝ kanál:
Összetétellel: liszteskanál. Fából, később
lemezből készített nagyobb, nyeles →
kanál, amellyel a lisztesbödönből v.ládából a lisztet kiszedik.
lisztpor ~ fn A lisztnek a zsák réseiben megtapadó, ill. onnan kirázott maradéka.
lisztsimító: → lisztlapát
literes ~ fn I. mn 1 liter űrtartalmú
〈mérőedény〉. II. fn 1 literes → mérőedény. Egyik fajtája a hitelesített ~: a
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hivatalos mértékkel egyezőnek nyilvánított literes mérőedény. Volt → hitelesített félliteres is.
literes kolomp ~: Olyan → kolomp,
amelynek belső ürege 1 liter űrtartalmú.
lityak ~ fn 1. Csecsemő fejére tett,
csipkés, fehér, főkötő; → kapizson. 2.
Idősebb nők éjszakai viseleteként: hálósapka. Az öregasszonyoknak íccaka háláskor fehír vászonbúl kíszített ~ vóṷt a
fejükön. L. még: cívis női viselet, csecsemőöltözet
lityeg ~ i Lötyög. Szójátékok a lityeg
és fityeg ikerszókkal: Hogy fityeg a ~?:
hogy vagy? Válaszokban: Ahogy fityeg,
úgy ~. Ahogy ~, ugy fityeg. Ahon ityeg,
ott ~.
lizaform: → lizoform
lizena ~, lezéna fn Homlokzati falfelületen kialakított előugró díszítő falfelület. L. még: kőműves
lizir: → lezir
lizoform lizaform fn Fertőtlenítő szeszes oldat.
ló lú fn 1. – A/ Igavonásra, lovaglásra
és teherhordásra használt háziállat (→
lótenyésztés). − Gyakoribb lónevek: a)
kancáé: Böske, Dáma, Vilma, Juli, Julcsa, Lepke, Marcsa, Szellő, Tündér. b)
kancáé, méné: Csillag: a homlokán levő
fehér foltról, Kesely: lába bokáig más
színű, Daru: szürkés színéről, Lámpás:
fehér csík van a fején az orráig, Piszra:
orra fehér, c) méné, herélté: Bálvány,
Bandi, Bátor, Betyár, Büszke, Cézár,
Imre, Laci, Pista, Miska, Rabló, Szilaj,
Vezér, Vihar. – B/ Frazémákban igen
gyakori. Szerepel kifejezésekben: pl.
lúhoz lát: elvégzi a ~ körüli teendőket,
megétet, megvakar, megitat, később le-
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ganéz. Lú után megy: éjszaka lovat legeltet. Kiment a lúval: éjjelre kivitte a
lovat a legelőre. Tréfás rosszkívánságban: Csóṷkojjon meg a lú! Ráhagyás:
Bánnya a lú! Feddésben: Te istenlova!:
te szamár! Szóláshasonlatokban: Nyerít,
mint a lú: túl hangosan, idegesítően nevet. Más változatban: Úgy röhög, mint a
lú. Ami semmit sem ér, az Annyit ír,
mint döglött lovon a patkóṷ. Annyit ért
hozzá, mint lú az ábécéhez: egyáltalán
nem ért hozzá. Átesett, mint Gazsi a lú
másik óṷdalára: vmivel kapcsolatban
hirtelen másképpen kezd viselkedni.
Fingik, mint a szakadt lú: erőlködés,
megerőltetés miatt nagyokat fingik. Izzad, mint a lú: erősen izzad. Rá van
szokva, mint a jóṷ lú az abrakra: megszokta a kényelmet, a jólétet. A szorgalmas, dolgos emberre mondják dicsérően: Állva alszik, mint a lú. Kirúgott,
mint rossz lú a hámbul: berúgott. Úgy
üti, mint a lovat: kíméletlenül üti. Úgy
beszíl vele, mint kocsis/tajigás a lovával:
durván, gorombán beszél vele. Biztattya,
mint cigány a lovát: üres igéretekkel
hitegeti. Ironikus dicséret vminek a
hasznos voltáról: Használt neki, mint a
cigány lovának a bontóṷfűsű. Aki sokat
eszik, az Annyit eszik, mint egy lú. Ojan,
mint aki egy lúval szánt, oszt maga húzza a berenát: a) szegény, szánalomra
méltó. b) félbolond. Halad, mint aki egy
lúval szánt, oszt maga húzza a berenát:
egyáltalán nem halad a dolgával. Mint
aki egy lúval szánt, oszt maga húzza a
berenát: felelet a Hogy vagy? kérdésre:
rosszul. Szólásokban is gyakori: Hozzákötözte az ördög a lovát: lopja a napot,
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lustálkodik. Akár a lúval imádkozzon az
ember, akár veled: hiába beszél neki az
ember. Más változatban: Akár a lúnak
imádkoznék /beszílnék. Takaros lú nem
venné el tülle az abrakot − mondják a
piszkos, rendetlen öltözetű emberre,
főleg asszonyra. Nem adnám egy vak
lúír se: (tréf) a) tárgyra vonatkoztatva:
ragaszkodom hozzá, szükségem van rá.
b) sokat adnék érte, ha vmi megtörténne,
ill. meg nem történne. Nem adnám oda
egy vak lúír: (tréf) pl. kisgyerekét semmiért sem adná, nagyon szereti. Főleg
kisgyereknek mondják tréfás tiltásként:
Lefagyott a lúnak a szarva: ne menj ki,
mert hideg van! Jóṷ lúra tett: előnyös
házasságot kötött. Magos lovon ül:
nagyra tartja magát, beképzelt. A lovát
keresi, pedig rajta ül: szórakozottan
keres vmit, ami éppen a közelében van.
Kitóṷggya a lú fejit: abrakra fogja, ti.
abrakos tarisznyát húz a fejére. Közmondásokban: Azt a lovat ütik, amék
jobban húz: azt biztatják, aki anélkül is
dolgozik. Más változatokban: A zsidóṷ
is azt a lovat üti, amék jobban húz. Ne
üsd azt a lovat, amék anélkül is húz! Egy
jóṷ futóṷs lúnak nem kell ostor: a kötelességtudó embert nem kell noszogatni.
Veres kutya, veres lú, veres ember, egy
se jóṷ − mondják a vörös hajú emberről.
Ne űjj a lúra, nem esel le!, azaz ne fogj
kockázatos vállalkozásba, akkor nem
járod meg! Nagy a feje, busújon a lú!:
legyünk vidámak, a búslakodást hagyjuk
másra! Nyomtatóṷ lúnak nincs bekötve a
szája: aki élelmiszerrel, gyümölccsel
bánik, szabad neki azt megkóstolnia.
Más változatban: Nyomtatóṷ lúnak nem
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kötik be a száját. Cigány is/Mindenki a
maga lovát dícsíri: mindenki azt tartja a
legjobbnak, ami az övé. A lúnak nígy
lába van, mégis megbotlik: tévedni emberi dolog. Ha lú nincs, szamár is jóṷ:
azzal kell beérnünk, ami van. Ahon a
kantár van, ott keresd a lovat!: ahol
megtalálnak vmit az ellopott tárgyakból,
ott kell lennie a többinek is. Lú elli a
csikóṷt, abrak az annya: táplálni kell az
állatot, ha hasznot akarunk belőle látni.
Közös lúnak túróṷs (helyesen: túros
’sebes’) a háta: nem jó közösködni, azt
jelenti, hogy nem kímílnek rajta. Vín
lúnak csikóṷkantár/csikóṷs kantár: idős
nő ne öltözködjön túl fiatalosan! Akinek
nincs lova, gyalog megyen Pestre, akinek nincs kutyája, maga ugat este: mindenki úgy él(jen), ahogy a körülményei
engedik. Dicséret: Lúra termett a magyar. Lú döglik, hám ürül: minden
rosszban van vmi jó. Egy fenékkel két
lovat ülni nem lehet: egyszerre nem lehet két (ellentétes) dolgot végezni. −
Csikósdal: Lúra csikóṷs, lúra! Elszaladt
a mínes, csak egyedül maradt a pányván
a deres. Jóṷ lú vóṷt a szürke, jóṷ lú is
ellette. Álgya meg az Isten, aki felnevelte! 2. → Mézeskalácsosoknál: ~ alakú
öntőforma, ill. az ebben készített termék.
3. → kösü. 4. → Szent Mihály lova.
lob ~ fn Ritkábban használt alakváltozata: lobbanás. Gyulladás. A régi
nyelvben a következő betegségnevekben
fordulnak elő: agylob. béllob/béllobbanás, belsőszívhártyalob, fültőlob, gögsíplob, hashártyalob, hörglob, légcsőlob,
medencelob/vesemedencelob, méhlob,
szívburoklob, toroklobbanás. L. még:
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népi betegségnevek; a fogalmak szócikkeit is!
lóbab lúbab fn Nagy szemű étkezési
bab. L. még: paszuly
lobácsol ~ i Fürdővizben pancsol.
lobbanás: → lob
(a) ló be- és kifogása: Először a hámot teszik a ló nyakába, majd benyaklózzák, azután bekantározzák, bezabolázzák és begyeplőzik. A gyeplő belső
ágait keresztbe csatolják. Így a gyeplő
jobb szára mindegyik ló száját jobb felől, a bal szára bal felől húzza. Becsatolják a hajtószárat, és felragasztanak. A
lovat munka után kifogják: először kizabolázzák, majd kigyeplűzik, kinyaklózzák, leragasztják, leistrángolják. A hámot kiveszik a nyakából, megkötik v.
elcsapják, kibéklyózzák. L. még: lófogat;
a fogalmak szócikkeit is!
lóbélű lúbélű mn Nagyétkű. L. még:
bél
(a) ló betegségei és gyógyításuk:
Lónak, ritkábban más igavonónak nehéz
légzéssel, köhögéssel járó betegsége a
keh: száraz keh, fullasztó keh, folyókeh.
A kehességet főleg a penészes takarmány okozza. Kétéves korig a csikók
között is gyakori betegség, de megfelelő
gondozással kigyógyulnak belőle (kehel,
kehes, kehelés). Gyógyítása: kis darab
szalonnát paprikával bedörzsöltek, és
megetették a lóval. Bekékkövezték, ez
feloldotta a váladékot, a kehet. A tünetek
enyhíthetők zöldtakarmány, répa etetésével is. Súlyosabb fajtája a náthához
hasonlító folyókeh, ilyenkor a ló erősen
köhög, ez nem gyógyítható. A takonykór: a lóféléknek a tüdőt és az orr nyálkahártyáját megtámadó, gyógyíthatatlan
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betegsége. Különösen munkavégzés, fuvarozás során gyakran előfordul, hogy
az inger ellenére a ló nem tud vizelni. Ha
a vizelés nem indul meg, az állat bele is
pusztulhat. Ennek az egyik régi „gyógymódja”, hogy a ló hasát hámfával dörzsölték (hámfáz), így próbáltak segíteni
neki. Néha a vizelést úgy indították el,
hogy a kocsis a ló közelében maga is vizelni kezdett, v. fütyült neki, hogy jobban tudjon vizelni. A ló gyakori betegsége a kólika ’hasfájás’ bélfájás, bélcsavarodás. Ilyenkor a ló lefekszik, hempereg, forgolódik, idegesen az oldalát böki
az orrával. Hogy meginduljon nála a
szél, szalmacsutakkal erősen masszírozzák, (van, ahol mogyorófa botot görgetnek a hasa alatt), de leginkább jártatják,
ügetésre fogják, esetleg egy fenék nélküli üveget dugtak a görcsösen megszorult
végbélbe, utat nyitva a gázoknak. Súlyosabb esetben a kólikába a ló bele is pusztult. A pőcsik csípésétől keletkezett daganatot, apróbb sebeket terpentinnel vékonyan megkenték, ill borban főzött farkasalma levével, timsó és spiritusz keverékével kezelték. A ló lábán (térdén) keletkező daganat a pók, az ilyen ló lába
megpókosodik, pókos. Hasonló betegség
a ló bokáján a kapta, az ilyen ló megkaptásodik, kaptás. Mások szerint a kapta
körömbetegség, csontkinövés, esetleg fáradtság miatt képződött daganat. A ló lábán, ill. a teste más részén levő duzzanat, gümő neve egér. A ló patájának alján levő V alakú, puhább szaruképződmény a béka, szaknyelven nyír (nyíl). Ha
patkoláskor a kovács ezt megsérti, megnyilalja, megnyilazza a ló lábát, a ló sántítja a lábát. Akkor is sántítja a lábát, ha
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belelép vmibe, például kint felejtett villába, kaszába stb. A békanak/nyírnak
baktériumok okozta meglágyulása a
nyírrothadás. Akkor keletkezik, ha a ló
az istállóban egész télen a trágyában áll.
Az ilyen lovat célszerű a hóban megjártatni, a sebet szurokkal, fakátránnyal
kezelni, és az állatot száraz helyre állítani. Előfordul, hogy a ló első patája, a
hátsók előre kapása miatt megsérül (saroktaposás). Oltott mésszel, pöfeteggomba porával, ill vizelettel, sziksó porával gyógyítják. A csüdsömör makacs
betegség, az előbbihez hasonlóan kezelik. A ló lábán keletkező csontkinövés
neve: gyűrűstetem /gyűrűtetem. A ló
(szarvasmarha) nyelve alatt keletkező
daganat neve béka. Az ismétlődő gyulladásos szembetegségben szenvedő ló
(öszvér, szamár) havivak. Ha szürkehályogja van a lónak, kezeléseként porcukrot v. üvegport szoktak az állat szemébe fújni, esetleg selyemszálat húznak
a fülébe. A ló szembetegsége a vastagbőr és a szeménvaló, ill. a belső hályog
is. A lónak és más növényevő háziállatnak a súlyos fertőző betegsége a lépfene.
A ló egyik veszélyes élősködője a rozsféreg, amely olykor szinte nyüzsög az
állat végbelében. Elpusztítására pirított
rozsot kevertek az abrakjába. Ehhez
kapcsolódó szóláshasonlat: Azt míveli,
mint akinek rozsfíreg van a seggibe. Ha
a légy a sebet beköpi, az állat megnyüvesedik. Gyógyszertári kreolinnal, szükség
esetén egy marék sár odacsapásával
akadályozták meg a nyüvek elszaporodását. Hasonló betegséget okoz a szőrféreg, az ilyen állat szőrférges. Népi
gyógymódja: A kemence szájáról lesze-
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dett és megszitált földdel be kell szórni a
beteg testrészt. A test szövetében fertőzés okozta gennyes üreg a tályog, vértályog. Az állatokban levő tályog gyógyítására használták a tályoggyökér nevű
növényt. Főleg a lovakat gyógyították
vele: a daganaton áthúzták a tályoggyökeret, benne hagyták, és az kitisztította
belőle a gennyet. A ló szervezetében
levő tályog neve → süly, a kiütéses, tályogos ló sülyös. Számos betegség esetén a ló szájának, nyelvének ereit és
kinövéseit felvágják, ill. eltávolítják. A
hanyag gondozás miatt a fogatolt lovak
háta a hámtól, nyeregtől gyakran feltört,
kimarjult, kisebesedett. Hajdan nyershús, sózatlan nyersszalonna rátételével
gyógyították. A helytelen abrakolás
egyik következménye lehet, hogy a ló lába megmacskásodik. A bezabált lovon
eret vágnak, jártatják. Szorulásnál olajjal
elkevert záptojással beöntést végeznek.
Voltak, akik a lovat ellepő rüh és kosz
ellen a veszélyes petróleumos lemosást
alkalmazták. A helytelen gondozásra, ill.
a lovak korára utaló fogalmak a leigázás,
leigázott, lehajtott. Ezeket leginkább a
fuvarozó lovakkal kapcsolatban szokás
említeni. L. még: a fogalmak szócikkeit
is!
lobog ~ i Víz bugyborékolva forr.
lóbogár lúbogár fn 1. Rosszul gondozott lóban megtelepedő élősködő. 2.
→ lótetű.
lobogós ing lobogóṷs ing: Másik neve: bű újjú ing. Férfiak viseletében olyan
bő ujjú, ráncolt vállú vászoning, amelyen nincs kézelő. L. még: cívis férfiviselet, ing
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loboncos ~ mn 1. Gubancos szőrű.
Főleg a komondor szőre ~. 2. Kócos, fésületlen 〈fej〉.
lóbőr lúbűr fn Lónak kikészítetlen v.
kikészített bőre mint (nyers)anyag. −
Szólásban: Húzza a lúbűrt (a fagyon):
hangosan horkolva alszik. A cívis népnyelvben is jól ismert művelődéstörténeti értékű frazéma. Magyarázatához Petőfi Sándor A helység kalapácsa című
eposzparódiája 4. énekének egyik részletéből indulhatunk ki. Az amazontermészetű Márta, miután tudomást szerzett
férjének, a helybeli lágyszívű kántornak
a hűtlenségéről, hajánál fogva megragadta őt, és az ivóból „elhurcolta magával, Mint a zsidó a lóbőrt”. Petőfi népnyelvi eredetű szóláshasonlatának szemléleti alapja, hogy hajdan „a döggel holt
különb különb féle bőröket” a vargák,
nyergesek számára a zsidó bőrkereskedők vásárolták össze. A lenyúzott állatok
bőrét természetesen a gazda előzőleg
megtisztította, kiszárította stb. A vesződséges munkát főként a kemény hidegben
volt célszerű végezni. A szegényebb
vándorkereskedő szállítóeszköz híján
olykor maga után húzta a fagyon az öszszevásárolt ló- és szarvasmarha-bőröket.
A két cselekvés ennek okán kapcsolódik
össze a hangok hasonlóságán alapuló
névátvitellel a fenti szólásban, hátterében egy rég letűnt népi világ gazdasági,
néprajzi jellemzőivel. L. még: fütyülős
zsidó, nemzetiségcsúfolók
lóca lóṷca fn Ritkábban összetétellel:
ülőÝlóṷca; → hosszúszék. Ülőbútor,
támla nélküli egyszerű pad, kispad. A cívisek városi és tanyai házaiban két, kü-
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lön névvel is megjelölt fajtáját tartották
számon: a → karos lóca általában barnára festett v. magyaros motívumokkal
díszített támlás pad, a → saroklóca nagyobb helyiségben (szoba) az asztal
mellé elhelyezett ~. A → vizeslóca a vizesedények (vödör, vizesbögre stb.) elhelyezésére szolgáló konyhai bútordarab.
Lóca Balogh: → cívis ragadványnevek
lócsér lóṷcsér fn Halászmadár.
locsfecs ~ mn Locsogó, fecsegő 〈ember〉. Ikerszó.
locsi ~ fn (gyny) Fürdővíz. Ikerszóban: → lecselocsi, licsilocsi.
locsifecsi ~ I. mn 1. Hiábavalóságot
beszélő, pletykás. 2. Főleg kislányokra
vonatkoztatva: fecsegő. II. fn Fecsegés.
lócsiszár lúcsíszár fn Más nevei:
lúkupec, kupec. Debrecenben a 20. század első felében még hetente volt ló-, ill.
marhavásár. Az előbbi általában keddi
napon, az utóbbi szerdán, esetleg csütörtökön. A lóvásároknak volt a jellegzetes
alakja a ~. Leginkább 45−55 év közötti
huncut, okos emberek v. lóhoz értő,
kiszolgált katonák vállakoztak erre a
munkára. Az ügyes ~ mindenféle lovat
el tudott adni. Értett a különböző praktikákhoz, így az öreg lovat „megfiatalította” (lecsiszolta a ló fogait), hogy „szelídnek” tűnjék, a csökönyös lovat berúgatta. Idős cívisek emlékezete szerint
zsidó ~ nem volt, ők élő jószággal nem
foglalkoztak (de lásd: → lókereskedelem). Annál inkább voltak közöttük nem
helybeli, főleg dunántúli gazdag cigányok. A ~ külsőre némiképp különbözött
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a parasztembertől. Ruházata: nyáron kiskabát, csizma, bricsesznadrág, lajbi, fekete parasztkalap, télen kucsma és nagykabát. A cigány ~ok is parasztruhába
voltak felöltözve. A ~ a papírpénzt általában a bugyelárisnak nevezett nagy
pénztárcában a lajbizsebben tartotta,
nem csak úgy parázson (→ parázspénz).
Az aprót egy kis pénztárcában tartotta,
ez a markában is elfért. Lúcsíszárnak,
lúkupecnek nevezték azt is, aki a gazdának bizonyos pénzösszeg fejében segített
a lovat eladni v. lovat venni. L. még:
alkusz
locsizik ~ i (gyny) Kisgyermek fürdővízben pancsol, fürdik.
locskafecske ~ mn Sokat locsogó,
fecsegő 〈kislány〉. Ikerszó
locsogászik ~ i Vizes legelőn, járás
közben csapkodja a vizet.
locsog-lecseg ~ i Haszontalanságokat
beszél, locsog. Ikerszó.
locsogós locsogóṷs mn Vizenyős (legelő)rész.
locsolási minta: A földes szoba földjének fellocsolásakor különböző minták
szerint locsolták fel a helyiséget. Régi
kancsóból locsoltak, amelynek csúcsa
volt. Ismertebb ~´k: a) körös/körkörös.
Egyik kört a másik után locsolták, az
egész szoba földje 30−40 cm átmérőjű
körökkel volt belocsolova. b) → vizesnyolcas: amikor a kancsóból nyolcasokat locsoltak a földre.
locsos ~ mn 1. Vizes, nedves, lucskos. 2. Nagyon puha, szotyogós, túlérett
〈gyümölcs〉.
locsos tök ~: Puha, nem parázs sült
tök.
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Lódám Lóṷdán, Lúdám tn − A tulajdonnév (köznév?) valószínű jelentése:
’nagyon sovány ember; lógánusz’. Szóláshasonlat: Megyen bele, mint Lóṷdánba a ménkű. a) italt egyszerre felhajtja, ételt gyorsan megeszi. b) nagyon
jólesik néki az étel v. az ital.
Lódán: → Lódám
lódarázs lúdarázs fn Másik neve:
mírges darázs. Sárga potrohú, nagy →
darázs.
lódoktor lúdoktor fn Másik neve:
marhadoktor. Állatorvos. Mindkét népi
név a kezelt állatfajta alapján keletkezett.
lódul ~ i − Szólás: Indúj bunda,
lóṷduj zsák!: (tréf) indulj!
lóduljkassza lóṷdújkassza fn 1. Persely. 2. Napi kiadásokra félretett pénz,
költőpénz. A lóṷdujkassza, ami félre van
tíve a mindennapi kiadásokra, nem kellett annak persejbe lenni.
lóf1 lóṷf fn Bocsánat. Kíri a lóṷfot:
kéri a bocsánatot.
lóf2 lóṷf ~, lauf fn Falazásnál alkalmazott futósor. L. még: kőműves
lófasz lúfasz fn − Szitkozódásokban:
Lúfasz a seggibe, mégpedig karimás!
Lúfasz a seggibe, egyet hosszába, kettőÝt
keresztbe, hogy a többit ki ne engeggye!
Lúfasz a seggedbe, nagy bot a kezedbe!
Szóláshasonlatban: Bágyadt, mint a falhoz vert lúfasz: (durva) rosszul néz ki.
lófaszigazgató: → csődörös huszár
lófejű lúfejű mn Nagy fejű 〈férfi〉. L.
még: emberi test
lóféreg lúfíreg fn 1. → lótetű. 2. A
cserebogár lárvája, → csimasz.
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lófing lúfing fn − Szóláshasonlatban:
Annyit se ír, mint egy lúfing: semmit
sem ér.
lófiú lúfiú fn Hím csikó. A kancára
nem monták, csak arra, amékbűl csőÝdör lett vagy herélt.
lófogat lúfogat fn A ~ a szekér, kocsi,
talyiga (kordély) az eléje fogott lóval v.
lovakkal. A fogatolás az a módszer,
amivel a lovakat hámmal, kumettel
vmely járműbe, vontatandó eszközbe
befogják, bebújtatják, egylovas szekérbe
becurikkoltatják, begombolják. (Gyakran
a lovakat már felszerszámozva hajtják a
szekérhez, az ilyen lócsoport neve: kés
ló.) A szekér/kocsi hámfája egy horog
segítségével kapcsolódik a rúdszárnyához, így bármikor leakasztható. A hámfára erős kötélből, ritkábban szíjból készült istrángot akasztanak, ez a ló szügyén keresztülfutó vastag bőrpánthoz, a
szügyelőhöz kapcsolódik. A lovakat
gyeplővel irányítják (begyeplőz), a gyeplőnek a kocsis kezében levő része a
gyeplőszár, ez össze van kötve a ló szájában levő zablával. A zablába van beakasztva a nyaklókarika, ez a nyakló
hátsó része. A nyaklóból jön a derékszíj,
ez a ló hasa alatt megy át, és összeköttetésben van a hashúzóval, amivel húzza a
ló a teher nagyobb részét. Legegyszerűbb az egyes fogat, amikor egyetlen lovat fognak be két rúd közé pl. a talyigába, egy rúd mellé szekérbe, kocsiba
stb. Az egyes fogatot gyeplűvel a járművön ülve irányíthatják, de van, amikor
vezetik a fogatot, v. nyeregből hajtják.
Nagyon gyakori a kettes fogat. Kettes
~oknál a szekérrúdtól balra levő ló a
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nyerges v. kezes, kéztőlső, a jobbra levő
a rudas. A kettes fogatot leginkább a
bakról, ülésről, tehát a járműről hajtják.
A kocsis a szekéren, szekérdeszkán jobb
felől ül, innen hajtja a lovat, ha nagy a
teher, akkor is. Jobbra forduláskor jobb
felé, balra forduláskor bal felé húzza a ló
száját. 3 ló esetén a 3. a lógós ló. A harmadikat mindig a rudas mellé fogják. 3
lovat egymás mellé szoktak befogni.
Mind parádéra, mind igásfogatul gyakori
a négyes fogat, amelynél az elöl járó pár
ló kisefa segítségével húz. A kisefát a
rúdfejre akasztják, és így a nyerges ló
előtt halad a 3. számú ló, a gyeplős, a
rudas ló előtt pedig a 4. számú ló, az
ostorhegyes halad. Különösen az Alföldön, Debrecenben és környékén gyakori
volt az ötös fogat. Ennek két változata
van: a) amikor az 5. számú ló a 3. számú
ló, vagyis a gyeplős ló bal oldalán húz
hatlóláncon, ekkor a neve láncos/láncos
ló v. embertülső-láncosló. b) az 5. számú
ló a 2. számú ló, a rudas ló mellett húz,
ekkor a neve: lógós (ló). Az ötös ~ hajtása is kétféle: a) nyeregből, b) bakról
hajtják. Hatos és hetes fogatnál mint az
előbbiek, vmint a 6. ló a hajszás láncos,
a 7. ló a lógós (hajszás lógós). Tehetősebb debreceni cívis gazdák szintén befogtak 5−6 (−7) lovat a kocsijuk elé.
Egyébként csak hintókban volt szokás. −
A 20. század elején a debreceni négyes
és ötös (hatos) fogat elképzelhetetlen
csengő nélkül. Kétlovasra csak szánhúzáskor tettek, a baloldalon álló lóra, három lónál a lógós, 4−5−6-os fogatban az
ostorhegyes nyakába került. − A nyeregből hajtás a 20. század elejéig megmaradt, különösen az Alföldön, így Debre-
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cen vidékén is. – Mint ismeretes, a ~
irányítása két oldalt a ló/lovak zablájához erősített gyeplővel történik. A parasztság a 20. században könnyű, olcsó
gyeplőket használt, úri fogatokon díszesebb: magyar, német, francia szár volt.
Az irányításra szolgál a hosszú nyelű és
kötelű ostor, ill. a 7-es, 8-as fogatoknál a
suhogó/könnyűsuhogó is. Ennek kötele
telekszíjjal van az ostornyélre erősítve,
azaz elfordul a nyélen használat közben.
A suhogó végén található a csapó v.
sudár. Ez gyakran rojtosra szakadozott a
sok cserdítés, durrogtatás miatt. Az ostor
nyele kettes fogathoz: 180 cm, szíja 110
cm, négyeshez 170 cm, suhogója 350 cm
körül. Régen a szíjgyártók ostort is készítettek: cifra bojtos, sallangos, cirom
stb. ostort, amely álldogálás közben
hintókon, személyszállító kocsikon a bak
melletti ostortartóban, menet közben a
kocsis jobb kezében van. A befogott ló,
a ~ indítása: gyí, gyű; ne, te!; megállítása −lassítása: hóṷ, hóṷha, hahóṷ, hőÝ;
hopp, hóṷ!; tolatása, hátraléptetése:
hóṷkk, curikk. Balra fordító szó a hozzád, hőÝszte, jobbra fordító a tüled te,
covasz ide, közéjük menve farta te!:
Hívása: gyer ide! − Haladási sebessége
szerint a ~ mehet: lípísbe: azaz lassan;
jóṷlípísbe: vagyis szaporán; megkoccan:
ha a kocsis egy kis időre sietteti; kocog:
ha állandóan siet; nyargal: ha ennél is
gyorsabban halad; poroszkál: ha a ló a
lábát szinte a földön húzza; leptibe
megy: ha könnyedén baktat. Ha partnak
megy, fingik. Dícsíri a kocsist – mondják. Előfordul(t), hogy a rossz kocsis
meghajtotta, megerőltette, megszartatta
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a lovait. Egy mondás szerint Ha lú,
nyargajjík, ha ökör, sullárogjík! Vagyis:
A ló(fogat) akkor szép, ha szárba tartva
nyargal, az ökör(fogat), ha lassan megy.
− A paraszti lóállomány növekedése a
19. századik második felében a ~ terjedését vonta maga után a cívis gazdálkodók körében is. A ~ a szállítás, a földművelés talajmunkáiban (szántás, boronálás) hasznosabb, mint az ökörfogat. L.
még: hittyes fogat, kemény szájú ló, ló
be- és kifogása; a fogalmak szócikkeit
is!
lófogú tengeri lúfogú tengeri: Ritkább neve: Hájsmán/Flájsmán [Fleischmann]-féle tengeri. Nagy, hosszúkás
szemű, ún. sokszoros → tengeri. A nagyon régi → nyolcsoros tengerit váltotta
fel. Könnyen őrölhető, korai fajta.
lófol lóṷfol i Siet, lohol, szalad.
lóformátus: → református

lófő lúfű fn − Durva elutasítás:
Eriggy mán, te nagy lúfű!: (gúny) hagyj
békén, te nagy fejű ostoba!
lófsritt lóṷfsritt i Felsz. módú igealakként: siess! Indulj! Lóṷfsritt a bóṷtba!
lóga lóṷga fn Mondóka elemeként.
Felnőtt a kisgyereket ölbe véve lógatja a
lábát, közben ezt dúdolja: Lóṷga lába,

lábaikrája
lóṷga, mert nincs semmi dóṷga. Mert ha
dóṷga vóṷna, a lába nem lóṷgna. L.
még: gyermekjátékok
lóganéj lúgané fn Lótrágya. Mázoláshoz és melegágy készítéséhez használták. A föld trágyázására önmagában
nem volt megfelelő, csekély értéke van,
a szél, eső kilúgoz belőle minden tápanyagot. L. még: trágya és trágyázás
lógánusz: → Lódám
lógat lóṷgat i Hajt, kerget. Lóṷgatom mán hazafele a gyerekeket.
lógáz lóṷgáz i Lóbál, himbál vmit. A
kisgyerek lóṷgázza a lábát.
lóger lóṷger fn 1. Favágáskor a farakások számára kijelölt hely az erdő szélén, ill. a vasútállomáson. 2. Erdőn kivágott és fél ölnyi kupacokba rakott farakások együttese. 3. Fatelep. 4. Rendszerint a település szélén kijelölt közös rakodóhely, ahol a → cséplést végzik, és a
szalmát, szénát lerakják. Kisebb gazdaságokban a csépeletlen terményt is ~be
hordták (pl. → zablóger). 5. Dohányföldön kijelölt rakodóhely. 6. Tábor. L.
még: meglógerez, rakodó
Lóger [csárda]: → hortobágyi csárdák
lógereblye lúgerebje fn Lóval vontatott, széles → gereblye. Ezzel kaparták
össze a → gereblyekaparékot.
lógeres lóṷgeres fn Az erdőben kitermelt, legallyazott, esetleg fel is darabolt fának a fatelepre, ill. vasútállomásra
történő szállításával foglalkozó munkás.
L. még: falóger, Zsuzsi-vonat
lógerezik lóṷgerezik i Gabonát, fát
→ lógerbe hord.
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lógerezés lóṷgerezís fn Gabona, fa
→ lógerbe hordása.
lóginyáz/ik lóṷginyáz/ik i Lóbál,
himbál vmit.
lógó lóṷgóṷ fn 1. Láncról csüngő
csecsebecse, főként a fülbevaló függő
része. 2. → Lógós ló. Ha 3 lovat fogtak
be, az egyik volt a ~. Lóṷgóṷba/Lóṷgóṷra fogja a lovat/csikóṷt: ~snak fogja
a lovat/csikót. Lóṷgóṷra fogott hatos:
olyan hatos fogat, amelynél mindkét
sorban 3−3 ló van. Lóṷgóṷra ragaszt:
lovat ~snak fog be. 3. A → szőlőtőkén
hosszúra hagyott termővessző. L. még:
ebenlógó
lógó keresztanya lóṷgóṷ keresztanya: A keresztanyát helyettesítő, de az
egyházi anyakönyvbe be nem írt személy. A ~ általában a keresztanya testvére volt. L. még: keresztelő
lógó keresztapa lóṷgóṷ keresztapa:
A keresztapát helyettesítő, de az egyházi
anyakönyvbe be nem írt személy; →
lógókoma. L. még: keresztelő
lógókoma lóṷgóṷkoma fn Régi elnevezése: nevezetbe valóṷ koma. Az egyházi anyakönyvbe be nem írt, de a család
által keresztapának tekintett férfi. A
keresztapa helyettese, rendszerint a keresztapa fiútestvére. A → nagykomának
is nevezett tényleges → komával szembeállítva kiskomának mondják.
lógós lóṷgós fn 1. → lógós ló. 2. →
Fürtös guba, ill. gubaszövet készítésekor
a → szövőnek segítő személy.
lógós gyeplő lóṷgóṷs gyeplű: 1 szárból és 2 ágból álló egyszerű → gyeplő,
amellyel nem lehet a lovat kormányozni,
csak visszatartani.

lábaikrája
lógós ló lóṷgóṷs lú: Röviden: lóṷgóṷs, lóṷgóṷ. Másik neve: csatlóṷs lú.
A szekérhez, ill. a befogott lovak mellé
kötött ló, amely v. egyáltalán nem húz,
v. a szekérre erősített mellékrúd, kötél,
lánc elé fogva segít a húzásban. A →
lófogatban a → rudas mellett van a ~.
Szólásban: Lóṷgóṷs lú lennék írte: legény mondhatja, ha egy neki nagyon tetsző lányt meglát.
lógós széli oldal lóṷgóṷs szíli óṷdal:
A gubaposztó azon széle, melyből lefelé
lógnak a fürtök.
lógótartó lóṷgóṷtartóṷ fn Az a vaskarika, amelyre a lógós ló hámfáját
akasztják.
lógózik lóṷgóṷzik i. 1. Csavarog, lóg,
kerüli a munkát. 2. → Fürtös guba, ill.
gubaszövet készítésekor segít a szövőnek.
lohajt ~ i 1. Lélekszakadva, lihegve
siet, lohol. 2. Ahogy csak bír, úgy szalad.
lóhajtó: → nyomtató
lóhasi bőr lúhasi bűr: Elhullott ló
hasáról lenyúzott bőr, amelyből ostorfonadékot készítenek.
lóhát lúhát fn − Szólásban: Lúhátrul
beszíl vele: fölényesen, lekezelően beszél vele.
lóhatik lúhatik i 1. Lúhatnám: ló
szeretnék lenni, legelni volna kedvem. 2.
Lúhatnám lenník írte: szép lányért szívesen ló lenne.
lóhere lúhere fn Trifolium. Vörös
here, ill. ennek lekaszált tömege mint
pillangós virago → takarmány. A debreceni fekete földön ritkán termesztik.
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Alig bír ki egy nyarat. Munkálatai olyanok, mint a → lucernáé.
lóherés lúherés fn Lóhereföld, lóherevetés.
lohog ~ i Tűz nagy lánggal ég.
lóhúgy lúhugy fn Másik neve: lúpisi.
A ló vizelete. Szóláshasonlatban: Ojan
meleg, mint a lúhugy/lúpisi: vmi nagyon
meleg.
lóhunyor lúhunyor fn A hortobágyi
legelők egyik növénye. Lóra veszélyes,
ha megeszi.
lóhústartó kerék: → dögkerék
lóhúzta cséplőgép lúhuzta csíplőÝgép: Olyan → cséplőgép, amelyet egyik
helyről a másikra lóval vontatnak.
lóistálló lúistállóṷ fn Másik neve:
lúóṷl. Lovak számára épített és berendezett istálló. Jellegzetes tartozékai a
lójászol, az etetőrács/lórács és a szerszámfogas. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
lójászol lújászol fn A lóistálló fontos
tartozéka. Mivel a lónak hosszabb a
nyaka, magasabb és keskenyebb, mint a
tehénjászol. Fölötte az alul szűkebb,
fölül szélesebb etetőrács, amelyben
mindig volt szálas takarmány, leginkább
széna. Nyáron a lakóház v. az istálló
háta mögött a szabadban, a tanyaudvar
nagy akácfáinak árnyékában állt a nyári
jászol, más néven zabló. Ez szembejászol/arccaljászol volt, 3−3 v. ennél is
több lovat köthettek hozzá. L. még: a
fogalmak szócikkeit is!
lókapa: → ekekapa
lókereskedelem: A 20. század első
felében a hajdan híres debreceni, hortobágyi ~ főként a háborúra készülődés

lábaikrája
jegyében zajlott, katonai szempontokat
elégített ki. A két világháború között az
Európa sok országából érkező (német,
angol, svéd, cseh) kereskedők vásárolták
a katonalónak való remondát. A felhajtók, közvetítők (zsidó) kupecek voltak.
A kiválasztás szempontjai: a csűd mérete, a lábszár vastagsága, a nyak és derék
állása, a mar állása és magassága, a fej
formája stb. A konkrét céltól függően a
katonalóval szemben a vásárlók másmás követelményt támasztottak: géppuskás lónak a géppuska vontatásához,
tűzérlónak az ágyúvontatáshoz a rövidebb derekú, nehéz csontozatú, erős lovakat, huszárlónak, tisztilónak a hoszszabb derekú, vékonyabb, izmos lovakat
keresték. Ez utóbbiaknál szempont volt
az is, hogy a háta ne mélyedjen nagyon.
L. még: lótenyésztés, tőkekancaló; a fogalmak szócikkeit is!
lókhec lóṷkhec msz Távozásra v. sietésre való felszólításként: takarodj, indulj, siess!
lókhecel lóṷkhecel i Siet, lót-fut.
loknifüggöny ~ fn Ráncos függöny.
lókopogó lúkopogóṷ fn Ló nyakába
való, bádoglemezből készült, kb. 3−4 dl
űrtartalmú jelzőharang.
lókörömfű lúkörömfű fn Ló, szarvasmarha körömfájását gyógyították a
főzetével. → Pákászok szedték és árulták.
lókötő lúkötőÝ mn 1. (gúny) Nagy
termetű 〈ember〉. 2. Lótolvaj. 3. (tréf)
Vásott fiúgyermek. L. még: emberi test
lókupec lúkupec fn fn Lovak adásvételével foglalkozó → kupec. L. még: cigány
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lóláb lúláb fn − Szólás: Kilóṷg a
lúláb: megmutatkozik az igazi v. rejtett
szándéka. Az → ördöggel kapcsolatos
frazéma. L. még: cívis hiedelemvilág
lólegelő lúlegelőÝ fn Lovak (állandó)
legelőterülete.
lom ~ fn 1. Vkinek a személyes holmija. 2. Giz-gaz, száraz gally. 3. Használaton kívüli, ill. útban levő holmi, bútordarab, pl. egy régi szekrény.
*Lomb tn Másik neve: Szentkereszt.
Neve 1213-ban bukkan fel. Árpád-kori
templomos falu, várbirtok volt. A mai →
Ondódba olvadt be.
lombár ~ I. mn Nagy, kifelé hajló
szarvú 〈szarvasmarha, magyar juh〉. II.
fn Ilyen szarvú szarvasmarha.
Lombár: → ökör
lomha ~ mn Ápolatlan, lusta 〈nő〉.
lomol ~ i 1. Ember, állat rendetlenséget csinálva keresgél, kutat. 2. Szemetel,
rendetlenséget okoz. L. még: limel-lomol
lomos ~ mn Rendetlen, limlomos.
lomos kamara lomos kamora: Olyan
→ kamara, amelybe a használaton kívüli
eszközöket, tárgyakat berakják.
lomotol ~ i Zörögve, rendetlenséget
csinálva keresgél, kutat.
lónadály lúnadáj fn Másik neve:
feketenadáj. Fekete hátú, hasánál sötétbarna színű, nagyobbfajta pióca. A gyógyászatban nem használták. Sok volt belőle a csatornákban.
loncsol ~ i Kötőfékszáron jártatja, fárasztja a lovat.
loncsos ~ mn 1. Vizes, lucskos, sáros. 2. Rendetlen, mocskos 〈ruhadarab〉.
3. Ilyen öltözetű 〈nő〉.

lábaikrája
londérna ~, londírna fn → Kőműveseknél: állványkészítésnél a földbe ásott
függőleges állvány, oszlop, árboc.
londoni pepin: → londonpepin
londonpepi: → londonpepin
londonpepin ~ fn Mondják londonpepinek is. Hivatalos neve: londoni pepin. Angliából származó, igen régi →
almafajta. Október második felében érik.
Nagyobb méretű, sárgászöld gyümölcsének húsa tömött, bő levű, kissé savanykás. A londonpepi nagy, fehír, piacos alma, de a piros alma árába vettík.
L. még: fehér-pogácsalma
longár ~ mn Magas, lassú mozgású
fiatal férfi. L. még: emberi test
longissima ~ fn Tógátus diákok kupak nélküli, hosszú, egyenes szárú, csibukszerű pipája. L. még: debreceni pipa
lónyúzás lúnyúzás fn A ~ inkább alkalmi tevékenység volt, nem foglalkozás. Késő ősszel v. télen a gazda megvette a leigázott ’lehajtott’, sovány, dögleni valóṷ lovat, és kivitte a tanyára. Ott
egy kisebb baltával v. taglóval letaglózták ’fejbe ütötték’, és elvágták a nyakát.
Mások egyszerűen a ló szügyébe dugták
a kést. A gazda a cseléddel megnyúzta a
leölt állatot. A nyúzás kb. egy félnapos
munka volt. A ló bőrét nyersen eladták a
helybeli tímároknak, 1920 körül 5 P-t
kaptak darabjáért. A zsidó kereskedők
csak a szárított bőrt vásárolták meg.
Kivétel persze itt is volt. Az 1930-as
években egy ügyes zsidó fiatalember a
Nyírségből például kis szekere után 6−7
lovat is kötött, és kutyaeledelnek eladta
őket a tanyás gazdáknak. A kialkudott
áron felül a gazda még visszaadta a
megnyúzott ló bőrét és a vékonybeleket
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is. A házőrző kutyák téli élelmezésére
szánt nyers húst adagokra szétporciózva
a tanya udvarán télre felállított 2−3 m
magas oszlopra helyezett régi szekérkerékre, a → dögkerékre tették. Reggelente
ebből adtak nekik. − Lónyúzással „hivatásszerűen” a → lósintér/lónyúzó foglalkozott. L. még: lóbőr
lónyúzó: → lósintér
lóól: → lóistálló
lóordonánc lúordinánc fn Lóápoló.
lop ~ i Lop rá egy kis időÝt: szakít rá
egy kis időt. Szóláshasonlatban: Úgy ~,
mintha mindig ezt tanúta vóṷna: tolvaj
természetű. Szólásban: Ha nem ~ok,
cserílek, mégis igazán ílek:(gúny) egyáltalán nem él becsületesen. Lopja az Istentül a napot, a gazdátul a pízt – mondták a lusta, dologkerülő cselédre, napszámosra.
lópasszus lúpasszus, lúpakszus, lúpaksus fn A → ló tulajdonjogát igazoló
okirat, marhalevél. Csak ennek birtokában lehet(ett) eladni a lovat.
lópárja lúpárja fn Huncut → aszszony.
lópata lúpata fn A → ló lábán levő
vastag szaruképződmény.
lópatkolás: → patkolás
lópatkolókovács: → patkolókovács
lópernye lúpernye fn Gyorsan és
magasra növő gyomnövény. L. még:
gyomnövény
lópetrezselyem lúpetrezsejem fn A
bürök (vadpetrezselyem) népi neve.
lópipa lúpipa fn Patkoláskor használt
orrszorító eszköz a ló féken tartására.
lópisi: → lóhúgy

lábaikrája
lopó lopóṷ fn Mindkét végén nyitott,
öblös, hosszú csövű eszköz bornak hordóból való kiszívására. A cívisek korábban erre a célra házikertjeikben → lopótököt termeltek, ezt csak az utóbbi időkben kezdték felcserélni a boltban vásárolt üveglopóval. L. még: mázas lopó
lópor lúpor fn A ló szőre közül kivakart és kikefélt por. Az ügyes kocsis a →
lóvakaróba meggyűlt port szép egyenes
sorban ki tudta verni az istálló placcára.
L. még: sorpor
lopós lopóṷs mn Aki lopni szokott.
lopótök lopóṷtök fn A → töknek
hosszú nyakban végződő gömbölyded
termésű faja, ill. e növény → lopónak
való kivájt termése. − A fára felfutó,
hosszú szárú, tojásdad alakú ~ növényt
érett állapotban levágták és megszárították, belét kiszedték, majd gondosan kifúrogatták, és ezen szívták a hordóból a
bort. Találós kérdés a háztetőre (is) felfutó ~ről, ill. a belőle készített borszívó
eszközről: Nagyanyád megbóṷdult, a
háztetőÝre fellóṷdult. Nagyapád kifúrta,
jóṷ ídessíget szíj rajta. L. még: lopó
lopóz lopóṷz i Bort → lopóval a hordóból kiszív.
lor: → lengyel krumpli
lórács: → etetőrács
lóré lóṷré fn 1. Mezőgazdasági termények, farönkök stb. szállítására használt keskeny vágányú, lóvontatású vasút.
2. Ennek egy szerelvénye, ill. kocsija. −
Steinfeld István macsi birtokán volt ~,
egy ló húzta, meg volt rakva répával. A
Hortobágyon is volt ~. Ez Kónyától a
Ferenc-majorig közlekedett, 1965 táján
megszűnt.
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lóring lóṷring fn (rég) Zsold.
lórúgás lúrugás, lóṷrugás fn Erős →
pálinka benne csípős paprikával.
lórum lóṷrum fn → Magyar kártyával játszott egyszerű kártyajáték. Egyik
változata a → lerakós.
lósintér lúsintér fn 1. Másik neve:
lúnyúzóṷ. → Lónyúzással „hivatásszerűen” foglalkozó személy, aki a → vásáron elkülönítve árult gyenge, kiöregedett, beteg lovakat megvette, bőrét eladta
a kereskedőnek v. a tímároknak, húsát a
gazdák vették meg tőle a tanyát őrző
kutyáknak. A ló sörényéből a sintér felesége kefét csinált eladásra. 2. Olyan
kocsis, aki üti, veri az igába fogott lovat.
lósirály lóṷsiráj fn Halászmadár.
lóstat lóṷstat i Jön-megy, lót-fut.
lószállásadás: Debrecen kereskedelmi életének egyik jellemzője volt. A →
piacra érkező kofabuszokat és a termelők szekereit, ill. a lovakat csekély fizetség ellenében a Rákóczi utcán és környékén lévő cívis porták istállóiban szállásolták el. A fedett vásárcsarnok építésekor szűnt meg.
lószánka lúszánka fn Lovas → szán.
lószar lúszar fn A ló ürüléke. Szóláshasonlatban: Puha, mint a lúszar –
mondták gúnyosan a puhány emberre.
Szólásban: Megenné a lúszart is, ha büdös nem vóṷna − mondják a zsugori,
fösvény emberről. Közmondásban: Nagy
a lúszar, de büdös: a Kicsi a bors, de
erős ellentéteként: nagytermetű, de lusta
emberről mondják.
lószekér lúszekér fn Lovakkal vontatott → szekér. Fő jellemzője, hogy rúdja
mereven áll.

lábaikrája
lószemszilva: → lószeműszilva
lószeműszilva lúszeműszilva fn Nevének alakváltozata: lúszemszilva. A
ringlók családjába tartozó, nagy, gömbölyű szemű, fekete színű, kellemesen savanykás ízű szilva. Augusztus végén ért
meg, már kiveszett.
lószeműszőlő lúszeműszőÝlőÝ fn Fekete színű, fanyar ízű szőlő. A lúszeműszőÝlőÝ nem jóṷ, csak mutatóṷs. L.
még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
lószerszám: A ló befogásához, ill.
felnyergeléséhez szükséges felszerelés.
A 18. század elejétől német és magyar
szíjgyártók magyar és német szerszámot
is készítettek. A magyar könnyebb, a
német szerszám v. kúlcsos szerszám súlyosabb, simább és célszerűbb. Utóbbival jelent meg a kápáshám, hasló, farmatring. A 20. század elején a debreceni
(tiszántúli) kocsizó ~ 7 darabból állt:
hám, gyeplő, nyakló, kantár, nyereg, ostor, csengő. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
lószőr lúszőÝr fn Bútorok kárpitozásához használt tömőanyag.
lószőrtőr lúszőÝrtőÝr fn A madarászoknak főleg kisebb madarak megfogására használt eszköze, amely egy átfúrt
deszkalapból és arra erősített, a ló farkából v. sörényéből vett szálakból készített
hurkokból áll. L. még: vadfogás és vadászat
lótej: → kancatej
lótenyésztés: 1. – A/ A debreceni ~
történetéből említést érdemel, hogy a
helybeliek lótartásáról és lókereskedelméről már 1699 előttről van adat, ekkor
jelent meg a ménes a Hortobágy vize
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mellett. 1701-ben a lovak legeltetésére a
Kösely-szeget jelölték ki, Ohatot a szarvasmarháknak. A hortobágyi puszta később Debrecenhez tartozó területén
nagyarányú ~ nem lehetett. A községek,
így Debrecen állattenyésztése a belső
legelőkre szorult (, és ott maradt a török
hódoltság idején), és főként marhatenyésztés volt. A pusztai Debrecen határa
nem volt olyan nagy, községek voltak a
területén. A török, Karaffa, Tököly kurucai, a kóborló hajdúk miatt, ill. a hoszszú fuvarozások alatt temérdek ló pusztult el. A külső legelők bizonytalanok
voltak, vigyázásukra puskásokat kellett
kirendelni. Fordulat az 1780-as években
következett be, amikor Domokos Lajos
főbíró 1774-ben egy 60 db-ból álló ménes felállítását fogadtatta el. Az állattartás a múltban jövedelmezőbb gazdasági
tevékenység volt, mint a földművelés.
Debrecen a fő kereskedelmi úton helyezkedett el. Debrecenből Pestre menve
sok fuvarosra, sok lóra volt szükség. 2.
A ló igavonásra, lovaglásra és teherhordásra használt háziállat. A 19. század
elejéig elsősorban hadviselésre és távolsági közlekedésre használták. Igavonásra
általában csak a legújabb időkben fogták
be. A gépesítés előtt a cívis gazdaságokban is a ló jelentette a legfőbb igaerőt.
Hazánkban a 19. század közepe óta két
fajta tenyésztése vált általánossá: a nagytermetű, igavonásra alkalmas hidegvérű
muraközi/mura és az igavonónak és hátasnak egyaránt bevált melegvérű gidrán
és nóniusz. Ez utóbbi Mezőhegyesről
terjedt el, tenyésztésében a második világháborúig Debrecenben és környékén
a parasztgazdaságok is kiváló eredmé-
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nyeket értek el. A debreceni pusztákon
kialakult a nóniusznak kisebb termetű,
de erősebb, kitartóbb és egészségesebb
változata, a sziki nóniusz. Ennek induló
állományában a kancák között ott volt a
borzas szőrű, apró macskaló is. Kivülük
a félvér, arab volt még vidékünkön ismerős. Az első világháború után a ménestartás a legtöbb helyen megszűnt, és
kizárólagossá vált az ólas, istállós tartás.
A cívis gazdák lovaik egy részét már a
19. század derekán is a gulyákkal együtt
járatták, minden gulya mellett legeltettek
200−250 lovat. A legelőn élő ménes az
1920− 1930-as években vált a hortobágyi puszta idegenforgalmi látványosságává. Az első világháború jelentősen
meggyengítette a lóállományt. A ~t a
második világháború után erőteljes hanyatlás jellemzi. – B/ A ló neme szerinti
elnevezések, a hím állat: csődör/mén/
ménló, csődörcsikó; a nőivarú állat: kanca/kancaló, kancacsikó, törzskanca/
törzskönyvezett kanca, tőkekancaló; az
ivartalanított hím: herélt /paripa; a félig
v. rosszul herélt állat: komorló/komorcsődör/komor. A hím állat nemi szerve a
csök, csühögő, here; a kancáé megye
/péra. Kor szerinti elkülönítés: a fiatal ló
csikó/csikóló, kb. féléves korig szopós
csikó, kb. félévestől rúgott csikó, a második évében járó másodfű, a harmadik
évében járó harmadfű, de van: tizenketted fű stb., a nagyon idős ló: vín lú; a
fiatal, egyéves csikó tréfás népi neve
nyári nyihogó; neme szerint a csikó:
csődörcsikó, kancacsikó. A meddő ló
neve csira. Hasznosítása szerint ismeretes: csikósló, igásló, hámos, rosszhámos,
kisszekeres ló/kocsiló, talyigásló; kato-
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naló, géppuskás ló, remonda/remondaló,
tisztiló, tüzérló. – C/ A hortobágyi pusztán a múlt század első évtizedeiben a
ménesekben igen változatos színű lovak
legeltek. Több mint 70 különböző névvel illetett színre, színárnyalatra találtam
adatot. (A ló színe/színelnevezése az
egyén érzékétől függ, ezért objektívnak
nem vehető, hiszen gyakran maga a tulajdonos/pásztor sincs tisztában a lova
színével.) A legtöbb volt közöttük a pej,
ill. ennek különböző árnyalatai: almáspej, babospej, barnapej, barnáspej, fakópej, fakóspej, feketepej, gesztenyepej,
meggypej, mogyorópej, pirospej, pirosabb pej, setétpej, setét pöndörös szőrű
pej, szennyespej, setét mocskospej, veres
szőrű pej, egérszőrű pej, szíjhátú fakópej
(vagyis taplószőrű). A pej után egyedszámban a fakó és árnyalatai következtek: fehérfakó, hamvasfakó, mocskosfakó, rozsdásfakó, szattyánfakó, piszkosfakó, nagy szíjhátú fakó, szelíd világosfakó, medvefakós, fakómogyorós szőrű,
egérszőrű/egérszőrű fakó, fakósforma.
Az ősi fehér színű ló kevés volt, az is
szepe v. fehérszepe, helyette sok szürke:
seregélyszürke, daruszürke, vércseszürke, almásszürke/almás, hamuszín szürke,
barnább szürke, világosszürke, héjaszőrű szürke, homály fakószürke, fehérszepe
szürke. Idevehető a szürkésbarna tollú
kerecsen madárról elnevezett ráró színnév is. Fekete színű ló (ill. vmilyen árnyalata) is gyakori (volt) a pusztán:
setétforma fekete, setét- v. mocskos
szennyes szőrű fekete, égettszőrű fekete,
vasszínű fekete, egérszínű fekete. A tiszta
deres ritka volt, volt azonban: vasderes,
vasszínű veresderes, almásderes, borz-
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deres, fakóderes, feketederes, rozsdásderes, sárgaderes, szőkederes, szürkederes,
pejderes, vércsederes, babos szőrű deres, jeles szőrű deres, őszderes, ill. rozsdaveres. A Hortobágy vidékén a sárga
ló színe is: szattyánsárgás, setét világossárga, szegsárga, setét mocskos szegsárga, homályossárga, szőkesárga, fakósárga. A barnaszőrű alig fordul elő, a
lótartó ember szerint ez már inkább pej
v. gesztenyeszőrű. A csikós (gulyás) az
egyes általa jól ismert állat színével veti
össze a nem éppen gyakori színű lovat
(szarvasmarhát): a) madarakkal: daruszőrű, daruszürke, seregélyszürke, fecskeszőrű, héjaszőrű, vércseszürke, vércsederes. Itt említhető a ráró ’kerecsen’
is. b) emlősökkel: fakósforma, fakóderes, fakósárga, medveszőrű, medvefakós,
egérszőrű, feketés egérszőrű, egérszőrű
mocskos, egérszőrű fakós, egérszín/
egérszínű, borzderes. A ló szőrének bizonytalan színét a következő elnevezésekkel határozza meg: szeplős, őszös
tarka, vereses tarka, kékes szőrű, kékesszürke, babosvereses, ritka tarkaságú
cifra, piszkos szőrű, vadszőrű, babos
vereses tarka. − Az állat színfoltja szerint van: kesely, kesely lábú, keresztbekesely, hóka/hóka orrú, lámpás/lámpás
fejű, lámpás orrú, piszra/piszra orrú,
csillag, csillaghomlokú. Egyéb külső
jegyek: A ló testállása, termete, alkata
lehetett: szálas, öreg, nagytetemű, vmint
középszer ’közepes testalkatú’, jó szál,
zömök, tömött, gömbölyű termetű, sűrű,
takaros, sugár derekú/sugár termetű
csinos lovak mellett az előnytelen testi
adottságok is képviselve voltak: Így a
dísztelen ’rossz testalkatú’, keskeny
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’keskeny szügyű, kecskeállású (ló), madárhúsú, csontos lapos oldalú, horpasz
’beesett hasú, oldalú’ sigerhasú ’sovány’, kanfarú ’csapott farú’, vastag,
kicsiny terepély ’kis termetű’, vmint az
egyes testrészekre vonatkozó negatív
minősítések: így a hibás derekú, görbés
sarlós hátú, rokkant szügyű, sigerhasú
’sovány hasú’, kicsiny üstökű, hosszú
görbés, sulyok fejű, tört dúcos farú, éles
hátú ’sovány’, szűk csontú lovak is. Idesorolható a kistermetű ló macskaló megnevezése is. A ló egyes testrészeire utaló
elnevezések is bőséggel voltak. Pl. orrának alakja, színe szerint volt: lámpás
orrú, kosorrú, szamárorrú, fecskés orrú,
szárcsaorrú, piszraorrú, hóka orrú, holdas (orrú). Hasának színe alapján a ló
lehetett: verhenyes veres hasú, menyéthasú, fecskehasú, bibircsós hasú. −
Egyéb testrészhez kapcsolódóan: pl.
hosszas fehérséggel megjegyzett, túrós
hátgerincű, szíjhátú, tehénhorpaszú, jegyes mellű, hegyes csipejű, félcsipejű
’hibás csipőjű’, fiókcsipejű. Lábának
állása, színe, egyéb jellemzője szerint
lehetett: hámfalábú, gacsos lábú, csámpás lábú, hólyagos lábú, kecskelábú (ló).
széjjeljáró horgasinú, jobb lába szár,
három lábára kesely, keresztbekesely,
kapcás, vadsömörös, csörgő (lábú);
körmének alakja lehetett: balkörmű,
kajács körmű ’ferde’, kúpos körmű (két
első körme, mint a szamárnak kúposak),
farának állása: kerekfarú, boglyafarú
(ló) ’széles farú’; homloka lehetett: csillaghomlokú, őszhomlokú (?őzhomlokú),
kesely homlokú v. szíjhomlokú, homlokán hosszú v. kis hold van, orra végig
holdas. Itt említhető a gyakori sárga
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lámpás fejű is. Szeme lehetett: csókás
szemű, jobb szemére csókás, őszös
’őszes’ szemöldökű. Füle lehetett: hegyes fülű, csákó fülű ’elálló fülű’, csonka
fülű. Farkának alakja, állása, színe szerint a ló lehetett: szakadt farkú, vágott
farkú, tört farkú, feketés farkú, kenderfarkú, vastag farkú, horgas farkú,
ínigérő farkú, kecskefarkú. A farok felkötésének módjai a pendelyalj, kenderfő,
kenderfarok. Sörénye lehetett: jobbra
hajló serényű, rövid üstökű. Előnyös, ill.
előnytelen testi adottságok megnevezése: pl. járása lehetett: örmény ’ringó
járású’, poroszkajárású, cseberbelépő,
kaptás. Fejtartása lehet(ett): felálló fejű,
másképpen: csillagnéző. Természete/viselkedése lehet: makrancos, legyes,
irígy(ló), konok ló. A ló nyerít, nyihog,
nyihorászik, nevet. Ha a kanca csődört
kíván, akkor sárít/sáríthatnék/sárlik/
megsárlik, ilyenkor hágatni/fedeztetni
viszik, és hágatják, befedeztetik. Ha a
méntelepen eredménytelen a hágatás/fedeztetés, akkor a kanca visszasárlik. Ha
korábban már megtermékenyült, akkor
nem engedi magát meghágni, lerúgja a
csődört. – D/ A ló birtoklását a tulajdonjegyek voltak hivatva igazolni, bizonyítani. Az égetett tulajdonjegyet a lovakon
is megelőzte a füljegy. A 18. században
Debrecen környékén és a Hortobágyon
ismert füljegyek voltak a V alakú ájos, a
hasított, a lyukas (fülű), a csipkés (fülű)
és a fecskefarkas. Alkalmazásuk fokozatosan elmaradt, mert rontotta a ló értékét. Helyét a bilyog vette át. – E/ A
lónyáj neve: ménes, kisebb csoportja a
ménesfalka, a legjobb lovakból, ill. a
tenyészkancákból álló neve ciframénes,
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az egész évben a legelőn levő lovak
csoportja a szilajménes, a mezei munkák
szünetében, az ún. belső legelőn, ugaron
legeltetett lovak csoportja a renyheménes. A továbbtenyésztésre alkalmas lovaké a törzsménes, ménlovakból áll a
csődörménes; a csak tavasztól őszig
kinnháló lovaké a félszilaj ménes. A
lovak legelője a legelő, lólegelő, csikólegelő, járás, legelőjárás, ménesjárás. A
legelőre való kiverés Szent György napján (április 24.) v. május elsején, a beszorulás Szent Mihály napján (szeptember 29.) v. mindenszentek napján volt.
Gondozója, pásztora a csikós, csikósszámadó/számadó csikós, csikósbojtár,
nagybojtár, számadó bojtár, a méné a
csődörös/ménlovas, ill. a két világháború
között a katonaságnál a lóordonánc, a
csődörös huszár/csődörös katona, tréfás
népi nevén lófaszigazgató. A pusztai,
szilaj lótartás épületei a karám, akolkarám, ménesakol. Az istállós lótartás épülete a lóistálló, régibb nevén lóól, ebben
kapott helyet az állatok etetésre szolgáló,
rendszerint fal melletti jászol, lójászol,
népi nevén fészerjászol/férceljászol ’félszerjászol’, fölötte a szálas takarmány
számára az etetőrács/lórács. Nyáron kint
a szabadban állt a lovak számára a nyári
jászol, a zabló, ennek rendszerint mindkét oldalára, egymással szemben voltak
kikötve az állatok: arccaljászol/szembejászol. Egyéb épületek: a méntelep, csődörös kaszárnya. − A cívis gazdák az
istállós tartás keretei között (és a téli
időszakban) nagy gondot fordítottak a
lovak takarmányozására. A lovak a szálas takarmány (széna, lucerna, lóhere,
nyáron zöldtakarmány), vmint az apróra
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vágott szálas takarmány, a szecska, ill. a
törek és marharépa keverékéből álló
pájsz mellett felszeletelt cukorrépát,
takarmányrépát, feldarabolt disznótököt
is kaptak. Az állatok abrakolása különösen a nehéz mezei munkák (szántás,
boronálás), fuvarozás idején volt fontos.
Az abrakostarisznyába vegyesen zab és
tengeri került. Ennek adagját a szükségletnek megfelelően mérték ki, az igásló
többet, a csikó kevesebbet kapott. Eredetileg az abrakon tartott, ficánkoló lóra
vonatkozott a Szúrja az abrak a seggit −
szólás, napjainkban ezt a nyugtalan emberre, főleg fiúgyermekre mondják tréfásan. Télen a lovak „étrendjét” a jászolba
tett kősó egészítette ki (sózás). A ló igényes állat, ezért az itatására különös
gondot fordítottak/fordítanak. Télen is
vályúból itattak, a mély gémeskútban
sosem volt túl hideg a víz. Itatás után a
tisztán tartott vályúból mindig kiengedték a maradék vizet. Hosszabb utakra a
lovas gazda a bádogvedret (itatóvedér) is
magával vitte. L. még: heverő ló; a fogalmak szócikkeit is!
lótetű lútetű fn Más nevei: lúfíreg,
lúbogár, csimaz. A konyhakerti növények leveleit pusztító nagy rovar.
lótifuti lóṷtifuti mn Folyton szaladgáló kisgyermek.
*lotor: → Református Kollégium
lótök: → takarmánytök
lótücsök lútücsök fn Az átlagos →
tücsöknél nagyobb, szürkés színű tücsökfajta.
lotyó1 lotyóṷ fn Feslett erkölcsű nő,
→ kurva.
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lotyó2 lotyóṷ fn Hivatalos neve:
nagygoda. Vöröses v. szürke tollú, hoszszú lábú vízimadár.
lótyonfitty lóṷtyonfitty fn (tréf) Jelentéktelen dolog, apróság.
lottyadt ~ mn Túlérett és emiatt túlságosan puha 〈gyümölcs〉.
lóvakaró lúvakaróṷ fn Ló vakarására, tisztítására használatos, sűrű fogazatú
eszköz.
loval ~ i Ingerel, ösztökél, heccel.
lóvályú lúváju fn Lovak, esetleg
szarvasmarhák itatására is használt →
vályú. A gazdasági udvarokban állt.
Tisztán kellett tartani, mert a ló finnyás
állat, csak tiszta vályúból iszik.
lovasbandérium ~ fn Szószerkezettel: lovasbandériumos kísíret. Lakodalmi
menetet kísérő lovasszekerek csoportja.
→ Lakodalom alkalmával módosabb
cívis családoknál szokás volt, hogy az
ifjú párt és a násznépet szépen feldíszített lovasszekerek sora vitte a templomig. A ~ a városba érkező tisztelt politikus fogadásakor is szerepet kap(hat)ott.
lovasbandériumos kíséret: → lovasbandérium
lovashajtó lovashajtóṷ fn Lovaskocsit v. lovasszekeret hajtó személy.
lovaskézbesítő lovaskézbesítőÝ fn A
küldeményt lóháton vivő postás. A tanyára hordta a hivatalos iratokat és a
postát.
lovasszekér-rúd: → szekérrúd
lóvasút: → Debrecen közlekedése
lóversenypálya: → Nyulas
lóvé lóṷvé fn Borravaló.
lóvizsga lúvizsga fn A lovak egészségi állapotának vizsgálata a legeltetés
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megkezdése előtt. A → lódoktor feladata
volt a lovak megvizsgálása, pl. hogy
nem takonykóros-e, mert az ilyen állat
nem mehetett a közösbe.
lő lű i − Szólás: Annak mán lűttek!:
annak már vége.
lőcs lőÝcs fn A kerekes járművek
(szekér, kocsiszekér, talyiga) felső széleit a tengely külső végével összekötő
vasalt görbe rúd, amely az oldalakat
kétfelől támasztja. A 4, ill. 2 db ~ ezen
járművek alapvető tulajdonságait (szerkezete, felépítése, terhelése stb.) nagyban befolyásoló fontos tartozék. Részei:
a lőcsfej/lőcsfő, a lőcsfül, a lőcsgúzs, a
lőcskáva/lőcsköpű, vmint a ~ hosszú szára, a ~öt a tengelyhez kapcsoló lőcspersely és esetenként a szekér bal oldali
hátulsó ~ére szerelt lőcskarika. – Szóláshasonlat: Egyenes, mint a görbe
lőÝcs: (tréf, gúny) nagyon görbe. Szólások: Kívül a lőÝcs a kereken, jukas kocsis a szekeren: főleg gyermekek, fiatalok kiabálják, ha nő hajtja a fogatot.
Aggy egy kis pízt kőÝcsön, majd megadom lőÝcsön!: sohanapján. Amit a
lőÝcsnél mond, a sarogjánál már nem
igaz: nincs hitele a szavának. L. még: a
fogalmak szócikkeit is!
lőcsfej lőÝcsfej fn Alakváltozata:
lőÝcsfű. A → lőcs felső, vastagabbik,
horgas vége, amely a szekér oldalához
támaszkodik, és amelybe a → lőcsgúzs
nevő vaskarikát akasztják. A lőÝcsfűt
fogtuk meg, ha megállt a szekér, hogy fel
tuggyunk lípni.
lőcsfő: → lőcsfej
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lőcsfül lőÝcsfül fn A → lőcsfej horgas vége, amelynél fogva a lőcsöt a →
lőcsgúzsba akasztják.
lőcsgúzs lőÝcsgúzs fn Vaskarika, ebbe akasztják be a → lőcsfejet.
lőcskarika lőÝcskarika fn 1. A szekéroldal felső vízszintes fáján levő vaskarika, amelybe a lőcsöt beakasztják. 2.
A szekér bal oldalán levő lőcsre szerelt
karika, amelybe a vasvillát beakasztják.
lőcskáva ~fn Másik neve: lőÝcsköpű.
A lőcs alsó, vékonyabbik végére húzott
vasalás, amely a keréktengelyre húzható
karikában végződik.
löcsköl ~ i Alakváltozata: löcskötöl.
Pancsol, lubickol.
lőcsköpű: → lőcskáva
löcskötöl: → löcsköl
lőcsláb lőÝcsláb fn 1. Ó-láb, karikaláb. A lőÝcsláb térdtűl kifele görbül, bokánál meg összefele. 2. Térdtől lefelé
szétálló láb, x-láb.
lőcslábú lőÝcslábú mn 1. Ó-lábú, karikalábú. LőÝcslábú, huszárnak valóṷ,
mondták rígen. 2. Térdtől lefelé szétálló,
x-lábú.
lőcsös lőÝcsös mn Féleszű, félbolond. L. még: bolond
lőcsös szekér lőÝcsös szekér: Olyan
→ szekér, amelynek az oldalait → lőcs
tartja.
lőcspersely lőÝcspersej fn A → szekér tengelyére járó csőszerű alkatrész,
amely a → löcsöt a tengelyhez fogatja,
hogy a kerék ki ne essék.
lődörgő lőÝdörgőÝ I. mn Lábatlankodó 〈ember〉. II. fn (tréf) Hímvessző.
Találós kérdésben: Dombon ülőÝ Deme-
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ternek, csüng a lőÝdörgőÝje. Mi az?
(Szőlőtőke.)
lődörög lőÝdörög i 1. Lábatlankodik.
2. Himbálózik, lóg, imbolyog. 3. →
lőgérezik. L. még: ellődörög
lőgérezik lőÝgérezik i Másik igével:
lőÝdörög. Céltalanul jön-megy.
lögyböl ~ i Felületesen, nagyjából
kimos. L. még: meglögyböl
lögymöl ~ i Silány, híg, hús nélküli
levest, ételt készít.
lögymör ~ fn Alakváltozata: lögymörík. Silány, híg, hús nélküli → leves,
étel.
lögymörék: → lögymör
lök ∼ i 1. Állatoknak enni ad. 2. Tesz,
dob a tűzre. 3. Kelletlenül, mintegy kegyet gyakorolva ad, fizet. Lökött írte
valamennyit. 4. Ló ellik. 5. Löki a motollát: gubacsapó átveti a motollát. 6.
Növény hajt. 7. (tréf) Kifejezéssel: löki a
tökit. Közösül. − Az ige adatolt igekötős
alakjai: → belök, hozzálök, kilök, lelök,
odalök, szétlök.
löket ~ fn Adag. Szólásban: Van benne egy ~: látszik rajta, hogy ivott.
lőkös lőÝkös mn Szószerkezettel:
lőÝkös eszű. → Bolondos, eszelős.
lőkös eszű: → lőkös
lőre lőÝre fn Vízzel felöntött törkölyből préselt, gyenge minőségű bor;
csiger. A szőlő kocsányára vizet töltöttek, és cukrot tettek, ebből lett a ~. Szóláshasonlatban: Ojan, mint a lőÝre: italféle nagyon gyenge, rossz.
Lőrinc LőÝrinc tn Szólás: Belefosott
LőÝrinc a dinnyébe: mondják szeptember 5. után a görögdinnyére. L. még: lőrinces
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lőrinces lőÝrinces mn Lőrinc-nap,
vagyis szeptember 5-e utáni, túlérett,
poshadt 〈dinnye〉. Lőrinces a dinnye, belefosott Lőrinc: a szeptemberi Lőrincnapra vonatkozik, nem az augusztusira.
L. még. Lőrinc, dinnye
lőstet lőÝstet i Ejtésváltozata, alakváltozata: klőÝstet, rőÝstet. 1. Jön-megy,
lót-fut. 2. Céltalanul jön-megy.
lötyedék lötyedík fn 1. Hitvány, híg
→ levesféle, kotyvalék. 2. Híg lé, mosogatólé. Lötyedík, amit ki kell önteni.
lötyföl ~ i Kutya, macska stb. folyadékot, ill. folyékony ételt mohón, habzsolva iszik v. eszik.
lötyfötöl ~ i Pancsol, lubickol.
lötyköl ~ i Alakváltozata: lötykötöl.
Gyorsan, felületesen mos. L. még: fellötyköl
lötykötöl: → lötyköl
lötymörék lötymörík fn Mosogatólé.
lötyög ~ i Lassan fut, kocog. L. még:
lelötyög
lötyögés lötyögís fn Tornaórán lassú
futás, kocogás.
lötyögtet ~ i Pl. gyereket ringat.
lötyös ~, löttyös mn 1. Túlságosan
puha, túlérett 〈gyümölcs〉. 2. Híg 〈étel〉.
löttyen ~ i Szekér kátyuba megy, belezökken. Szólás: Hogy ~ a fittyen? Felelet: Ahogy ~, úgy fittyen./Ahogy fittyen,
úgy ~ : semmi közöd hozzá!
löttyint ~ i Kevés folyadékot hirtelen
önt vhova.
löttyönfitty ~ I. mn Hebehurgya,
szeles, megbízhatatlan 〈ember〉. II. fn
Hebehurgya, szeles, megbízhatatlan ember. Aki ~, arra nem lehet számítani.
löttyös: → lötyös
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lövő: → lövőzár
lövőzár lövőÝzár fn Röviden: lövőÝ.
Ajtóretesz, tolózár. Az ajtóṷn ijen lövőÝzár, nem kilincses zár vóṷt. L. még:
retesz
lú: → ló
lubidinnye: → kaszadinnye
lucakalendárium: → hagymakalendárium, → Luca-nap
Luca-nap ~ fn E naphoz a cívisek
körében is kapcsolódott néhány hiedelem: Luca-nap (december 13.) éjszakáján a gazdasszonyok megpiszkálták,
megpiszkafázták a tyúkot az ülőn a →
kenyérpiszkafával, közben ezt ismételték: Az én tyúkom mindig tojjík, a szomszídé meg csak kotkodájjík. Úgy tartották, hogy amilyen az idő ~jától a karácsonyig tartó 12 napon, olyan lesz az
időjárás a következő év megfelelő 12
hónapjában. L. még: karácsonyi búza,
lucaszéke
lucaszék: → lucaszéke
lucaszéke ~ fn Alakváltozata: lucaszék. A → Luca-naphoz fűződő legismertebb népi hiedelem. A ~ készítéséhez
Luca-napkor kezdtek hozzá, és karácsony estéjéig készítették. Kézzel kellett
faragni, de nem volt szabad vasat, szeget
ütni bele. Minden nap csak egyetlen részét lehetett elkészíteni. Ha a széket karácsony estéjén elvitték a templomba, az
istentiszteletre, ráállva meglátták, ki a
boszorkány. Szóláshasonlatban: Lassan
/Soká kíszül, mint a ~. Más változatban:
Úgy kíszül, mint a ~: vmi lassan készül,
sokára készül el.
lucerna ~ fn Medicago sativa. Kék,
pillangós virágú, évelő → takarmánynö-

92

lábal

vény. Az egyik legkiválóbb téli takarmányunk. Legjobb az áprilisi tavaszi
vetés. Vethetik augusztusban is, ha sikerül, a következő évre ez is megerősödik.
Első kaszálása május 10. körül van, ez
az → anyalucerna. A második kaszálás
neve → sarjú v. gyapjú. Ha jó az idő,
évente háromszor is kaszálják. Kaszálás
után csomókba húzzák, régen vontatták
a boglyát. A kisebb csomókból → boglyát, nagyobbakból kazlat raktak (→
kazal). A ~ élettartama 3−6 év. Vágásához ugyanolyan kaszát használnak, mint
a fűhöz, csak egyeságú → csapófával. A
~ fő ellensége, az → aranka a debreceni
fekete földön ritka. Egy katicabogárhoz
hasonló bogár is pusztítja.
lucskol ~ i Vízben pancsol, fröcsköl,
lubickol. A gyerek a kisfürösztőÝbe, a
kiskádba ~, pancsol. L. még: belucskol,
meglucskol
lucskolt rojt lucskolt rojt: → Paszományosok egyszerűbb díványokra készített rojtja, amelyet egyszeri sodrással
kézi szövőszéken ceruzavastagságúra
szőnek, majd kifeszítve vízes ronggyal
lucskolnak, hogy megsodródjon.
lucskos ~ mn 1. Harmatos, nedves,
vizes. 2. Lucskos káposzta: édes káposztából készített főzelék.
Lucskos [csárda]: → hortobágyi
csárdák
lucskos káposzta ~: Édes káposztából készített főzelék. L. még: cívis konyha
lucskoskáposzta-leves ~ fn A töltött
káposzta alján maradt darabos káposztából készített → leves.
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lucsok ~ fn Harmat. A népi tapasztalat szerint, ha reggel nagy lucsok, nagy
harmat van, nem lesz eső.
lúd: → liba
Lúdám: → Lódám
Ludas-fok: → fok
Ludas-járás: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
ludaskása ~ fn Más nevei: libáskása,
libahúsos kása, lúdkása. Készítése: A
libát előbb 2−3 hétig tömik (→ libatömés). Levágva a vékonyabb részeit, a
libaaprólékot (fejét, nyakát, hátát, szárnyát, lábát) főzik. Mikor megfőtt, a húst
kiszedik, és a levében → köleskását,
(későbbi időkben rízskását) és petrezselyemgyökeret öregre főznek. Ha már
elfőtte a levét, és pötyög, sót, borsot és
libazsírt tesznek bele bőven. Egy tányérban külön egy keveset fel is olvasztanak,
a kását kirakják a tálba, és a tetejét az
olvasztott zsírral → megpacsmagolják,
borssal beszórják, és beleállítgatják a
főtt húsdarabokat. Hasonlóan készül a
→ rucahúsos kása/rucáskása is. Finom
étel, a cívis parasztok ~´t ritkán ettek,
inkább a rucahúsos kása járta náluk. L.
még: cívis konyha
Ludas-kút: → hortobágyi helynevek
és helynévtípusok
Ludas-laponyag: → laponyag
lúdhúr ~ fn Másik neve: csibehúr.
Kis, fehér csillag alakú virágzatú, áttelelő → gyomnövény. Sűrű, zöld színű,
szinte kiirthatatlan növény.
lúdkása: → ludaskása
lúdlábtorta ~ fn Csokoládés tésztából készített csokoládékrémmel leöntött,
kerek → torta. L. még: cívis konyha
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lúdtoll ~ fn 1. Másik neve: libatoll. A
lúd tollazata. 2. (rég) Lúd szárnyából
való, íróeszköznek kihegyezett toll. Szólás: Akkor még ~al írtak: a) hajdanában
minden másképp volt. b) régen volt az.
luft ~ fn Huzat. Jóṷ luftya van ennek
a kájhának.
lúg ~ fn Fahamu, → pernye leforrázásakor keletkező, síkos tapintású, mosásra használt oldat. A jó minőségű fahamut a → lugosdézsába, nagyobb
mennyiség esetén a → lugzókádba tették, és ráöntötték a vizet. Az ebből kiázó
~ot a cívis háztartásokban konyhai evőeszközök, edények tisztítására, fertőtlenítésére és sokáig hajmosára is használták. Szólás: Eszi a ~ a nyakát: a) dühösködik, mérgelődik. b) beszédében bizonytalankodik, tétovázik. L. még: mosás, tisztálkodás
lugas ~ fn Rácsszerűen kialakított és
kúszónövénnyel, általában → szőlővel
befuttatott kis kerti építmény. L. még:
szőlőlugas
lugasszőlő lugasszőÝlőÝ fn Lugasban
való felfuttatásra alkalmas → szőlőfajta.
A → saszla is ~. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
lúgosdézsa ~ fn Olyan → dézsa,
amelyben a fahamuból, pernyéből forrázással → lúgot nyernek.
lúgzókád lúgzóṷkád fn Rendszerint
kifolyónyílással ellátott fakád, amelyben
a → lúgot készítik. A ~ kb. százliteres
űrtartalmú → kád, ebbe tették a fahamut,
pernyét, ráöntötték a vizet, ebből nyerték
a lúgot.
Lúherélő Nyilas István: → cívis ragadványnevek
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luk: → lyuk
lukullusz: → lukulluszparadicsom
lukulluszparadicsom ~ fn Röviden:
lukullusz. Szilva alakú, kemény húsú →
paradicsomfajta. Befőzésre, fogyasztásra egyaránt kiváló volt.
lululu ~ msz Többször ismételve kisliba hívogató: Lululu, ~, ~! L. még: állathívogatók
lump ~ I. mn 1. Kicsapongó, mulatós. 2. Dologkerülő, lusta. II. fn Szószerkezettel: lump fráter. 1. Kicsapongó,
mulatós személy, kocsmatöltelék. 2. Dologkerülő, lusta ember.
lump fráter: → lump
lusta ~ mn 〈-n ragos alakban hszszerűen, a cselekvés nagyobb mértékének, intenzitásának kifejezésére:〉 Lustán nagyot estem. Közmondásban: A ~
többet jár, a fukar többet kőÝt: a kelletlenül dolgozónak rendszerint több munkát kell elvégeznie.
lustazsuzsi ~ fn (tréf) Vékonyabb
pálcába szúrt elhajlított fejű gyöngyfűzőtű, amelybe vékony fonalat fűznek. A
horgolótűt helyettesíti nagyon kicsi
csipkék készítésekor és nagyon vékony
fonalak eldolgozásakor. L. még: tű1
lustra ~ fn Ébresztő utáni szobaellenőrzés a → Református Kollégiumban. A
~´t a felügyelő tanár végezte.
Luther utca: → Dobozi lakótelep
lutri ~ fn (rég) Másként: lottéria. Államilag engedélyezett sorsjáték volt. Az
olasz eredetű szerencsejáték a lottó elődjének tekinthető. Szólás: Kihúzta a ~t:
szerencséje van.
lutricédula ~ fn Sorsjegy.
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luxuscsizma lukszuscsizsma fn Csizmadiák nyelvében: ünnepi, kimenő →
csizma.
lű: → lő
lüszterkötő lüszterkötőÝ fn Ünnepi
öltözet része: fényes felületű, vékony
(gyapjú)szövetből, lüszterből készített
kötény. L. még: cívis női viselet, kötő
lüszterlámpa ~ fn Fényes felületű,
vékony szövetből, lüszterből készített
lámpaernyővel ellátott → lámpa.
lüszterruha ~ fn Lüszterből készített
női ruha. L. még: cívis női viselet
lütyüszabó lütyüszabóṷ fn → Csizmadia gúnyneve.

Ly

lyigget-lyuggat jigget-juggat i Ikerszó, a lyuggat tréfás nyomatékosítása.
Akkor mondták, ha a jány jukasztóṷval
kézimunkált, kézimunka hímzíst varrt. L.
még: lyuggal
lyikecses-lyukacsos
jikecses-jukacsos mn Soklyukú. A vasedíny, amin sok
juk van, az is jikecses-jukacsos.
lyik-lyuk jik-juk fn Ikerszó, tréfás
nyomatékosítással: (kis) lyuk. Szólásban: Jik-juk, majd bedugjuk: (tréf) akkor
mondják, ha vmi lyukas.
lyuggal juggal i 1. Kézimunkázáskor:
lyukasztgat, lyukakat készít. 2. → Szíjgyártó lyukasztóvassal mintákat vág a
bőrbe. − Igekötővel: → kilyuggal.
lyuggalófa: → lyuggatófa
lyuggatás juggatás fn A szűrszíj lyukainak elkészítése; ringlizés.
lyuggató juggatóṷ fn 1. Más nevei:
jukütőÝ, jukvágóṷ. Acélból készült hegyes végű eszköz, → kovácsszerszám,
amellyel a fémlemezen lyukat ütnek. 2.
→ Fazekasoknál: pl. a szűrő aljának v. a
korsó nyakába tett rostélynak, ill. a korsó fülének a kilyukasztására szolgáló,
egyik végén hegyes fapálcika. 3. Palántázáskor az a személy, aki a palánták
számára lyukakat vág a földbe. 4. →
lyuggatófa.

lyuggatófa juggatóṷfa fn Alakváltozata: juggalóṷfa; röviden: juggatóṷ. Kb.
30 cm hosszú hegyes végű, esetleg nyeles fadarab, amellyel a palántáknak lyukakat csinálnak a földbe.
lyuk juk, luk fn – A/ 1. Karikákkal elfedhető kerekded nyílás a tűzhelyen.
Jukra tesz: úgy főz, süt, hogy a tűzhely
karikáit leveszi, így a fazék, ill. lábas
közvetlenül érintkezik a tűzzel. 2. Golyózáskor földbe vájt kerek gödröcske.
Jukra gojóṷzik: golyót ~ba gurít. 3. Női
szeméremtest. 4. Asztagrakáskor az →
asztag egyik végén a kéveadogató számára rakatlanul hagyott szűk hely, amelyet a munka végeztével feltöltenek. 5. A
~ sok összetett szó utótagjaként szerepel.
Kis kerek nyílás a csaplyuk, kulcslyuk,
peceklyuk, kémlelőlyuk, öntőlyuk és a
lyik-lyuk ikerszó, ill. a szólásban szereplő fúrólyuk; vakablak jelentésű a csutkalyuk, kamaralyuk, vaklyuk; ajtó jelentésű
a górélyuk, házhijalyuk, tüzelőlyuk; szűk
elvezető nyílás a kemencelyuk, kürtőlyuk; félreeső kis épület, építmény az
oldallyuk. A lyuka szragos változat emberi testrész nevében szerepel: orrlyuka,
seggelyuka. − B/ A több jelentésű ~ frazémákban is előfordul. Durva figyelmeztetés: A jukba szarj, ne a fára!: → árnyékszék belső oldalára írták. Szólásha-

lyukas
sonlatban: Hét juka van, mint a róṷkának: mondják gúnyosan a mindenhova
bejáratos emberre. Szólásban: Csak lesd
a jukon!: azt ugyan hiába várod! Közmondásban: Jukat jukkal dugni még nagyobb juk lesz belőÝle: kölcsönt újabb
kölcsönnel nem jó törleszteni. L. még: a
fogalmak szócikkeit is!
-lyuka: → lyuk
lyukas jukas I. mn Jukas fülű: olyan
〈szarvasmarha, disznó, esetleg ló〉, amelyiknek a füle egyfajta tulajdonjeggyel
van ellátva. II. fn Bicskával kimetszett
kis kerek jelölés a birka fülének felső
részén v. közepén. − Közmondásban:
Nem jóṷ, ha a gyümőÝcs meg a jány jukas: ti. az előbbi férges, az utóbbi pedig
nem szűz.
lyukas fülű: → lyukas
lyukas híd jukas híd: − Szólásokban:
Majd ha lelek a jukas hídon: pénzkérésre adott tréfás válasz. Akkor adom meg,
ha a jukas hídon pízt lelek: sohasem
adom meg. Más változatban: Majd megadom neki, ha a jukas hídon meglelem,
csak győÝzze kivárni.
lyukaskati jukaskati fn (tréf) Kislány
megnevezése v.→ megszólítása.
lyukas kocsis jukas kocsis: Női →
kocsis gúnyos megnevezése. Gúnyoló
rigmus: Kívül a lőÝcs a kereken, jukas
kocsis a szekeren: ezt kiabálták a suhancok, ha nő, asszony hajtotta a lovat.
lyukas közepű kalács jukas közepű
kalács: → Kalácsfajta.
lyukasszék jukasszék fn Négylábú,
felső lapján nagy kerek lyukkal ellátott
→ szék, amely alá vödröt tettek, hogy a
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járni nem tudó beteg abba ürítse a székletét.
lyukasztó jukasztóṷ fn Más nevei:
cakkozóṷ, cifrázóṷ. Olyan kéziszerszám,
amellyel az állati bőrön különböző méretű és formájú lyukakat lehet csinálni.
Egyik fajtája a → kézilyukasztó, ill. a
lyukasztóvas.
lyukasztófúró jukasztóṷfúróṷ fn Másik neve: jukfúróṷ. A szőlőültetéskor
használt szerszám, amellyel a szőlőveszsző számára lyukakat fúrnak a földbe.
L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
lyukasztókalapács
jukasztóṷkalapács fn Kalapács formájú, nyéllel ellátott lyukvágó eszköz. Egyik vége kúpos.
lyukasztóvas jukasztóṷvas fn →
Szíjgyártóknál: körminta készítésére alkalmas → lyukasztó.
lyukbalökős jukbalökőÝs fn Golyókkal játszott → gyermekjáték, amelyben
ha a lyukba nem sikerül a golyót bedobni, akkor az a játékos nyer, aki a közelebb levő golyók közül a legtöbbet tudja
a lyukba begurítani.
lyukbővítő jukbűvítőÝ fn Másik neve: juktágítóṷ. Olyan → kovácsszerszám, amellyel a → lyuggatóval/lyukütővel/lyukvágóval ütött rést bővítik.
lyukcsősz jukcsőÝsz fn (tréf, gúny) 1.
Szülésznő, → bába. 2. Gardedám.
lyukfúró: → lyukasztófúró
lyukreszelő jukreszelőÝ fn Lyukak
belső megmunkálására használt → reszelő.
lyukrózsa jukróṷzsa fn → Paszományosok által készített, kb. 4 cm hosszú,
téglalap alakú, hasított horgolás, amely a

lyukas
használt férfi télikabáton a kikopott
gomblyukak eltakarására szolgál.
lyukszája jukszája fn Kis szűk nyílás; olyan rés a → drankán v. a karámon, ahová fejéskor ketten ülnek, hogy a
juhokat betereljék a → fejőlyukba.
lyuktágító: → lyukbővítő
lyukütő: → lyuggató
lyukvágó: → lyuggató
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ma ~ I. hsz Népies alakja: máma
(mámma). 1. E napon. 2. Napjainkban.
II. fn A jelen. − Szójáték: Óṷ hagy ~,
óṷhagyma. Közmondásban. A ~´t megadták, a hóṷnap nem biztos: nem tudhatjuk, mikor jön el halálunk napja.
má: → már
maca ~ fn (rosszalló) Szerető, ágyas.
macera ~ fn Szándékos bosszantás,
kötekedés.
macerál ~ i 1. Szándékosan bosszant,
kötekedik. 2. Incselkedik. Szegíny két
bátyám mindig ~tak, hogy nem vóṷt ez a
disznóṷ még hatvan kilóṷ se.
*Macs tn A korabeli források Moch,
Mach, Hozw Mach néven említik, amely
már a középkorban virágzó falu volt,
majd a törökdúlás után elnéptelenedett.
Bocskai István 1605-ben ~ egy részét
Debrecennek adományozta. További területeit a város zálogjogon szerezte
meg. → Kismacs is a törökdúlás után
pusztult el. L. még: Nagymacs
macsali ~ fn Pofon. Adok egy ~t.
Macsi-Balcsi: → Nagymacs
Macsi [csárda]: → hortobágyi csárdák
Macsi Tóth János: → cívis ragadványnevek
Macsi utca Macsi ucca tn → Nagymacs egyik utcája.

macska ~ fn − A/ 1. Becézett, ill.
gyermeknyelvi elnevezése: cica, cicu,
cicu- ka, cicóṷ. Régen egy ritkán használatos ~űző szóval sinadróṷ (cinadróṷ)
néven is említették. Hangadásának igéi:
nyávog, miákol, mirnyákol, nyárvákol,
vernyákol, dorombol, duruzsol; hangutánzó szóval: kornyau. Háziállat, a cívis
parasztok és a hortobágyi pásztorok is
haszonállatként, a rágcsálók (egér, pocok, patkány) irtása céljából tartották (→
egerészik, egerésző). A cívis háziaszszony szerint a ~´nál akasztóṷfára valóṷbb lény nincs, ugyanakkor ügyesek, a
rágcsálók irtásával nagy hasznot hajtanak. Egy-egy parasztháznál és pásztorszálláson kettőt-hármat is tartottak, a
tanyai gazdaságokban ennél többet is. A
hím állat neve: kandúr, kan, kan ~, kani
~, „mesebeli" neve: Kacor király; a nőstényé szuka. A ~k február közepétől
kandúroznak (→ kandúrozik), Bálintnapot éreznek a ~´k − mondják a cívisek,
mivel Bálint-nap (február 14.) környékén a ~´k hangos nyávogással keresik a
párjukat, ill. párosodnak. Tüzelés, párzás
idején a néphumor szerint így társalognak: Gyere minállunk! Hát ott mit csinálunk? Gerendán ugrálunk, kismacskát
csinálunk! A vemhes ~ átlagosan 65 nap
után fial v. kölykezik, a ~kölykök szeme
7−14 napra nyílik fel, addig csipás ~.
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Szapora állat, egy alomban akár 10
~kölyök is lehet. Színük szerint: cirmos,
iromba ’cirmos’, fekete, fehér, tarka.
Macskahívogató mondatszók: cic; cicám, cic; cilu. Macska elüzésére, riasztására szolgáló mondatszók: kácc, kacc,
kvác, kacc vácra, sicc kvácra, sicc,
sickácc, sickvácra. Táplálékuk régen
ételmaradék, baromfi belsőség, de mindenekelőtt a frissen fejt tej volt. Rendszerint nevet is adtak nekik, jellemző
~nevek: Cirmos, Cicus, Irumbus ’iromba, cirmos’, a kandúrok általában Miska
névre hallgattak. A (kis)~ a gyermekek,
főleg a leánykák kedvelt játszótársa volt.
Közvetve erre utal az elemi iskolások
társasjátéka, a → cicázás ’fogócska’ és a
múlt század elejének ismert gyermekverse is: Cirmos cica, jaj! Hova lett a
vaj? Ott látom a bajuszodon, majd lesz
neked baj! − B/ A ~´ra vonatkozó hiedelmek nagyrészt előjelek. Viselkedéséből pl. jósolnak az időjárásra: Mosdik a
~, esőÝ lessz. Télen, hogyha a ~ mosdik,
lágy időÝ lesz vagy esőÝ. A boszorkányokat gyakran képzelték el nagy fekete
~ képében. Talán ehhez kapcsolható a
régi öregek kisgyermekekhez szóló figyelmeztetése is: Ha a ~ farkára rálípsz,
kírjíl tülle bocsánatot! – C/ A ~ igen sok
cívis frazémának a tárgya. Gyerekeknek
szóló tréfás utasítás: KürtőÝre, kandúr,
vacokra koca!, azaz mindenki feküdjön
le! Szitkozódásban: Egye meg a más
~´ja! Tréfás szitkozódásokban: Egye
meg a fene a más ~´ját, az irombatarkát!
Az ördög bújjík a más ~´jába, csak a
miénket haggya meg, az irombatarkát!
Csúfolásban: Anyám, rám nízett a ~.
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Névcsúfolóban: Jancsi, szart a ~, hajsd
ki! Gyerekek gajdolják cicázás közben a
fogót ingerelve: A mi ~´nk ojan rest, nem
eszi a húslevest. Szóláshasonlatokban: a
nagyon álmos ember Ojan álmos, mint a
Pilátus ~´ja. Lányra vonatkoztatott mondás: Huncut szeme van, mint a ~´nak.
Apróṷzza, mint ~ a fingást: vmit megmegszakítva végez. Aki nem tud vmit
biztosan, az Csak gondojja/sejti, mint ~
az esőÝt. Aki biztosan tud vmit, az Megérzi, mint ~ az esőÝt. Úgy ül, mint ~ a
köszörűkövön: félénken, ügyetlenül, előre görbülve ül. Akik nem férnek össze,
folyton marakodnak, azok Úgy vannak,
mint a kutya meg a ~. Úgy kiőÝtözött,
mint ~ az esőÝbe − mondják arra, aki
ízléstelenül, nem az alkalomhoz illően
öltözött fel. A köntörfalazó ember az
igazságot Csak kerűlgeti, mint ~ a forróṷ kását. Belejött, mint ~ a fingásba –
mondják tréfás gúnnyal arra, aki nagyon
kezd érteni vmihez. Aki minden helyzetben feltalálja magát, az Talpra esik,
mint a ~. Ojan rongyos, hogy kilenc ~ se
tanálna meg benne eggy egeret – mondják tréfásan a nagyon rongyos ruhadarabra. Közmondásokban: Akármijen ~,
be a zságba!: bármit adnak, fogadd el!
PergőÝs ~ nem fog egeret: ne verjük
dobra a szándékainkat! Körmetlen ~´nak
nehéz a fára mászni: a) a szegény ember
nehezen boldogul. b) nehéz annak vmit
elérnie, akinek nincs meg hozzá a képessége, ill. lehetősége. Ha nincs otthon a
~, cincognak az egerek: ha távol van az,
akitől félni szoktak, meglazul a fegyelem. Éhes ~ tejjel álmodik: mindenki
arról ábrándozik, álmodozik, amire vá-
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gyik. − Közvetve a ~ jelentőségére utalnak a vasmacska, papmacska, macskakarmoltapipa, macskanadrág, macskatalp/macskanyom, macskatök, macskatöke, macskaló, macskaugró, macskás,
macskásodik, macskázik, macskázás
névátvitellel keletkezett népnyelvi, tájnyelvi szókészleti elemek is. 2. → macskaló. 3. Fonálon, kötélen magától keletkezett csomó, hurok. Ha a gombolyagon
~ ke- letkezett, vagyis összemacskásodott, a bölcs nagymama így biztatta unokáit: Gondojjatok valami jóṷra, oszt ha
ki tuggyátok bontani, nem szakíttyátok
el, tejjesülni fog! L. még: állathívogatók,
állatűzők; a fogalmak szócikkeit is!
macskafeljáró macskafeljáróṷ fn Az
eresz alatt levő padlásbejárathoz támasztott hosszú deszka.
macskakarmolta-pipa ~ fn Más nevei: pendejkorcú pipa, húzogatott pipa.
Magas, vékony formájú, körben erősen
rovátkolt, vörös színű cseréppipa. L.
még: debreceni pipa
macskaló macskalú fn Mondják
macskának is. A sokféle keresztezés miatt a debreceni pusztákon hajdan olyan
kistermetű, borzas szőrű lovak voltak
találhatók, amelyek nagyon hasonlítottak
a közép-ázsiai lovakhoz. A 19. század
végéig ilyen lovakból állt a cívis gazdák
ménese. Bár a fuvarosok és csikósok,
gulyások nagyon kedvelték, a gyorsan
fejlődő nyugati lótenyésztés eredményeivel ez a ló nem volt versenyképes. De a
mezőhegyesi → nóniusz induló állományának kancái között ott van ez a magyar ló is. A végeredmény: a kisebb termetű sziki nóniusz erőben, kitartásban és
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egészségben felülmúlta mezőhegyesi fajtáját (→ lótenyésztés).
macskanadrág ~ fn 1. Térdig érő
gyermeknadrág. 2. (tréf) Bőrből készült
lovaglónadrág. Szóláshasonlatban: Úgy
níz ki rajta, mint a ~: rosszul áll rajta.
macskanyom: → macskatalp
macskás ~ mn Összegubancolódott,
összecsomósodott 〈fonál〉.
Macskás Nagy József: → cívis ragadványnevek
macskásodik ~ i 1. Lábat húzza a
görcs. 2. Rosszul sodort fonál, zsineg
összegubancolódik, összeugrik. Igekötővel: → megmacskásodik, összemacskásodik.
macskaszar ~ fn A macska ürüléke.
Tréfás szitkozódás: Macskaszar az
óṷrodra!
macskatalp ~ fn Más nevei: macskanyom, cifragaluska. A konyhai reszelő
belső oldalán ujjheggyel formált, tojással
gyúrt levestészta. L. még: cívis konyha,
gombatészta, levestészták
Macska-telek: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok, telek1
Macska-telki-hodály: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
Macska-telki-járás: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
macskatök ~ fn Trifolium arvense.
Tarlóhere. L. még: Hortobágy növényvilága
macskatöke ~ fn → Paszományosok
horgolt gomboló motívuma, alapja egy
20 cm-es sor, amelyre ormót készítenek.
macskatökszilva ~ fn Régi → szilvafajta. Már csak hallomásból ismerik.
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macskaugró macskaugróṷ fn A tűzfal nyerstégla stílusban készített befejező
szegélysora, rumsor.
macskázás ~ fn Ingerkedés, tréfás
bosszantás.
macskázik ~ i Ingerkedik, tréfálkozik. L. még: kimacskázik
madám ~ fn A → kupleráj tulajdonosa, főnökasszonya. A vendégek neki
fizettek a szolgáltatásért, remekül megélt
belőle.
madár ~ fn 1. Tollas, kétlábú, szárnyas, tojással szaporodó állat. A cívis
nyelvben több összetétel utótagjaként
szerepel. A fajtanév kiegészítője a harkálymadár, kakukkmadár, libucmadár
’bíbic’, ill. fecskemadár, gólyamadár
szavakban. A kuvik népnyelvi neve halálmadár, de a szó átvitellel a borúlátó
személy megnevezése is. Frazémában
szerepel az ólommadár. − Szóláshasonlatokban: Ojan kicsit eszik, mint egy ~:
nagyon keveset eszik. Ojan árva, mint
az égi ~: elhagyatott, nincs senkije. Szólásokban: Ojan jóṷ kedve van, hogy madarat lehetne fogatni véle: nagyon jó
kedve van. Tán ~ van a kalapod alatt?:
attól a fiútól kérdezik, aki nem köszön v.
nem emeli meg a kalapját köszönéskor.
Ojan, hogy csak a ~ repül rajta keresztül: kietlen, sivár, puszta. Szíp két ~ egy
físzekbe: (gúny) akkor mondták, ha túlságosan közel ült a fiú a lányhoz, és
rájuk nyitottak. Egy ~ se lakna jóṷl vele:
nagyon kevés ez az étel. Hun jársz itt,
ahon a ~ se jár: attól kérdezik, akinek a
megjelenésére nem számítottak. Közmondásokban: Rossz ~, amék a maga
físzkibe piszkol: elítélendő az olyan em-
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ber, a) aki a saját családjáról rosszat
mond, b) aki viselkedésével szégyent
hoz a családjára v. munkahelyére. Nem
azé a ~, aki elszalasztya, hanem aki
megfogja: a kínálkozó lehetőséget meg
kell ragadni. Ritka ~ az igaz baráccság:
meg kell becsülni az igaz barátot. Embert baráttyárúl, madarat tollárúl lehet
megismerni: mindenkire jellemző, hogy
kivel barátkozik. Tollárul ismerik meg a
~t: külseje és megnyilvánulásai alapján
ismerik meg az embert. 2. Madarat ábrázoló mézeskalácsos faforma. 3. Madár
alakú sütemény. L. még: a fogalmak
szócikkeit is!
madarász ~ fn Madarak fogásával,
idomításával foglalkozó személy. Szólás: Halász, vadász, ~, mind éhenkóṷrász: mindhárom szerény megélhetést
nyújtó elfoglaltság. L. még: madarászat
madarászat: A → madarász foglalkozásszerűen űzött tevékenységén kívül
a ~ fogalmi köréhez vehető még a vadmadarak tojásainak hajdan szélesebb
körben űzött gyűjtése, ill. a fészekrablásként ismert cselekvés is. − A tojások
gyűjtése, ill. a → fészekrablás régen a
szegényeknél a létfenntartás fontos eszköze volt. A lápok, tavak, nádasok, sárrétek mentén lakók ősi szokása volt,
hogy madarak költő helyeit felkutassák,
fészkeit kirabolják, a tojásokat és a fiókák húsát élelmezési célra felhasználják.
A suhancok csintalanságból szedték/szedik ki a madárfészket v. azért, hogy a
kártékony madarakat így űzzék el a lakóhely környékéről. Debrecen óriási határában sok zsombékos hely, nádas volt,
itt nagy divat volt a tojásgyűjtés és a
fiókák összeszedése. A Hortobágyon a
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pásztorok ősidők óta szedték a vadmadarak (vadkacsa, szárcsa, bíbic, vízityúk)
tojásait, de szedték a fürj, fácán, nádi
veréb, vadgalamb, barázdabillegető,
szarka, varjú, bagoly tojásait is. A tojást
a szűr ujjába rakva a kunyhóhoz vitték.
Itt a bográcsban szalonnát pergeltek, és
erre verték a tojást, rántottának megették. A Debrecen körüli erdőben szintén a
vízimadarak tojásait szedték az odakerült gulyás- és kondásbojtárok. A madártojásokat hármas célból gyűjtötték: a)
Fogyasztási célból: ilyenkor nyersen,
bográcsban megsütötték rántottának v.
keményre főzték. A záptojást gyógyszernek használták, feltették a padlásra,
és ha a malacnak baja esett, szomorú
volt, egy záptojást ütöttek a szájába. A
záptojásból a tanyai asszony festéket is
csinált: kevés brunolint kevert bele, ezzel festette az ablakrámát, ajtót. b) Pusztítás céljából: pl. a hortobágyi → szárnyékerdőkben rengeteg varjúfészek volt
/van, a varjú zavarta az állatokat, lopta a
kiscsirkéket. A fiatal bojtárokat küldték
varnyúfíszket szedni. (A régi időkben hatósági rendeletre, díjazásért is pusztították a varjúfészkeket.) A debreceni erdős
vidék és a puszta közötti 30 km-es sávban kisebb-nagyobb tanyák sokasága
állt. Az itteni akácfákon szarka- (és varjú-) fészkek tucatjai voltak, itt a tanyabeliek, tanyabeli suhancok nagyban szarkafíszkeztek (→ szarkafészkezés). c)
Szedték a madártojást továbbtenyésztési
céllal is, pl. a → vadkacsa tojását a hortobágyi pásztorok hazavitték, de így tettek a debreceni erdőkön/erdőkben élő
szegény parasztasszonyok és a → vákáncsosok is. − A hajdani gazdag ma-
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dárvilág a lápok, sárrétek, nádasok lecsapolásával a múlt évszázad elejére javarészt eltűnt, vele együtt elmúlt a tojásszedés és a fészekrablás szokása is. L.
még: seregélyszedés
madarászik ~ i Madarakra vadászik,
madarakat fogdos. L. még: vadfogás és
vadászat
madárcsontú ~ mn Sovány 〈gyermek, ill. nő〉.
madárcsőrű reszelő madárcsőÝrű
reszelőÝ: Olyan → reszelő, amelynek
alakja a madár csőrére hasonlít. Idomreszelő.
madárétű madárítű mn Kis étkű, keveset evő.
madárhúsú ~ mn Sovány 〈gyermek,
nő, ill. állat〉. L. még: emberi test
madárijesztő madárijesztőÝ fn – A/
Röviden ijesztőÝnek, konkrétabb megnevezéssel varnyúijesztőÝnek, váznak is
hívják. A zsenge vetést v. az érett termést őrző, kártevőket riasztó tákolmány,
gyakran ember alakú váz. Ősszel a lelőtt
varjút a gazdák feltűzve kitették a búzaföldre, hogy a kelő búzáról elriasszák a
varjakat, kártevő madarakat. A varjúcsapat körözött a lelőtt társuk fölött, erre
mondták, hogy a varjak temetik a társukat. Kemény teleken a madarak a tengerigóré lécei közé kapaszkodva csipegették a szemet, elűzésükre szokás volt a
tengerigóréra ~nek lelőtt varjút akasztani. Arról is tudunk, hogy a kifújt tojás
héját, a → kukót is használták ~nek,
karóra tették, zörgése elriasztotta a varjakat. A cívisek a szőlőskertekben ritkán
állítottak ~t, itt a szőlőcsősz egy-egy
puskalövéssel riogatta el a hívatlan ven-
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dégeket. – B/ A szóláshasonlat szerint a
rosszul öltözött, toprongyos ember Ojan,
mint egy ijesztőÝ. Az ilyen embernek
mondják gúnyosan: Úgy nízel ki, mint
egy madárijesztőÝ.
madárkás szőlő madárkás szőÝlőÝ:
Ritka és apró szemű → szőlő.
madárlátta eleség madárlátta elesíg:
Mezei munkáról v. hosszabb útról hazavitt élelem. A madárlátta elesíg az vóṷt,
amit hazavittek valahonnen, mert nem
kopott el.
madárodú ~ fn Gyakran mondják
odúnak is. Korhadt fában található a
madarak fészkelésére szolgáló üreg.
madársóska madársóṷska fn A mezei sóskához hasonló apró levelű →
gyomnövény.
madárszemű furnér: → furnér
madeira madéjra, madéra fn Kivágott és körülvarrt lyukakból álló mintájú
kézimunka.
madeiráz madéjráz, madéráz i Madeirát készít.
madéra: → madeira
mádi zsidó mádi zsidóṷ: Szóláshasonlat: Ott van/vagyunk, ahon a mádi
zsidóṷ: egy csöppet sem jutott(unk)
előre. Ismert anekdotára épülő frazéma.
Az egyik változat szerint a mádi szíkvízkészítő → zsidó szállítás közben elaludt a szekéren, és a lova megfordulva
hazavitte. A másik szerint a ~ szekerén
ülve rá akart gyújtani a pipájára, de a
nagy szélben ez sehogy sem sikerült
neki. Hogy szélárnyékban legyen, megfordult a fogatjával. Vidáman pöfékelve
csak akkor vette észre, hogy elfelejtette a
lo- vait visszafordítani, amikor megérke-
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zett a saját háza elé. L. még: nemzetiségcsúfoló
madling ~ fn Hosszú fürtű, hosszúkás szemű fehér csemegeszőlő, madlen.
Finom, korán írőÝ szőÝlőÝ vóṷt, de már
ríges-rígen kifogyott a divattyábúl is. L.
még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
madzag maddzag fn Több szálból
sodrott, kötözésre való anyag; zsineg. A
cívis gazdaságban (is) sok fajtáját használták/használják. Anyaga alapján van:
kendermadzag, kócmadzag és itt említhető a szólásban szereplő szíjmadzag is.
Felhasználás szerinti elnevezések: a
kaszacsapó felerősítésére való a csapómadzag, a dohánylevelek felfűzésére a
dohánymadzag és a pórémadzag, a zsák
bekötésére a zsákmadzag, a madárfogó
csapda zsinórja a húzómadzag; öltözet
(gatya, bugyogó, kötény) kiegészító tartozéka a gatyamadzag, korcmadzag, kötőmadzag és a tarisznyamadzag. Névátvitel eredménye a jómadzag ’jómadár,
rossz viselkedésű személy’ és a mézesmadzag. − A szó frazémákban is szerepel, így tréfás biztatásban: Szíjmaddzag,
húzzad!: veszekedőknek, civakodóknak
mondják; szóláshasonlatban: Ojan, mint
a mízes maddzag − mondják a hízelgő
emberre; szólásokban: Annyit adok én
magára, mint a cipőÝm maddzagára:
megvetem, semmibe sem nézem. Beleszaladt a maddzag: a) meghiúsult, nem
sikerült vmi. b) belesült a mondókába.
Beleszakadt a maddzag: a) pl. éneket
fent kezdve nem tudja folytatni, befejezni. b) elveszti a bátorságát, félni kezd.
Elhúzta a szájánál a mízes maddzagot:
igérgetéssel rászedte. Közmondásban:
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Ott szakad a maddzag, ahun legvíkonyabb: vminek a romlása ott kezdődik,
ahol a leggyengébb. L. még: a fogalmak
szócikkeit is!
madzagháló maddzaghálóṷ fn Fonálból összekötött, összehurkolt táskaféle, amelyben az ételt hordták a mezőre
az asszonyok. L. még: kasornya
madzaghúzó maddzaghúzóṷ fn
Csontpálcika, amelyhez a gatyamadzagot hozzákötik, és annak segítségével
húzzák bele a gatya korcába. Nyúlcsontból készült.
mafla ~ fn Fél liter bor és fél liter
szódavíz keverékéből készített ital.
mag ~ fn 1. Virágos növény termésében képződő szaporítószerv. Köznyelvi
példái: kender~, len~, napraforgó~,
barack~, meggy~, tök~ stb. Cívis nyelvi
példák: aprómag ’a gabonafélék összessége’, keménymag ’köménymag’, mákmag ’mákszem’, murokmag/murokrépamag ’sárgarépamag’, egy gyógyszer
neve az ánizsmag, a bolondító beléndek
~ja a bolondítómag, 2. Vető~, ill. ennek
hozadéka: Mag alá szánt: földet ősszel,
közvetlenül a vető~ földbe kerülése előtt
felszánt. Magnak vet: nem a termésért,
hanem a továbbszaporítás biztosításáért
vet. Ten- gerifőÝd vígire ~nak vetettek
kendert. Líha ~: csíraképtelen ~. Megadta a ~ját: bőségesen megtermette az
elvetett ~ot. Figyelmeztetésben: Ezt a
körtít ne hadd itt ~nak!: ne hagyd a fán,
mintha szaporítás végett hagynád meg!
Közmondásban: Aki jóṷ ~ot vet, jóṷ
aratást vár: aki jól előkészíti a dolgát, az
joggal várja a jó eredményt. 3. Magnak
hagy: tenyésztésre alkalmas, egészséges
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állatot meghagy, megtart. 4. Ivadék; irmag. Átokban: A ~vadbul kopjál ki!: ne
legyen utódod! Szitok: A fene egye meg
még a ~vát is! 5. A pergőben lévő tojás
alakú kis vas, amely ha mozog, pergő
hangot ad. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
maga ~ nm Szószerkezetekben: Maga kedvire: saját szórakoztatására. Maga
kosztyán van: saját élelmezéssel szegődött el. Magához jött: a) rosszullétből
~´hoz tér. b) betegségből felépül. Magának valóṷ: önző. − Szólásokban: Sokra
hiszi ~´t: öntelt, beképzelt. Eldóṷgozta
~´t: nagyon elfáradt a munkában. Elhiszi
~´t: elbizakodik. Ez ~ szopta az annyát:
jól megtermett, erős ember. Közmondásban: Ha kell, menny ~d, ha nem,
kűlgy mást!: a fontos dolgokat ne bízd
másra! Amit ~d megtehecc, ne bízd másra!: az van jól elintézve, amit az ember
saját ~ intéz el. A ~dét tedd el, a másét
ne vedd el!: becsüld meg a sajátodat, ne
nyúlj a máséhoz! Magad, uram, ha
szóṷgád nincs, ~d ugass, ha kutyád
nincs!: (tréf, durva) ha nincs, aki helyettünk elvégezze a munkát, saját magunknak kell elvégeznünk.
magában magába hsz Önállóan, segítség nélkül. Τalálós kérdésben: Se keze, se lába, mégis feláll magába: hímvessző.
magabíró magabíróṷ mn Munkabíró, egészséges.
magágy ~ fn Fészek, amelybe a vetőmag kerül. L. még: vetés
magánjáró magánjáróṷ fn Szószerkezettel: magánjáróṷ gép. 1. → Cséplőgép vontatására és meghajtására egya-
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ránt alkalmas gőzgép. Fekete földön
nem ló húzta a cséplőgépet, hanem egy
úthengerhez hasonló tüzesgép, ~. Ebben
szalmával tüzeltek, de amikor egyik tanyából a másikba vontatta a cséplőgépet,
akkor szénnel. Több típusa volt. A magánjáróṷ tüzesgép vóṷt, és ennek vóṷt
egy szekrénye, egy csíplőÝje. GőÝzzel
működött, a víztartáját feltőÝtöttík, másfél-két méter magas és hatvan centi szíles kereke vóṷt. 2. Olyan → cséplőgép,
amelyet saját gőzgépével lehet vontatni.
L. még: cséplés
magánjáró gép: → magánjáró
magas magos mn − Közmondásban:
Magasrul nagyobbat lehet esni: nagy hivatalból nagyot lehet bukni.
magaskárpitozás ~ fn → Kárpitosmesterségben a bútornak tömőanyagokkal és rugózattal történő kárpitozása.
magas kenyér magos kenyír: Szépen
megkelt → kenyér.
magasra vetett ágy magosra vetett
ágy: Párnákkal magasra felrakott, beágyazott → ágy.
Magasságos Isten ~ tn Mennybéli →
Isten. Kírtem a ~t, adna egy kis esőÝt.
magas szárú cipő magos szárú cipőÝ: Hosszú szárú → cipő.
magas tarló magas tallóṷ: A talajjavítás egyik régi formája. Lényege, hogy
aratáskor a föld felett 40−50 cm-re vágták le a gabona szárát, majd beszántották
a földbe.
magas termetű ~: → Szarvasmarha
(ökör), ló termetére vonatkozó megjelölés.
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magaszőrű magaszőÝrű mn Hozzá
hasonló. Magam szőÝrű ez a gyerek,
ojan, mint én.
magatarti juhász ~: Kevés földű v.
föld nélküli juhos gazda, aki falkáját
bérelt legelőn tartja. Nyaral, nyaraltat a
juhász, ha a nyarat juhaival a bérelt legelőn, a nyári legelőn, a nyaralón tölti. A
nyaraltatás a nagy kiterjedésű pusztákon, így a Hortobágyon és a hegyvidékeken alakult ki, de olyan helyeken is,
ahol a település határában nem állt rendelkezésre elegendő legelő. A nyaraltatás a Hortobágyon szokásban volt a
szarvasmarha (gulya), a ló (ménes) tenyésztésénél is, de legnagyobb mértékben a juhtartást jellemezte. Oka a nagyarányú állattenyésztés, amelynek legelőhiány a következménye ( külterjes állattenyésztés). L. még: a fogalmak szócikkeit is!
magazin ~ fn 1. Laktanyában: bolt. A
katonaság bóṷttya vóṷt a a laktanyán
belül. 2. Raktár. Gabonát v. tengerit tároltak benne.
magbika ~ fn Tenyészbika. Ötven
tehénhez járt egy ~. L. még: szarvasmarha
magcsávázás: → csávázás
maghagyma ~ fn Magjáért földben
hagyott → vereshagyma.
magház ~ fn Melegágy talajának trágyából és jó minőségű földből álló felső
rétege.
magheregubó magheregubóṷ fn
Olyan lóhere magtokja, amelyet hagynak
felmagzani és beérni.
mágiás mágyás mn Mágikus, bűvös.
Van nekem egy mágyás könyvem.
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*magisztrátus: Városi hatóság.
mágyás: → mágiás
magkacsa ~ fn Népi neve: magruca.
Tenyésztésre alkalmas → kacsa.
magkakas magkokas fn Tenyésztésre
meghagyott → kakas. L. még: tyúk
magkan ~ fn Köznyelvi eredetű neve: tenyíszkan. Szaporításra való → kan.
L. még: disznó
magkoca ~ fn Köznyelvi eredetű neve: tenyíszkoca. Szaporításra való →
koca. L. még: disznó
mágla: → máglya
magliba ~ fn Hivatalos neve: maglúd. Szaporításra való → liba, tenyészliba.
magló maglóṷ fn Összetétellel: maglóṷdisznóṷ. 1. Szaporításra, tenyésztésre
való → disznó, különösen koca. 2. Hízásra nem fogott sovány disznó. − Az
anyakoca meg a kan a csapatba, az is
maglóṷ, mert azt is megtartották, kéthárom évig, nem hizlalták, a szalonnája
kanlott szalonna, nem szerettük.
maglódisznó: → magló
maglóhere maglúhere fn Vetőmagnak szánt → lóhere.
maglúd: → magliba
máglya mágla fn 1. Vályogtéglából,
fából, zsákból stb. szabályosan felépített
rakás, csomó. 2. (Fél)kész faáru szabályos alakú csomója. 3. Téglakészítéshez
használt agyagmassza.
máglyaalátét máglaalátít fn A (fél)
kész faáru alá tett ászokfa.
máglyaverő máglaverőÝ fn 1. Az a
személy, aki a téglaégetéshez szükséges
agyagmasszát és belőle a nyers téglát
csinálja. 2. → máglyázó.
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máglyáz mágláz i 1. Csomóba, halomba összerak vmit. 2. (Fél)kész faárut
különböző formában és mértékben öszszerak; rakásol, sarangol.
máglyázás máglázás fn A (fél)kész
faáru csomóba rakása; rakásolás, sarangolás. Kézi máglázás: kézi munkával
végzett csomóba rakás.
máglyázó máglázóṷ fn Másik neve:
máglaverőÝ. Téglakészítéskor használt
deszkakeret, amelybe az agyagmasszát
teszik, hogy megszikkasztás után belőle
a téglaégető kemencében téglát égessenek. L. még: téglavető
máglyázott faanyag máglázott faanyag: → Máglyába rakott faanyag.
magnakvaló magnakvalóṷ fn 1. Baromfira vonatkoztatva: tenyésztésre alkalmas kakas, tyúk. 2. Magról szaporított növénynél a legjobb, legegészségesebb magvú egyed. Pl. dinnyénél a parasztok mindig vigyáztak arra, hogy a
magnakvalóṷ a legjobb legyík. L. még:
tődinnye
magnemes ~ mn Olyan 〈gyümölcsfa〉, amely magról, oltás nélkül is kiválóan szaporítható. Különösen meggynél
vóṷt a ~, ezt nem kelletett óṷtani, mert a
magrúl kelt is ugyanojan jóṷ vóṷt, mint
az anyafa.
magol ~ i Napraforgómagot rágcsál.
L. még: kimagol
magos1 ~ mn Amiben magok vannak,
magvas.
magos2: → magas
magpergető magpergetőÝ fn A fenyőmag tobozból való kinyerésére használt gépi szerkezet.
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magpulyka magpujka fn Szaporításra meghagyott → pulyka.
magruca: → magkacsa
magtakaró berena magtakaróṷ
berena: Olyan boronálás, amelynek a
célja az őszi vetés beboronálása a földbe.
L. még: földművelés
magtár ~ fn Összetétellel: → búzásmagtár. A kicsépelt búza és más szemestermény tárolására szolgáló nagyobb
méretű → kamara. A cívis gazdaságokban a 19. század végétől főként a nagyobb tanyákon álltak ilyen épületek.
Készülhetett vályogból, téglából, a tetejét rendszerint cserép fedte. A ~ban nagy
→ szuszikokban, → hombárokban tartották a terményt.
magtisztítás: Szemes termény magvainak szennyező anyagoktól, állati kártevőktől eszközökkel, ill. gépi v. vegyi
úton történő megtisztítása. A 19. század
utolsó évtizedeitől az 1950-es évekig
terjedő időszak hagyományos paraszti
gazdálkodásában alkalmazott magtisztító
eljárások: a szórás, kézirostálás, rostálógéppel végzett magtisztítás, búza mosása, búzairtás. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
(a) mag elraktározása: A 19. század
második felében a gabonát, főleg búzát,
rozsot még → veremben tartották. Ide az
olyan gabona került, amelyhez tavaszig
nem akartak nyúlni, mert megbontani
nem lehetett a vermet. A ~nak ezt a
módját nem tartották jónak, mert a veremben megdohosik a mag. Debrecenben a 20. század elején már egyáltalán
nem volt.
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magtakaró berena magtakaróṷ berena: 2 ló által húzott 4 levelű (könynyebb) → berena és a így végzett →
berenálás. Közvetlenül az (őszi) → vetés után került rá sor.
magtyúk ~ fn Tojónak, szaporításra
meghagyott → jérce. L. még: baromfitartás, tyúk
magval ∼ i Gyümölcs magját kiveszi.
Egy tiszta ruhára letettük a szilvát, osztán ~tuk. Igekötővel: kimagval.
magvalás ∼ fn Alakváltozata: magvazás. A szilva magjának eltávolítása. L.
még: lekvárfőzés
magvatlan szőlő magvatlan szőÝlőÝ:
Mazsola, mazsolaszőlő.
magvaváló-barack magvaválóṷ-barack fn Magjától elváló, zöldes színű,
nem túl ízletes, őszi → barackfajta.
magvaváló-szilva magvaválóṷ-szilva fn Magjától elváló húsú → szilva.
magvazás: → magvalás
magzatelhajtás: Népi nevei: angyalcsinálás, elcsinálás. A nem kívánt v. titkolt terhesség szándékos megszakítása, a
magzat → elcsináltatása. A cívis paraszti közvélemény (is) bűnnek tartotta a
gyermek elcsináltatását, de az állapotos
nőket valláserkölcsi tiltások és hiedelmek is riasztották a ~tól. Előfordult
azonban, hogy a hatósági és valláserkölcsi tiltások ellenére (a közvélemény hallgatólagos hozzájárulásával) éltek vele az
asszonyok és titokban a → megesett
lányok. − a) A → bába által végzett ~
közel áll a terhességmegszakításnak az
orvosok által is gyakorolt változataihoz.
b) Az állapotos asszony v. az → angyalcsináló által végrehajtott ~i eljárások
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közül a legfontosabbak a következők:
Magzatelhajtó főzetek, amelyeket az állapotos nő megivott (→ leánder). Az
állapotos nő túlerőltetése: súlyos köveket emel fel; fürdés, gőzölés; kezdetleges művi beavatkozások: pl. a kenőaszszonyok kimasszírozták, „kikenték” az
anyából a magzatot. Hallottak olyanról
is, hogy az állapotos asszony kötéllel
körülkötötte a csípőjét, majd a kötelet
megnedvesítette, amely megduzzadt, és
kiszorította belőle a magzatot. − A terhes
állapot megszűnésének másik „fajtája”
az elvetélés, durva szóval → elfosás. Ez
azonban a várandós nő (és környezete)
akarata ellenére, tragédiaként következett be, így megítésése is egészen más
volt. Az ilyen nőt a cíviseknél így vigasztalták: Íl [Él] a gúnár, másikat gurigál: él a férje(d), még lehet gyerekük
(gyereketek). Ezt mondták a kisgyermeke halála miatt kesergő anyának is. Az
elvetéléstől való félelemre utal az is,
hogy a várandós nőt tréfásan így kínálták: (Egyél!) El ne vesse Kati Petit!
magyar ~ mn/fn − Fenyegetésben:
Megemlegeted még a ~ok Istenit!: lesz
neked nemulass! Vakúj ~, ne lás tóṷt!:
akkor mondják, ha vki csak a figyelem
elterelése végett csinál vmit. Közmondásban: A ~, ha szípen kírik, az ingit is
odaaggya: a ~ ember jószívű, segítőkész. Három a ~ igasság: úgy teljes vmi,
ha eléri a hármat. Lúra termett a ~: a ~
ember ügyesen megüli a lovat. Magyar
ember hallgat, ha eszik: evés közben
nem illik beszélni, beszélgetni. L. még:
cigány, Isten
magyar bajusz ~: Felfelé göndörödő
→ bajusz.
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Magyar Balogh: → cívis ragadványnevek
magyarbőr magyarbűr fn A hazai
juhfajta, a → rackajuh/magyarjuh kikészített bőre.
magyarbunda ~ fn A → racka/magyarjuh bőréből készült, hosszú és sűrű
szőrű → bunda.
magyar csengő magyar csengőÝ:
Juhászok magyarországi → kolompja.
magyar csizma magyar csizsma: Oldalt összevarrt, sarok nélküli, rövid →
csizma.
magyar dohány ~: Feldolgozatlan,
leveles → dohány; szűzdohány.
magyar fajta [tyúk]: → tyúk
magyar fehér magyar fehír: Fehér
színű sertésfajta. L. még: disznó
magyar guba ~: A → guba külföldi
elnevezése.
magyar gyeplő magyar gyeplű:
Ülésből hajtott kétlovas fogat kétszárú,
négyágú → gyeplője.
magyar hold magyar hóṷd: 1200
négyszögölnyi földterület.
magyarjuh: → racka
magyarjuhász ~ fn → Rackajuhokat/magyarjuhokat őrző, a többinél kevesebbre becsült → juhász.
magyarjuhnyáj magyarjunyáj fn →
Rackajuhokból/magyarjuhokból álló →
nyáj.
magyar kakas magyar kokas: Másik
neve: parasztkokas. Kis termetű → kakas. L. még: tyúk
magyar kápásnyereg ~: Fakápával
ellátott → nyereg.
magyar kártya ~: 32 lapból áll. 4
színe: a piros, tök, zöld, makk. Minde-
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gyik szín 8 lapot tartalmaz: VII-es, VIIIas, IX-es, X-es és az alsó, filkó/felső
/(nagyfilkó), csikó/király, disznó/ász figurás lapok. A cívisek által is ismert (és
kedvelt) játékok: a huszonegyes, zsír, filkó, alsós, csapd le csacsi, durák. Kevésbé volt elterjedve a fajer, talonmáriás,
lórum, rablóulti, snapszli, ferbli. – Megjegyzés: A nagyfilkó a makk felső/makk
filkó másik neve, de mondtak a piros
felső/piros filkó mellett piros nagyfilkót
is. A tök felső másik neve tök filkó, a
zöld felsőé zöld filkó. Ezeknél a nagyfilkó változatot nem hallottam. L. még:
kártyázás
magyar kettős: → tánciskola
magyar kolomp ~: Széles(ebb) szájú
→ kolompfajta, a Hortobágyon használták.
magyar kosnyáj ~: Rackajuhok kosaiból álló → nyáj.
magyar lapály magyar lapáj: Nagy,
lelógó fülű hússertés. L. még: disznó
magyar lúd: → baromfitartás
magyarmiskás ~ mn Kemény, durva
〈férfi〉.
magyarmiskásan ~ hsz Amúgy ~:
alaposan, keményen, durván, istenigazában.
magyar nadrág: → ellenzős nadrág
magyar nagyfehér ~: Magyar fehér
sertés, a → mangalica egyik fajtája.
magyarok disznaja: → mangalica
Magyarok Istene ~ tn A kifejezés
feltehetőleg a pogány hitvilág emléke.
Szerepel fenyegetésben: Megemlegeted
még a Magyarok Istenit!: lesz neked nemulass! Kerűjj csak a kezem közé, (tudom,) megemlegeted a Magyarok Iste-
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nit!: ha elkaplak, jól ellátom a bajodat!
Közmondásban vallásos ember szájából:
Íl [él] még a ~!: sose veszítsük el a reményünket, bízzunk a jövőben! L. még:
Isten
Magyarország: → Mohács
magyaros párta: → lánypárta
magyar párta: → lánypárta
magyar parlagi lúd: → baromfitartás
magyarpipa ~ fn Híres → debreceni
pipa. Két típusa volt: kis magyarpipa,
nagy magyarpipa.
magyar rackajuh: → racka juh
magyar rozs ~: A → rozs egyik fajtája. L. még: kalászos
magyar szabó magyar szabóṷ: A
17−18. század meghatározó magyaros
viseletét, a → dolmányt, mentét varró
szabómester. Csizmanadrágot is varrt.
magyar szóló magyar szóṷlóṷ:
Egyedül járt férfitánc. L. még: tánciskola
magyar szűr: → nyakatlan szűr
magyar szürke: → magyar szürke
marha
magyar szürke marha ~: → Szarvasmarhafajta, említik magyar szürke,
szürke magyar marha, rideg jóṷszág
szószerkezetekkel és fehírmarha (fejírmarha) összetétellel is. A cívis parasztgazdaságokban az állattartás legjelentősebb ága a szarvasmarhatenyésztés volt.
A 15. század második felében a nyugatra
irányuló marhakereskedelem jelentős az
ország életében. Debrecen határának
példátlan gyarapodása együtt járhatott a
~ térhódításával és a pusztai legeltetést
szolgáló szállások v. mezei kertek meg-
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jelenésével. A ~´nak a tehenét nem a húsáért v. a tejhaszonért, hanem főként a
borjáért tartották.
magyar tengeri ~: Nyolcsoros, nagy,
lapos szemű → tengeri. Leginkább →
libatömésre használták, nagysága miatt
ugyanis nem akadt meg töméskor a nyelőcsőben, nem kapott szemet a liba.
magyar tyúk: → tyúk
magyar verbunk ~: A → csárdással
rokon férfi szólótánc.
mahomed mahomett Ritkább alakváltozata: mohamed. I. mn Nagy, erős,
de rendszerint idomtalan, esetlen, behemót 〈férfi〉. II. fn Nagy, erős, de rendszerint idomtalan, esetlen, behemót férfi.
Telhetetlen mahomett/mohamed: nagyétű, nagybélű. L. még: emberi test
mahomett: → mahomed
máj ~ fn Testrésznév, az anyagcsere
fontos szerve, ill. némely állatnak ez a
szerve mint étel (nyersanyaga) (pl.→
libamáj, → kacsamáj). − Szólásban: Addig válogat, míg eccer ~ akad a villára:
lány addig fog válogatni, a kérőkben,
míg jól beválaszt. Addig válogatott, míg
~ akadt a villára/villába: addig válogatott az udvarlókban, míg csupán egy
értéktelen maradt a számára. Fehír a ~a:
nő nemileg telhetetlen. Összetétel utótagjaként szerepel a → büdöskőmáj,
libamájpaszuly növénynevekben. L.
még: májdagadás
majális ~ fn Májusi szabadtéri mulatság, vidám szórakozás a természetben.
Debrecenben máig emlékezetesek a múlt
század közepéig a → pünkösd másodnapján a → Nagyerdőn tartott ~ok.
Egyik helyszíne a Dobos pavilon volt.
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(A pavilon az 1885. évi országos kiállításon egy Dobos nevű cukrászé volt, tőle
vette meg a város.) Híres volt a Dóczi
intézet ~a is. A szocialista korszak május
elsejei ~ai más értékrend alapján szerveződtek.
májas ~, május I. mn Nedves, nagyon puha 〈föld〉. II. fn → májas hurka.
májas hurka ~, május hurka: Röviden: májas. A → disznótor egyik kedvelt
étele. Elkészítésére a → tüdős hurka
után kerül sor. Jó sok főtt kására ráöntik
a reszelt májat, vesét, lépet. Sok csepleszzsír kell rá, mert a máj nagyon sovány. Fűszere a só, bors, gyömbér. A ~´t
a vastagabb, kövér → hurkabőrbe töltik.
Egyik fajtája a → seggvéghurka.
májbőr májbűr fn → Tímárok nyelvében: a tehén tőgye feletti 3−4 tenyérnyi nagyságú bőrrész.
májdagadás ~ fn (rég) Májdaganat,
májrák. L. még: népi betegségnevek
majdcsak ~ hsz Majdnem. Majdcsak
gatyakötísig írt a víz.
Majdcsakcsüng ~ tn A cívis parasztság által (is) gyűlölt Rákosi Mátyás „kínai” gúnyneve. L. még: nyakontökül
májkeményedés májkemínyedís fn
Egy betegségfajta. L. még: népi betegségnevek
májmételykór májmétejkóṷr fn Juhbetegség: → métely.
majom ~ fn − Szóláshasonlat: Szereti, mint ~ a fiát: ~szeretettel szereti a
gyermekét. Szólás: Most ugrott a ~ vízbe: annak mondják, aki nyilvánvalóan
hazudott.
majomfogó majomfogóṷ fn (tréf)
Nagyon sűrű étel. Krumplifőzelékre és
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más sűrű ételre mondják. L. még: cívis
konyha
majomsziget ~ fn (tréf) Táncteremben: az éppen nem táncoló férfiak csoportja, ill. helye.
majomszokás ~ fn Kisgyerekek gajdolják árulkodó társuknak: Árulkodás ~:
árulkodni csúnya dolog.
major ~ fn A határban lévő gazdaság, mezőgazdasági üzemegység.
majoránna ~ fn Vörösfehér virágú,
illatos növény. → Fűszernövény, a friss
növényből illóolaj vonható ki. A → népi
gyógyászat a ~ teáját szélhajtóként,
emésztési zavarok leküzdésére használja.
majoránnapelyva majoránnapéva fn
A → majoránnának fűszerként használt,
szárított levele. Gyakran ízesítették vele
a disznósajtot, a savanyú krumplilevest
és a mártásokat is. L. még: cívis konyha
majoros ∼ fn 1. A → major gazdája.
2. A majorban dolgozó munkások felügyelője. 3. A majorban v. a tanyán az
állatokat gondozó munkás. A ~ a kisebb
gazdáknál főÝzött, baromfit gondozott,
tehenet fejt. A télen is a tanyán tartózkodó ~ (és családja) gondozta a gazda állatait, felügyelt a kinti gazdaságra. Saját
szükségletére tüzelőnek összeszedte a
tanyai földön a tengericsutkát, disznót,
tyúkot tarthatott, kenyeret süthetett.
májrothadás ~ fn (rég) Májrák. L.
még: népi betegségnevek
majorpáng: → majorpank
majorpank ~, majorpáng fn 1. A ház
mennyezetének két hosszanti, a falon
nyugvó gerendája közül egy. 2. A tor-
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náclábakon nyugvó, a tornácot tartó
gerenda. L. még: kőműves
majorság ~ fn Baromfi(ak) összessége, aprójószág. L. még: baromfitartás
májsenyvedés májsenyvedís fn (rég)
Májzsugor. L. még: népi betegségnevek
májszín ∼ mn Barna, májszínű. Az
időÝsebbeknek ~ koporsóṷjok vóṷt.
majszter májszter, ~ fn Iparosmester.
májtályog májtájog fn (rég) Egy betegségfajta. L. még: népi betegségnevek
május1 ~ fn Az év ötödik hónapja, 31
napos. a nevelő hónap. A népi kalendáriumban pünkösd hava, ikrek hava. A
népi időjárási megfigyelések szerint
Májusba ha telihóṷd van, nem ússzuk
meg fagy nélkül. Ha április nem segít a
~nak, akkor nem bízhatunk a jóṷ esztendőÝbe: az áprilisi kedvező időjárás
megalapozza a jó gazdasági évet. A gyümölcsösben a ~ban történő oltás neve →
zöldoltás. Ebből készül a → pótlás. A
gyakran bekövetkező ~i fagyot a népnyelv → zöldhidegnek nevezi. L. még:
időjóslás, fagyosszentek
május2: → májas
májusfa ~ fn Május elsejére virradón
a földbe állított, feldíszített fa, lombos
ág mint a tavasz jelképe. A ~ lehetett
egy feldíszített akácfa v. tölgyfa stb.
Debrecenben nem volt szokás ~´t dugni,
állítani, itt a legények virágot küldtek a
leányoknak.
májusi morzsolás: → májusi morzsolt
májusi morzsolt ~: Mondják májusi
morzsolásnak is. Májusban lemorzsolt
szemes → tengeri. Májusban minden tanyában ment a kézi hajtású → morzso-
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lógép. Ezt a tengerit már tárolhatták
zsákokban, mert ekkorra teljesen kikopott belőle a nedvesség, Addig egy-egy
alkalommal csak annyit morzsoltak le,
amennyire a gazdaságnak éppen szüksége volt, a többi a → góréban száradt. A
~at otthon használták fel, v. félretették,
ill. a fölösleget eladták a terménykereskedőnek. A kereskedő is csak a ~at vette
meg.
mák ~ fn Gömbölyded toktermést
hozó, lila, piros v. fehér virágú gazdasági növény, ill. e növény apró, sötétszürke
v. kékes, olajos magva (mákmag). Az
ún. jófajta mák, a kékmák a cívis konyha
egyik fontos alapanyaga, mákdarálón
megdarálva többféle étel (mákos bájgli,
mákos kalács, mákos guba, mákos laska)
készül vele. Ópiumtartalma miatt altatószerként és nyugtatószerként használták.
Hajdan a kicsépelt ~fejből (mákgubó,
mákhaj) teát főztek, ezt a kisgyerekek
elaltatására használták. Előfordult, hogy
a kicsi örökre elaludt tőle, emiatt a 20.
században már tiltották a ~teát. A ~ legfőbb kártevője a mákormányos bogár,
amely fullánkjával átszúrja a növény
toktermését, gubóját. A vadmák fehér
virágú gyógynövény, csak a virágját
szedték. A mákvirág a cívis népnyelvben
a ~ virágjával rokon pipacsnak, a mezei
mákvirág egy pipacshoz hasonló vadnövénynek a neve. L. még: a fogalmak
szócikkeit is!
mákdaráló mákderálóṷ fn → Mák
darálására való konyhai eszköz. L. még:
cívis konyha
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mákgubó mákgubóṷ fn (Kicsépelt)
mákfej. Régen teát is főztek belőle. L.
még: mák
mákhaj ~ fn Üres mákfej, mákhéj.
makher ~ fn Nagy makher: ügyes,
huncut ember.
makhina ~, makina fn Összetett szóval: makhinagép. 1. Kézi v. kerekeken
gurítható tűzoltó fecskendő. Minden
cséplőgépnél volt ~, annak tele kellett
lennie vízzel, mert jártak a csendőrök,
ellenőrizték a meglétét. 2. Pl. cséplőgép,
tüzesgép v. más nagyméretű gép.
makhinagép: → makhina
makina: → makhina
makk ~ fn 1. A tölgyfának, bükkfának barna, tojásdad termése: → tölgygubó/tölgymakk, bükkmakk. − Szóláshasonlat: Egíssíges, mint a ~: nagyon egészséges. Közmondásban. Éhes disz- nóṷ ~al
álmodik. 2. → Magyar kártyának ~ alakú ábrával jelzett színe. 3. Különféle
tárgyakon: csapszerűen kiálló rész. 4. →
kaszamakk/makkja. L. még: bárányjegy
makkcsésze ~ fn A → makktermés
csésze alakú burka.
makkerdő makkerdőÝ fn Tölgyerdő.
L. még: erdő
makkfa ~ fn → Makkot termő tölgyfa. A makkját összeszedték és elvetették,
abból sarjadtak a kis tölgyfák.
makk filkó makk filkóṷ: Másik neve:
nagyfilkóṷ. → Magyar kártyában a
makk felső.
makk-karika ~ fn A → kaszapenge
nyakát a nyéllel összefogó karika.
makk-kopáncs ~ fn 1. Makkcsésze.
2. Kistermetű ember, gyerek. Az ilyen
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személyre mondták, hogy ~nak maradt.
L. még: emberi test
makkol ~ i Disznó az erdőben a lehullott makkot feleszi. A bükk- és tölgyerdőkben (→ makkos) hajdan százával
makkoltak a sertések (→ makkoltatás).
makkoltat ~ i Disznóval az erdőben
lehullott makkot feletet.
makkoltatás ~ fn – A/ Erdőben
bükkfák és tölgyfák → makktermésén a
sertéseknek késő őszi és téli takarmányozása, a → külterjes állattenyésztés
jellegzetes formája. A 19. század első
feléig, a tengeri és a krumpli széles körű
elterjedéséig a sertések takarmányozásának alapja a ~ volt. Hazánk természetes
növénytakarója a ~ra elsőrendűen alkalmas volt. A ~ mindenütt kialakult, ahol
megfelelő erdők álltak rendelkezésre. A
cívis gazdák makkérés idején októbertől
kezdődően kondásaikkal a Mátra és
Bükk tölgy- és bükkerdeibe hajtatták fel
a disznónyájakat → makkoltatni. Az
állatok addig voltak ott, amíg a makkot
fel nem ették. A nyájak hajtása Debrecen
közeléből, Kismacstól, a mostani 33-as
út elejétől egy szekerek által is használt
széles földúton történt. Makkoltatás közben az állatok igen nagy területet vándoroltak be, ezért állandó szállást nem
létesíthettek. A legtöbb esetben sem a
pásztoroknak nem volt kunyhója, sem a
nyájnak → akolja, karámja. Nemcsak a
hízónakvalókat, hanem a süldőket is
makkoltatták. A 20. század első évtizedeiben jórészt a magyarok disznajának
nevezett → mangalicákat hajtottak makkoltatni. A makkon hízott sertések szalonnája azonban meglehetősen kemény,
kevésbé élvezhető volt (→ makkos sza-
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lonna). – B/ A debreceni → Erdőspusztákon, a → Nagycserén található ligetes
tölgyerdőkben is nagy hagyománya volt
a ~nak. L. még: disznóhízlalás, makkos
makkos ~ I. mn Olyan 〈erdő〉, ahol
sok makk van. II. fn Makkoltatásra
használt → erdő.
makkos fazár ~: Csapszerűen kiálló
zár az → ajtón.
makkos kampó makkos kampóṷ:
Díszes, faragott → juhászkampó.
makkos sípzsinór makkos sípzsinóṷr: Rendőrök, fináncok, katonák által
viselt, makkal díszített sípzsinór, amelyet gépzsinórból horgolnak dupla láncolással. L. még: paszományosmesterség
makkos szalonna ~: Makkon hízlalt
disznó (→ mangalica) kemény szalonnája.
makkos végű slingli makkos vígű
slingli: Erdészek, kocsisok ruháján látható páros gomboló, amelyet négyszögletes zsinórból készítenek. L. még: paszományosmesterség
makkszeg ~ fn A → kaszapenge
nyakának végén lévő kidudorodás,
amely a nyélen kialakított kis lyukba
illeszkedik.
makkverő makkverőÝ mn (tréf) Vakmerő.
mákmag ~ fn Mákszem.
máknyi ~ mn Nagyon kis mennyiségnyi, mákszemnyi. Nem sírtam egy ~t
se.
makog ~ i − Szóláshasonlat: Makog,
mint a kecske: beszédhibás emberre
mondják.
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mákormányosbogár mákormányosbogár fn A → mák kártevője, fullánkjával átszúrja a mák gubóját.
mákos beigli mákos bájgli: Mákos
tekercs. L. még: cívis konyha
mákos bobályka: → mákos guba
mákos guba ~: Röviden: guba, másik neve: mákos bobájka. A hosszúra
megsodort és hüvelyknyi vastagságú
élesztős tésztát v. kenyértésztát (kelt v.
gyúrt tésztát, kalácstésztát) lisztes tepsibe egymás mellé rakják, és kelni hagyják, majd halvány pirosra megsütik.
Kiszedve darabokra vágják, és gyengén
sós forró vízzel megöntik, leforrázzák,
ill. kb. 2 percig forró vízben főzik, és a
szűrőtálba öntik. Mikor a leve lecsurog,
kissé megzsírozzák, v. megvajazzák, és
meleg mézes v. cukros darált mákkal
megszórva ízesítik. Karácsonyi, nagypénteki ételként (is) fogyasztják. L. még:
cívis konyha
mákos kalács ~: Darált és megcukrozott mákkal töltött → kalács.
mákos laska ~: Mákos metélt.
mákpipa ~ fn Nagy és hosszú fejű,
aránytalan nyakú → debreceni pipa.
makrai pipa: → makrapipa
makrancos ló makrancos lú: Csökönyös, csökönyösen ellenszegülő ló. L.
még. lótenyésztés
makranyelű ~ mn Hortobágyi tájszó.
A → gomolyatúró készítésekor használt,
cserépből készített szűrőkanállal kapcsolatban mondják. Amint szípen összeállt a
túróṷ, óṷvatosan kiszedik a ruhára a ~,
literes cserípszedőÝvel.
makrapipa ~ fn Szószerkezettel:
makrai pipa, ritkább neve: csalóṷpipa.
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Vörös v. fekete színű, gazdag díszítésű
pipa, amelynek száján lapos kupak, nyakán gomb van. Ez volt a leghíresebb
debreceni cseréppipa. L. még: debreceni
pipa
máktea ~ fn A → mák héjából főzött
ópiumtartalmú főzet. L. még: mákgubó
makula ~ I. fn Nagyon kis mennyiség, mákszem. II. mn 1. Nagyon kicsi,
parányi. 2. (rég) Kistermetű, törpe 〈ember〉. Rígen a kistermetű emberre nem
mondták, hogy törpe, hanem ~. L. még:
emberi test
makulányi ~ mn Mákszemnyi.
mákvirág: → pipacs
mál ~ fn Az állat végtagjainak hajlatánál levő vékony, szőrmés bőr.
malac ~ fn – A/ A sertés kicsinye, fiatal disznó. Az egészen fiatal állat becézett neve: malacka, a satnyáé: gyuri,
gyermeknyelvi neve: mancsi. Összetételekben fordul elő a kismalac, sarjúmalac, konyhamalac szavakban, szószerkezetben a szopos malac, választási malac
/választott malac/hathetes malac példákban. – B/ Több frazémának tárgya. Szerepel rendreutasításban: Hallgass, nem
őÝriztünk együtt ~ot!: beszélj velem tisztességesen! Szóláshasonlatokban: Úgy
níz ki, mint aki ~ot szopott: piszkos az
arca. Úgy kiőÝtözött, mint ~ az esőÝbe:
feltűnően rongyos. Más változatban:
Úgy kiőÝtözött, mint az árva ~ a sárba.
Vakaróṷddzik, mint a koszos ~: ok nélkül nagyzol. Aki büszkén, öntelten jár,
az Kihúzza magát, mint koszos ~ a
sárbúl. Aki kedvező anyagi körülmények közé került, az Kivakaróṷddzott,
mint a koszos ~. Állja, mint koszos ~ a
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vakarást – mondják gúnyosan arra, aki
nyugodtan tűri a sértést, bántást. Összebújnak, mint a szegíny ember ~ai: fázósan összebújnak. Seggel megy a vájura,
mint a ~: ostoba módon fog hozzá
vmihez. Úgy beszíl vele, mint kondás a
~ával: durván beszél vele. Közmondásban: Ha ~ot igírnek, zsákkal forgolóṷggyál!: ahol haszonra van kilátás,
légy készen, ragadd meg az alkalmat.
Változata: Ahun ~ot ígírnek, oda zsákkal
mennyíl! Minden koszos ~ megtanája a
maga dörgölőÝddzőÝ fáját: még a legcsúnyább ember v. a legjelentéktelenebb
vénlány is talál magának párt. Más változatban: Minden koszos ~nak akad egy
dörzsölőÝ/dörgölőÝdőÝ fája. Minél koszosabb a ~, annál jobban dörgölőÝddzik: minél jelentéktelenebb v. szegényebb vki, annál jobban pöffeszkedik,
kérkedik. A paraszti tapasztalat szerint
Nem jóṷ az András-napi ~, mert még
hosszú tél van tavaszig: a november végi
~okból nem válnak jó hízók. L. még: a
fogalmak szócikkeit is!
malacka ~ fn 1. Kismalac. 2. (tréf)
Kisgyermek. A kisgyereket becéztík vele,
hogy ~.
malacok az esőben: Hangutánzó állatmese. Esős, szeles áprilisi időben a
hazafelé szaladó kondában az anyakoca
így röfög: Ha én eztet tudtam vóṷna,
köpönyeget hoztam vóṷna. Mire a malacok ezt felelik: Ápri, ápri, ápriliiis!
malacozik ~ i Koca fiadzik.
malacpaprikás: → malacpörkölt
malacpörkölt ~ fn Másik neve: malacpaprikás. A jómódú → cívis konyha
egyik húsétele. A malacot megkopaszt-
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ják, a lábasba odakészítik, szalonnát
aprítanak alá, és jó paprikásan aprópecsenyének megfőzik. Ha több levet
hagynak alatta, akkor → malactokány.
malacravaló malacravalóṷ fn Nyakszíjra tett kisebb méretű → pergő.
malacszalonna ~ fn Fiatal sertés
gyenge szalonnája. Közmondás: Malacszalonna, köjök gazda egyik se jóṷ: ti.
mindkettő túl fiatal, éretlen.
malactartó malactartóṷ fn A koca
pokla. Fialás után a koca ellöki.
malactokány ~ fn Vagdalt malachúsból készült, hagymán pirított, borssal
fűszerezett, bő lével tálalt húsétel. A →
cívis konyha egyik kedvelt étele. L. még:
malacpörkölt
*Maladon: → Hortobágy
málé ∼ fn 1. Apróra darált kukorica,
kukoricakása, kukoricaliszt. A cívis
konyha egyik fontos alapanyaga volt.
Főként lepény (málélepény/csipásmálé
/édesmálé, csíramálé), pogácsa (görhemálé), ill. puliszka (málépuliszka) készült belőle, ezeket is nevezték ~nak.
Felhasználták a málés kenyér készítéséhez is. Debrecenben az oláhok ’románok’ által vált ismertté a tengerilisztből
főzött, megkeményedett ~, a sűrűmálé.
A ~ felhasználása a múlt század második
felétől fokozatosan visszaszorult, legtovább a szegényebb néprétegek ételei
között szerepelt. 2. Búza- v. rozsliszttel,
ritkábban tört kölessel elkevert, tejjel v.
vízzel leforrázott, kukoricalisztből sütött
édes lepény. 3. Vízben főzött kukoricakása; málépuliszka. 4. Kukoricapogácsa.
5. Kukoricadara. − Frazémákban is előfordul, pl. feddésben: Te napon sült ~!:
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gyenge akaratú, tehetetlen emberre
mondják gúnyosan. Kisgyermeket a levegőbe dobálva mondják: Happáré, ha
nincs kenyír, van ~!: hoppá! Álomszuszék ember mondása: Elaludnék egy
pízes ~ír, ha soha-soha meg nem adnák
is. Addig tart, míg a ~ kisül: vmilyen
cselekvés rövid ideig tart. A szolgálólány mondta/dúdolta a ~ kavarása közben: Mélé, ~ ídes lígy, mint a pinám, kapóṷs lígy! L. még: a fogalmak szócikkeit is!
málégörhe: → görhemálé
máléjános ~ fn (rég) A kollégiumi
diáknyelvben: rendőr.
málékenyér: → málés kenyér
málélepény málélepíny fn Más nevei: csipásmálé, öntött málé, ídesmálé,
tepsismálé. Tepsiben sült édeskés ízű →
málé. Különösen a szegény(ebb) családok (gyermekeinek) eledele volt, a tehetősek csak akkor ették, ha megkívánták. A múltban a gazdasszony így készítette: Egy nagy → vászonfazékba meleg
vizet töltött, ebben a → málélisztet sűrű
péppé kavarta, egy kevés búzalisztet is
tett bele, hogy édesebb legyen. (Volt, aki
a méléliszthez huszadrésznyi rozslisztet
kevert, langyos vízzel hidegen megkavarta, sót, esetleg cukrot tett hozzá.)
Mivel élesztőt nem tett bele, ezután a
fazekat meleg helyre, rendszerint az ágy
mejjibe, a → fészekbe helyezte, betakargatta, és az ott ídesedett néhány óráig.
Eközben befűtött a kemencébe, és egy
megzsírozott tepsit készített elő. Közben
ujját a masszába beledugva és megnyalva többször ellenőrizte, hogy a málé elég
édes-e már. Amikor jónak találta, a pépből a tepsibe töltött egy vékony réteget.
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Olvasztott zsírt öntött a tetejére, és betolta a tepsit a kemencébe, annyi időre
amíg rózsaszínűre pirult a teteje, majd
(kb. 1 óra múlva) kihúzta, és a málét nagyobb kockákra vágta. Ha a málé kisült,
letakarva hosszabb ideig állni hagyta,
ennek következtében a cukortartalom
apró fehér foltok, pontok formájában
összegyűlt, kiült a tetején, vagyis megcsipásodott, kicsipázott. Ennek fokozására olykor egy kevés porcukorral is
meghintette. − A hagyomány szerint a ~t
rendszerint új pároknak öntötték, hogy
minél édesebb legyen a szerelmük. Pajzán dal a 20. század elejéről: Kukorica,
ídesmálé,/öregember vagyok mán én. Fiatal a felesígem,/lába közt a remínysígem. L. még: cívis konyha, csíramálé
máléliszt ~ fn Finomabb, kiszitált
kukoricaliszt. A szegények kenyeret (→
málékenyér) sütöttek belőle, v. ételhez,
pl. töltött káposztához, rakott káposztához keverték. L. még: málélepény, málépuliszka
málépuliszka málépulicka fn Röviden: pulicka. Finom → mélélisztből
’kukoricaliszt’ enyhén sós vízben főzött
étel. A ~´t leginkább tejjel, lekvárral,
szalonnatepertővel és savanyú káposztával fogyasztották/fogyasztják. Egyes cívis családokban megzsírozva és cukorral
megszórva is ették. L. még: cívis konyha, puliszka
málés kenyér málés kenyír: Málékenyírnek is mondták. Kukoricaliszttel
kevert búza-, ill. rozslisztből sütött →
kenyér. Főként a szegények éltek vele.
*málésütő: Bizonyára → máléból
készíthető ételféléket sütött. A 20. században már nem volt ilyen foglalkozás.
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málészájú ~ mn Olyan személy, aki
mindig nyitva tartja a száját.
málhál ~ i Nagyobb csomagot, terhet
a hátán cipel.
málházó málházóṷ fn Összetétellel:
vonatmálházóṷ. Málházást végző vasúti
dolgozó.
málinkó málinkóṷ fn Szószerkezettel: aranyos málinkóṷ. Sárgarigó.
mállás málás fn → Szőrmekikészítőknél: a ~i folyamat eredményeként
keletkező szőrhiba. Ijen hiba a melsőÝ
és hácsóṷ lábaknál levőÝ málások.
mallér ~ fn Malőr.
malmozás ~ fn Szellemi nyerő játék,
téli estéken a cívis családokban is gyakran játszották. A Magyar néprajzi lexikon ismertetése a ~ról: Papírra rajzolnak
v. földbe karcolnak 3 koncentrikusan
egymásba helyezett négyzet v. téglalap
formát. Ezek oldalainak felezőpontjait
összekötik. Így egymással párhuzamosan, ill. merőlegesen kialakulnak azok a
hármas pontok, amelyek a malom kirakáshoz szükségesek. Mindkét játékos
úgy igyekszik 9−9 játékfiguráját (ami
lehet kő, bab, kukoricaszem, pénz,
gomb) elhelyezni, hogy már a lerakásnál
malmot szerezzen. Akinek malma van,
ellenfelétől egy szabadon levő (vagyis
nem malmot alkotó követ elvehet. Lerakás után ponttól pontig való húzogatással igyekeznek malmot csinálni. Ha az
egyik játékosnak csupán 3 köve marad, a
kijelölt pontok bármelyikére ugorhat. Ha
az ugró játékostól elnyerik harmadik
kövét, veszít, mert 2 kőből már nem
lehet malmot alakítani. A ~ egyik állásá-
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nak/játékának neve a cívis népnyelvben
→ kibecsukós malom.
malom ~ fn − A/ Gabonamagvak,
ásványi anyagok → őrlésére, hántolására, aprítására stb. szolgáló ipari üzem és
ennek gépi berendezése. Debrecenben a
középkorban, sőt még a 19. század első
felében is több kezdetleges lisztőrlő ~
működött. Ezek részben ló- v. szamárvontatású szárazmalmok, ill. taposómalmok voltak. Emléküket az Egymalom
utca, Kétmalom utca, Ötmalom utca,
Malom köz belterületi nevek őrzik. Egykori meglétükre szóláshasonlat is utal:
Úgy nyomul kifelé, mint a malomsátor −
mondják az erjedő mustra (→ malomsátor). A régi időkben szélmalom is működött Debrecenben, ennek tárgyi emléke a
hajdani nyugati városszél egykor széljárta területén, a Mester utcai templom
szomszédságában ma is meglevő ~épület
(→ Hortobágy malom). (Eredetileg száraz~, később szél~ volt az → Apafi malom is.) A források szerint a Tócó partján egy-két vízi~ is működött. A középkori malmok tulajdonosai a jómódú cívisek, a város, a Kollégium és az → Ispotály voltak. Berendezésükről is keveset
őrzött meg a cívis emlékezet, de néhány
frazémában nyomaira bukkanunk: Ojan
rest, mint az alsóṷ ~kű – mondják ma is
gúnyosan a lusta, lassú mozgású emberre. Más változatokban: Úgy jár, mint az
alsóṷ ~kerék/~kű. Úgy mozog, mint az
alsóṷ ~kerék, hét esztendőÝbe fordul
egyet. Lassú, mint a ~kerék. A szép,
domború házi kenyeret így dicsérték a
régiek: Akkora, mint egy ~kerék. Az elkopott ~kő csiszolása, élesítése, a ~ mű-
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ködtetése, javítása a → molnár feladata
volt. Ehhez kapcsolódik a figyelmeztetésként mondott Móṷnár gongya a
kűvágás!, azaz törődjön mindenki a saját
dolgával! – B/ A hajdani időkben a ~ a
társas élet színtere is volt (→ malomalja). Mivel a debreceni cívis parasztoknak nem voltak alkalmas összejöveteli
helyei, a gyülekező helyek a malmok
voltak, ahol a hosszú téli estéken és
egész nap is az időjárásról, a szegény
ember bajairól, a városi és egyházi
ügyekről, a világ és az ország dolgáról
beszélgethettek. Mindegyik ~nak volt
bizonyos köre, amelyből a tagok kikerültek. Téli estéken ők látták el a malmot
szalmatüzelővel. − C/ Új korszakot jelentenek a 19. század közepétől létesített
gőzmalmok. A gőzmalmot a nép tüzesmalomnak nevezte, ahogy a széntüzelésű, gőzhajtású cséplőgépeknek is a →
tüzesgép nevet adta. Az 1840-es években
épült fel az → István-malom, amely
1848-ban kezdett őrölni. A város múlt
századi gyáriparában fontos helyet foglalt el az élelmiszeripar, azon belül a
~ipar. A város legnagyobb ilyen üzeme
az említett István-malom volt, amely a
két világháború között elsősorban külföldre termelt. (A Füredi utca, Dózsa
György utca és Thomas Mann utca mintegy 25 kat. holdnyi területén elterülő ~
1944. június 2-án az angol-amerikai
szőnyegbombázásban megsérült, majd a
németek közvetlenül a város „felszabadulása” előtt épületeit felrobbantották.)
Belső piacra termeltek a kisebb debreceni malmok, így a Hungária hengermalom (Takács Mihály tulajdona), az Apafi
utcán levő Apafi malom/Apafi gőzma-

118

macskatök

lom/Apafi utcai malom, (a Harsányi testvérek tulajdona), későbbi nevén Trnkamalom (eredetileg az egykori Vecseyféle száraz-, majd szélmalomból fejlődött a Trnka család kezén gőzmalommá,
vmint a Hortobágy malom (az Aufricht
családé, 1943-tól Fábián Zoltán bérelte),
Berta-malom (az Ungerleider családé) az
Irinyi utcán. A két világháború közötti
évtizedekben virágoztak a kis teljesítményű darálók és vámmalmok is. A debreceni cívisek életében a 20. században
még a következő ~fajták játszottak szerepet: a köleskása- és rizshántoló →
hántolómalom/hántómalom, a takarmánydara őrlésére szolgáló ~(rész), a
daramalom/darálómalom, vmint a kézműipari termelésben szerepet játszó
kallómalom és a dobmalom. Előbbi a
gubacsapók, utóbbi a fazekasok munkáját segítette. – D/ A ~ szerepel szóláshasonlatokban: Álgyon meg az Isten, mint a
szuhai malmot!: csapjon beléd a mennykő! Motoz, mint Hatvani a ~ba: a) tapogatva keresgél. b) rakosgat vmit. Szólásban: Malomba jár a kutya: a lányhoz
több legény jár. Malom után valóṷ héten: ironikus válasz pl. a Mikor csinálod
meg? kérdésre: sohanapján. Közmondásban: A jóṷ ~ mindent megőÝr: a) a jó
fog mindent megrág. b) a jó gyomor
mindent megemészt.
malomalja malomajja fn A hajdani
malmok területe, ill. az itt időző, várakozó, politizáló embercsoport(ok). A →
malom alatti politizálás főként a falusi
parasztság szokása volt. A ~ Adynál a
feudális elmaradottság egyik jelképe (A
Tisza-parton).
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malombúza ~ fn Teljes érésekor aratott, jó minőségű búza. L. még: őrlés
Malom-folyás: → Pallag
Malom folyása: → Nagymacs
Malomgát-folyás: → Bánk
Malomház: → Hortobágy folyó
Malomházi-erdő Malomházi-erdőÝ
tn A Hortobágy folyó kanyarulatában
fekszik. Több száz éves mocsári tölgyerdeje volt. Egy vízimalom állt a folyó
itteni szakaszán. A malom kőoszlopait
az idősebbek még látták. L. még: hortobágyi helynevek és helynévtípusok
Malomházi-gulyástanya: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
Malomházi-járás: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
malomkerék ~ fn − Szóláshasonlatban: Úgy jár, mint az alsóṷ ~: lassú
mozgású, lusta, ti. az alsó ~ nem mozog.
Más változatokban: Úgy mozog, mint az
alsóṷ ~, hét esztendőÝbe fordul eggyet.
Lassú, mint a ~. Házi → kenyér dicsérete: Akkora, mint egy ~: szép nagy, domború. L. még: malom, malomkő
malomkő malomkű fn Gabona őrlését végző két nagy, súlyos, kerek kő
egyike. Élesítése a régi malmok működésének egyik alapvető feltétele volt. Ezt
a munkát az ehhez is értő → molnár
végezte. Vágja a móṷnár a malomkövet,
vagyis ha simára kopott, megint érdesre
kalapálja. Erre utal a Móṷnár gongya a
kűvágás frazéma is. A ~ szóláshasonlatban is szerepel: A rest, lusta emberre
mondják Ojan rest, mint az alsóṷ malomkű: ti. az alsó ~ nem forog. Más változatban: Úgy mozog, mint az alsóṷ malomkű. L. még: malom, malomkerék
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malommunkás ∼ fn Malomban dolgozó személy.
Malompark Bevásárlóközpont: →
István-malom
malompor ~ fn 1. Őrlésnél szerteszálló, majd leülepedő liszt-, ill. paprikapor, amelyet a fekete pipák égetésekor
a pipafazékba szórtak. 2. A → szárazmalom keringője, nagy hajtókereke alatt
összegyűlt száraz, szétporladt lótrágya.
malomsátor ~ fn Szárazmalom részeként: az a kör alakú, sátortetős épület,
amelyben a → malom nagy hajtókereke
van. Szóláshasonlatban: Úgy nyomul kifele, mint a ~: erjedő mustra vonatkoztatott mondás.
malomtargonca ~ fn → Malomban
használt kétkerekű targonca. A zsákokat
szállították vele.
malter ~ fn Habarcs. A kőművesek
két fő fajtáját szokták megkülönböztetni:
a falazáshoz használt sűrű keverék a
falazómalter, ennél hígabb keverék a vakoláshoz használatos vakolómalter.
Mindkettőt a malterkeverő-ládában készítik el, oly módon, hogy a beleöntött
cementet vízzel hígítva a malterkavaróval többször alaposan átforgatják, és a
kész ~t a közvetlen felhasználás előtt
még malterrostán is átrostálják. L. még:
cement; a fogalmak szócikkeit is!
malterkavaró malterkavaróṷ fn
Hosszú nyelű kis kapaszerű szerszám,
amelynek a lapján két lyuk volt a könynyebb kavarás, elegyítés céljából. L.
még: kőműves
malterkészítő-láda: → malterkeverő-láda
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malterkeverő-láda malterkeverőÝláda fn Másik neve: malterkíszítőÝ-láda.
A munka nagyságához mérten kisebbnagyobb méretű → láda a habarcs előállítására. L. még: kőműves
malteroz ~ i Falat vakol és simít. L.
még: kőműves
malterrosta ~ fn Fakeretes rostaszövet, a vakolat simításához ezen rostálták
a habarcsot. L. még: kőműves
mályva májva fn Összetétellel: májvaróṷzsa. 1. Ismert fajtája a kerti mályva, cserepes mályva és a → fehérmályva. 2. Erdei ~. A → pákászok szedték és
árulták. Vörösbor festésére használták.
mályvarózsa: → mályva
mama ~, mámmá fn (gyny) → Megszólításként és megnevezésként: nagyanya. Összetételekben is szerepel: →
kismama, ükmama, gyermeknyelvi szó a
kotamama.
máma: → ma
mamaliga mamalika, ~ fn Ragadós,
nyúlós, rosszul sikerült étel, pl. tészta,
szétfőtt krumpli. L. még: cívis konyha
mamalika: → mamaliga
mámi ~ fn Megnevezésként és →
megszólításként: anya.
mamika ~ fn Becéző megnevezésként és → megszólításként: nagymama.
Az öreganyám, ídes nagymama helyett
mostanában mondják, hogy ~.
mámmá: → mama
mamusz ~ fn → Papucsként használt
kötött harisnyaféle.
mán: → már
Manci: → tehén
mancsetta: → mandzsetta
mancsi ~ fn (gyny) → Malac, disznó.
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mancsifű: → nancsifű
mándli ~ fn Rövid férfikabát, a régi
→ posztóruha része, a → dolmányt helyettesítette. Főként falusi, tanyai viselet
volt. L. még: cívis férfiviselet
Mándoki ~ tn − Szitok: Egye meg a
~ uram fenéje!: a fene egye meg!
mándoki fene ~: − Szitok: Egye meg
a ~!: a fene egye meg!
mandró mandróṷ fn 1. Túl feketére
sült, rosszul sikerült → kenyér. 2. →
Férfi.
mandula: → emberi test, mirigy
mandulafűz ∼ fn Olyan fűzfaféle,
amely szereti a kötött talajt, vesszője
nehéz és kemény, színe fényes fehér. L.
még: vesszőfonás
mandulaolaj ~ fn Fülzúgás ellen
használt orvosság. L. még: népi gyógyászat
mandulás ~ fn Tojással lekent, mandulával megszórt puszedlifajta. L. még:
cívis konyha
mandzsetta mancsetta fn Szószerkezettel: nagy mancsetta. Kézelő.
manga: → mangalica
mangalica ~ fn Röviden: manga, a
régi öregek magyarok disznaja néven is
emlegették. A 19. század első felében
egy Szerbiából (Horvátországból a Dráva-síkságról) behozott sertésfajtából a
szalontai és a bakonyi keresztezésével
tenyésztették ki a magyar ~´t. Az eredetileg több színváltozatú, fekete, fecskehasú, ill. szőke és vadas színű, göndör szőrű, zömök testalkatú zsírsertés gyorsan
elterjedt hazánkban. Ebben nyilvánvalóan szerepet játszott az is, hogy a 19.
század elején a marhazsírt, ill. birkafagy-
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gyút mint konyhai zsírozót fokozatosan
felváltotta a disznózsír. A cívis gazdák
körében az 1930-as években öltött nagyobb méretet a ~tartás. Voltak évtizedek, amikor mindenütt ezt hizlalták,
termékeit fogyasztották, szaporították,
kiállításokon díjakat kapott. Leginkább
ridegen tartották, vizet vizeslajttal hordtak nekik. A ~nyájakat az → Erdőspusztákon teleltették, v. a Mátrába, Bükkbe
hajtották fel makkoltatni. A → makkoltatás után a kondát a disznópásztorok a
tanyákra (pl. Nagycserére) hajtották,
ahol a jobb módúaknak krumplifőzőházuk volt 3−4 főzőüsttel. A megfőzött
krumplit összetörték, ezzel és híg árpamoslékkal a disznót megböndősítették.
Utána a hízókat tengerire fogták. Bár
minden tanyában volt kézzel hajtott
tengerimorzsoló, a módosabbaknál tengerihántó, a ~´nak mégis csövestől adták
a terményt, mert amíg feleszegette, addig is állt, emellett legeltették is. Így a
lába jól birta a több mázsás terhet. Az 1
q körüli súlyban levő állat volt a legjobb,
mert akkor került be a szalonna a hús
közé. A nemritkán 3 q-ra is meghízó állatnak több ujjnyi vastag szalonnája volt.
Érdekes helyi gazdaságtörténeti adalék,
hogy a 20. század első felének híres
debreceni szalámigyárában, a Vidoni
testvérek gyárában húsának magas víztartalma miatt az angol hússertés nem
kellett, helyette az idősebb, 2−3 éves
korú ~´t vásárolták. Az 1950-es évektől
tenyésztése a helytelen hivatalos felfogás miatt (túl zsíros a húsa) teljesen viszszaszorult, sokáig csak rezervátumban
tartották génbank céljára. Az utóbbi évtizedekben azonban kiváló táplálkozási
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előnyeit felismerve tenyésztése országosan fellendülőben van. − A nagyon kövér nőkre vonatkoztatják a következő
hasonlatot: Kövér, mint a ~.
mangalicanyáj: → manganyáj
manganyáj ~ fn Ritkábban: mangalicanyáj. Mangalicákból álló disznónyáj.
L. még: nyáj
mánge ~ i Talán a bajor-osztrák
mangen ’nyomni’ átvétele, így jelenthette azt, hogy ’nyomjad’. A cívisek szólásban ismerik: Mánge, fiam, ~!: (gúny)
mondjad, fiam, mondjad!
mángol: → mángorol
mángolás: → mángorlás
mángoló: → mángorló
mángolófa: → mángorlófa
mángorlás ~ fn Népies alakváltozata: mángolás. Mosott (és megszárított)
ruhaneműnek → mángorlóval történő
kisimítása. Régen ~ nélkül nem is vasaltak.
mangorló: → mángorló
mángorló mángorlóṷ, mangorlóṷ,
mángolóṷ fn 1. Összetétellel: ruhamángorlóṷ, mángorlóṷfa (mángolóṷfa). Alul
hullámos felületű nyeles, vastag, esetleg
faragással díszített falap, amellyel a henger alakú fára felcsavart mosott ruhaneműt kisimítják, mángorolják, ill. ugyanez a henger alakú fával együtt. 2. Összetétellel: mángorlóṷfa (mángolóṷfa).
Gyertyakészítéskor használt, hengeres
aljú falap, amellyel a gyertyákat egyenletes vastagságúra sodorják. 3. Döngölt
agyag- v. téglapadlójú helyiség a →
festőházban. L. még: bárányjegy, szekrény
mángorlófa: → mángorló
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mángorol ~, mangurul i Alakváltozata: mángol. Mosott ruhaneműt →
mángorlóval simít. Igekötős alakjai: →
bemángorol, kimángorol, megmángorol.
mangurul: → mángorol
mani: → női nemi szerv
manír ~ fn Rosszaló jelzővel: lény,
teremtmény, szerzet.
mankó mankóṷ fn 1. Másik neve:
kaszamankóṷ. A → kasza nyelének fogantyúja. A kaszanyél közepén volt a →
nagymankó, végén a → kismankó, azt
fogták. 2. → Isztike fogantyúja. 3. A →
hónaljmankó a tímárok karhosszúságú
vas eszköze.
mankótlan kasza mankóṷtlan kasza:
Fogantyú (→ kismankó) nélküli → kasza. Debrecenben az Erdélyből érkezett
román aratómunkások révén vált ismertté.
mankótlan oláhok mankóṷtlan oláhok: Fogantyú (→ kismankó) nélküli,
vagyis → mankótlan kaszával dolgozó
Erdélyből jött román aratómunkások
megnevezése. Állítólag így nevezték az
ilyen kaszával dolgozó tótokat ’szlovák’
is. Szokatlan színű rövid gubájukról a
cívisek szürke gubásoknak is nevezték
őket.
manna ~ fn − Szóláshasonlat: Úgy
hull az esőÝ, mintha ~ hullna az égbül:
szakad az eső.
Manninger Adolf utca: → Pallag
mansaft mancsaft fn (rég) Katonaságnál: legénység.
manufaktuális készség: → manufakturális készség
manufaktura ~ fn Kis kézműves
műhely.
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manufakturális készség manufaktuális késsíg: Pl. cipészeknél: kézügyesség.
manus: → férfi
mappa ~ fn 1. Több oldalas térképatlasz. 2. Naptár. A rígi ~ba mindent beleírtak.
mar1 ~ i − Közmondás: Aki bírja, az
~ja: aki erősebb, azé. Mellérendelő öszszetételben: → tör-mar.
mar2 ~ fn Állat hátán a lapocka fölött
kidomborodó rész. Különösen a lovaglásra használt állat, a hátasló ~jának
erősnek kell lennie, hogy elbírja lovasát.
már mán, má hsz Nyomatékosító határozószó.
marad ~ i − Közmondásban: Inkább
has pukkaggyon, mint ítel maraggyon: a
feltálalt ételt mindet meg kell enni. −
Igekötős alakban gyakori: → bennemarad, elmarad, hátramarad, kimarad,
lemarad, megmarad, odamarad, ottmarad. L. még: Arad
maradék maradík fn Utód, ivadék.
maradéktészta maradíktíszta fn A
sütésből kimaradt tészta; hulladéktészta.
maradhatatlan ~ mn Nyughatatlan.
maradhatós maradhatóṷs mn Tűrhető, meglehetős.
maraszt ~ i Alakváltozata: marasztal. Gazdasági cselédet további szolgálatban megtart. A gazda így ~alta a cselédet: Ha máshoz mícc, ott sincs kolbászbul a kerítís. L. még: megmaraszt, ottmaraszt
marasztal: → maraszt
marasztás ~ fn 1. Marasztalás. Kifejezésben: Marasztásig vóṷt: a vendég
komolyan vette a marasztalást, és nem
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ment el. Szólásban: A szíves ~t nem kell
komojan venni: ti. csak udvariasságból
mondják. Hajdan a kiskocsmákban gyakori felirat volt. 2. Gazdasági cselédnek,
→ pásztornak további szolgálatban tartása, ill. ennek napja. L. még: pásztorfogadás
marcangol ~ i 1. Fogdos vmit. 2.
Szőlőt kézzel összenyomkod.
marcafánk ~ fn Marcipán.
Marci ~ tn − Szóláshasonlat: Lakik,
mint ~ Hevesen: vidáman, gondtalanul
él.
március ~ fn Az év harmadik hónapja, 31 napos. A népi kalendáriumban
böjtmás hava. Jeles napjai: ~ 15. nemzeti
ünnepünk, ~ 21: tavaszi napéjegyenlőség, a csillagászati tavasz kezdete;
húshagyó kedd: a farsang záró napja;
hamvazószerda: a nagyböjti idő kezdete.
− A népi gazdálkodási tapasztalat szerint
A ~i esőÝt ki kén/kék verni a főÝdbül: ti.
káros a mezőgazdaságra. Közmondásban: Március, ha nedves, a gazdának
nem kedves. Márciusban, amikor meglátták az első fecskét, a szeplős lányok
azt mondták: Fecskét látok, szeplőÝt mosok. L. még: márciusi csirke
márciusi csirke ~: Márciusban kikelt
→ csirke. A gazdasszonyok azért kedvelték, mert nyárutóṷján már tojik.
márciusi eső: → március
márciusi morzsolt ~: Március hónapban lemorzsolt → tengeri. A → góréban teleltett csöves tengeriből a parasztgazdaság rövid időtartamú szükségletére morzsolták le kézzel. Nedvességtartalma miatt ezt még nem volt célszerű
sokáig zsákokban tartani, mert megpené-
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szedhetett. L. még: februári morzsolt,
májusi morzsolt
Marcsa: → ló
marék: → marok
marékszedni marikszedni in Markot
szedni. Aratáskor én is jártam marikszedni.
marékszedő marikszedőÝ fn Kevésbé használt alakváltozata: marokszedőÝ.
Az a leginkább női aratómunkás, (v.
fiatal fattyú), aki a még álló gabonára
dűlt íle- tet, vagyis a levágott gabonát,
sarlóval, korábban fakampóval, →
kákóval magához húzva felszedte, a már
előre elkészített kötelekbe rakta, és esetleg kévébe is kötötte. Kezét rongyba
csavarta, hogy az → aszat tövise ne sebezze fel. A ~ háttal ment a kaszás után,
vigyázva, nehogy belekerüljön a kasza
félívébe. A ~ dolga volt még a kévéknek
az összehordása is. (A kereszt összerakását a kaszás végezte.)
marékszedő kampó marikszedőÝ
kampóṷ:Marokszedéshez használt, kampóban végződő fa.
marékszedő sarló marikszedőÝ sallóṷ: Marokszedéshez használt → sarló.
Margita: → Hortobágy
Margit cseresznye: → cseresznye
marha ~ I. fn → Szarvasmarha, főleg ökör v. tehén. A cívis gazdák által
tartott és a hortobágyi pusztán nevelt
külön névvel említett fajtái: FeketefőÝdi
~: a debreceni határ jó termőföldjén nevelt, nagy húshozamú szarvas~. Homoki
~: a határ homokos területén nevelt,
gyenge húshozamú szarvas~. Szilaj ~:
télen-nyáron a szabadban tartott szarvas~. Összetételekben is szerepel: a
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szürke magyar ~ népi neve fehérmarha;
ha hizlalják, sőremarha; ha zsidóknak
kóservágásra eladták, akkor kósermarha; a jól tejelő, nem őshonos fajta a tarkamarha. − Szóláshasonlatokban: Ordít,
mint a megkötözött ~: nagyon ordít.
BőÝg, mint a ~: hangosan sír v. ordít.
Táncol, mint a megkötözött ~: ügyetlenül
táncol. Úgy dóṷgozik, mint a ~: erősen
dolgozik. Szólásban: Nagy ~´nak acc
enni: a) akkor mondják, ha vki egyedül
eszik. b) nagy ~ vagy. 2. Értékes tárgy,
főleg ingóság, vagyon. 3. (rég) Arany
(pénz). Nagyanyám mondta, hogy üknagyapámnak az ágya alatt egy vesszőÝkosár ~´ja vóṷt, aranypíze. II. mn Nagy
~ ember: nagy termetű ember. L. még:
emberi test; a fogalmak szócikkeit is!
marhaállás ~ fn 1. Szellős, nyitott
építmény a szarvasmarha éjszakai pihenőhelyéül a gazdasági udvarban. 2. A
marhák széltől védett pihenőhelye. A
Hortobágyon is vóṷt ~, de az nem vóṷt
bekerítve.
marhabeszorulás: → beszorulás
marhabőr marhabűr fn → Tímároknál: a levágott szarvasmarha kikészítetlen v. kikészített bőre mint (nyers)anyag.
marhacédula: → marhalevél
marhacsapás ~ fn Legelőre járó
szarvasmarháktól tört csapás, út. A ~on
szípen ment a jóṷszág, előÝl a kolompos,
utánna a többi, nem kelletett hajtani.
marhadoktor: → lódoktor
marhaganéj marhagané fn Marhatrágya. Nemcsak trágyázásra, hanem a
pusztai legelőn összeszedett ~t tüzelésre,
fűtésre is felhasználták.
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marhaganéjhordás marhaganéhordás fn Trágyahordás. Szólásban: Én se
marhaganéhordáskor születtem: én sem
vagyok alábbvaló a többi embernél. A
paraszti társadalomban − így a cíviseknél is − szokás volt az emberi élet jelentősebb eseményeinek idejét vmilyen
fontosabb (ismétlődő) munkával jelölni:
vetés, aratás, cséplés stb. (→ népi időszámítás). A ~ nem tartozott ezek közé,
így a frazémának tréfás, gúnyos mellékjelentése van.
marhahajcsár ~ fn Röviden → hajcsár. A foglalkozás fénykora a 17. században volt, amikor az Alföldről a hajdúk, ~ok saját lábán hajtották a szürkemarha-gulyák sokaságát a nyugat-európai stb. vásárokra, ill. egyik városból a
másikba. Hozzáértésükkel, ügyességükkel kivívták a Nyugat csodálatát. A 19.
században még volt hajcsárvállalkozás
kiöregedett, tapasztalt pásztorokból. A
nagykupecek, → tőzsérek alkalmazták
őket. A kialkudott bérért 200−300 marhát is elhajtottak lábon Pestig v. akár
Bécsig, anyagi felelősséget vállalva értük. A klasszikus hajcsárkodás a 20.
században már nyomaiban sem volt
meg. A múlt század hajcsárjának már
más volt a munkája. Ő hajtotta haza a
vásáron megvásárolt jószágot: lovat,
szarvasmarhát a kereskedőnek v. akár
falura az új gazdának. Gyakran az elkóborolt és a → bitangistállóba leadott
állatok hazahajtásában segített a gazdának. L. még: marhakereskedelem
*marhahajtó utak: A régibb idők
szarvasmarha-kereskedelmének fontos
útvonalai. Ezeken hajtották lábon a jószágot Bécsbe, a németországi Nürn-
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berg, Augsburg, München, Ulm városába, ill. Itáliába, Morvaországba, Lengyelországba. Az útvonalak mentén fekvő (nagy)birtokoknak, településeknek is
fontos bevételt jelentettek az általuk az
átvonuló gulyák ellátására biztosított
legelő és ivóvíz. Az úton levő kalmárokat, kereskedőket, hajtókat a ~ mentén
megtelepülő csárdákban látták el élelemmel, itallal. A pihenőhelyek (és csárdák) akkora távolságra álltak egymástól,
amennyit a gulyák két etetés, itatás között megtettek (12−14 km). A ~ fontos
„tartozékai” voltak a folyón történő átkelést lehetővé tevő révek. Leghíresebb
közülük a Dunán a váci rév, amely a
Bécs és Nürnberg felé vezető úton volt.
L. még: marhakereskedelem
marhahólyag marhahóṷjag fn A →
szarvasmarha húgyhólyagja.
marhahús ~ fn A levágott → szarvasmarha húsa mint étel, ill. étel alapanyaga. − A vágómarhát a → mészáros a
→ pikkely nevű eszközzel v. a taglóval
→ letaglózza, pikkelyezi, majd → kitarjázza. A kitarjázás azzal kezdődik, hogy
előbb megnyúzza a marhát a nyakán,
majd a gerincén végigvágja. Az egyik
felén esik a csontos, másikon a húsos
rész. A csontos részből kiállnak a
gámcsontok, a marha gámjai, ez a gámos
rész; a másik a gámatlan rész. Ezután
széjjelszedi a többi részét. A debreceni
mészárosnak a szarvasmarha minden
részére volt/van elnevezése. A fejen található a pofa, fejhús; a nyakán a nyakatarja; törzsén (felülről lefelé) a kistarja, nagytarja, virágos kistarja, lapocka,
lapocka vége, sárkonc, véresszegy,
szegybúb; a lábán a konchús. Fent a la-
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pockán túl van az öregoldal/rostélyos,
alatta a vékonyoldal, oldalhegy, vastagszegy, vékonyszegy, középszegy, szegyszárnya, szegydagadó, köldökremeke,
hátszín, hátszínszaporája, fartő, bélszínvastaga/bőszínvastaga, bélszínvékonya
/bőszínvékonya, bélszínrongyosa/bőszínrongyosa, vesepecsenye, hátulsó bagdán, konchús, katikönyöke, fehérpecsenye, csípőremeke, felsál/felsár, vastagfarok, ököruszály. Ezek a színhúsok. Van
még a nyomaték, a fejen, pofán kívül a
tőgy, lábszárcsont és a belszervek: máj,
szív, lép, vese. − Az előbbi elnevezéseket a cívis gazdasszony is ismerte, sőt
azt is tudta, hogy az egyes húsfajták mire használhatók. (Jelentésüket l. a szócikkükben!) L. még: cívis konyha, levesek
marhahúsleves ~ fn Marhahúsból
lassú tűzön főzött → húsleves. Erre a
célra a hátszín, fartő, sárkonc, öregoldal,
vékonyoldal, felsál, csípőremeke a legjobb. A cívis gazdasszony a kövér véresszegyet és a szegybúbot vágott tésztával és → gombatésztával főzte levesnek.
marhaimely marhaímej fn Szarvasmarha hátán levő dudor, amelyben a
petéit az állat bőrébe rakó nagyobb légy
lárvái élnek. A dudort ecettel szokták
gyógyítani. L. még: szarvasmarha betegségei és gyógyításuk
marhajárás ~ fn Szarvasmarhák legelője.
marhakereskedelem: A 14−19. század között igen jelentős. A céhes ipar
kibontakozásával megnőtt a városok
szerepe. A megnövekedett városi lakosság hússzükségletét a keleti területeken
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nevelkedett marhák exportja elégítette
ki. A magyar szürke marha eljutott
Bécsbe, ill. Németországba, Itáliába,
Morvaországba, Lengyelországba. A ~
fénykora a 17. században volt, amikor az
Alföldről a hajdúk saját lábán hajtották a
szürke marha gulyák sokaságát távoli
országok, városok piacaira. (Konkrétan a
debreceni marhakereskedelemre nincs
sok adat. Azt tudjuk, hogy az 1600-as
évek végén a debreceniek a marhával
Lengyel- és Morvaország felé nagy kereskedelmet folytattak.) A vásárok a
török időkben sem szüneteltek. A kereskedelem a gazdag és jelentős → tőzsérek
kezén volt, de részesültek belőle a mezővárosok parasztpolgárai és a helyi
nagybirtokosok is. Nemcsak az alföldi
marhahajtó településeknek jelentett fontos bevételt a ~, hanem a → marhahajtó
utak mentén fekvő birtokoknak, településeknek is. A hatalmas, olykor több
ezer egyedből álló gulyáknak út közben
vízre és legelőre volt szüksége. Az érintett települések ezt → fűbér fejében biztosították is. Az úton levőket, hajtókat,
kereskedőket a → csárdákban látták el
élelemmel, itallal. Ezek a pihenőhelyek
éppen akkora távolságra álltak egymástól, amennyit a gulyák két etetés, itatás
között megtettek (12−14 km). Körülöttük 20−40 holdnyi területet jelöltek ki az
ingyenes legeltetés számára. A folyón
való átkelésért is fizetni kellett, ez sem
volt kis bevétel. Pl. a váci réven, amely a
marhacsordák Bécs és Németország felé
vezető útvonalába esett. A bevétel egy
része a királyi kincstárat gyarapította.
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marhakötél ~ fn Szarvasmarha megkötésére, vezetésére használt erősebb →
kötél. Egyik fajtája a → borjúkötél.
marhakupec ~ fn Röviden: → kupec. Általában 45−55 év közötti ravasz,
okos férfiak vállalkoztak erre a munkára.
Történelmi elődje a → tőzsér. Több nem
helybeli, dunántúli gazdag cigány is volt
közöttük, de állítólag a zsidó kereskedők
nem foglalkoztak élő jószággal. A ~ külső megjelenése, viselkedése hasonlatos
volt a → lókupecéhez. Az igazi ~ az őszi
nagyvásárt semmiképpen sem hagyta ki.
Amikor a Hortobágyról a szürkemarhát
ősszel hazavertík, volt egy → nagyvásár, ott a hathónapos bikaborjút évről
évre összevásárolták a Dunántúlról jött
~ek. Ők csak bikaborjút vettek, az állatokat vagonba rakva a Dunántúlra szállították. Ott kiherélték őket, belőlük lettek
a szép címeres ökrök. Jó pénzt adtak egy
bikaborjúért, ezért a gazdák annak örültek, ha a szürke marha bikaborjút ellett,
mert arra mindig volt vevő.
marhalevél ~ fn (rég) Más régi elnevezései: marhacédula, passzus (pakszus,
paksus), marhapasszus (marhapakszus,
marhapaksus), járlat; hivatalos neve:
járlatlevél. Az állat tulajdonjogát igazoló
hivatalos okmány. Enélkül nem vihették
be a vásárba az eladni szándékozott állatot. ŐÝsidőÝkbe úgy mondták, hogy kiváltottam a járlatot, vagy kiiratom a
paksust, kiváltya a paksust, a marhalevelet. L. még: cédula, rédia
marhaól marhaóṷl fn Marhaistálló.
L. még: ól
marhapasszus: → marhalevél
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marhapatkó marhapatkóṷ fn Ökör
patájára illesztett → patkó.
marharépa: → takarmányrépa
marhasó marhasóṷ fn Vöröses színű
nyalósó. Külön gyártották, 5 kg súlyú,
pirosas színű tömbökben voltak, nemcsak a szarvasmarhának, a lónak is ezt
adták.
Marhaszállás: → Haláp
marhatök ~ fn 20−25 kg súlyúra is
megnövő takarmánytök. Az édes ízű →
disznótököt nem adták a tehénnek. L.
még: takarmányozás
marhaszájú ing ~: Bő, lobogós ujjú
(vászon)ing.
máriás ~ fn (rég) Szószerkezettel:
máriás huszas; hivatalosan máriás garasnak is nevezték. 20 krajcár értékű
váltópénz, ezüstpénz, a 16−19. században verték Alsó-Szászországban. Eredetileg Szűz Mária és a gyermek Jézus
képével volt díszítve. L. még: pénznemek− pénzegységek
máriás garas: → máriás
máriás huncut ~: Talán a pénznemhez v. a hasonló nevű kártyajátékhoz
kapcsolható kötött szószerkezet. Jelentése: gazember, gazfickó.
máriás huszas: → máriás
marik: → marék, marok
marikkal rakott tippan: → tippan
marja ~ fn A ló, szarvasmarha hátának a nyak és a gerinc találkozásánál
kidomborodó része.
marjásnyi ~ mn Pl. ló homlokán kis
sebnyi méretű 〈folt〉. L. még: őszhomlokú
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marjul ~ i Kificamodik, megrándul.
Igekötős alakokban: → elmarjul, kimarjul, megmarjul.
marjulás ~ fn Ficam, rándulás.
markíroz ~ i 1. Színlel. 2. Nem
mond igazat, hazudik.
markol ~ i − Közmondásban: Ki sokat ~, keveset fog: a telhetetlen ember
kevesebbet kap, mint a szerény.
markolat ~ fn A → gyeplőnek az a
része, amelyet a kocsis fog, kezében tart.
markolatfogó markolatfogóṷ fn A
→ gubaszövőszéken az alsó → dorongkarikába bevésett fafogantyúk, melyekkel a mellékszálak feszülését biztosítják.
markolatszíj ~ fn A → gyeplő részeként: háromszorosan varrott szíj,
amelyre egy keskeny szíj, az → álomszíj
van burkolva, két végén pedig egy-egy
karika van bevarrva, amelyeken át van
húzva a két szár.
markonként ~ hsz Annyit, amennyi
egy marokba belefér; maréknyi mennyiségenként.
markos ~ mn Izmos, erős 〈férfi〉.
marmaládé: → marmeládé
marmancs ~ fn (tréf) Szószerkezettel: kis marmancs. 〈Fejletlen〉 kisbaba,
kisgyermek. L. még: emberi test
marmeládé marmaládé fn Gyárilag
készített és kockára vágott, kemény →
lekvár, gyümölcsíz, marmelád. Régen a
katonák tartalékennivalója volt.
marok ~ fn Másik köznyelvi alakja:
marék, helyi kiejtése: marík (marik). 1.
Mértékegység; behajlított tenyér, ill.
amennyi ebbe belefér. Amikor megszáradt a kovász, akkor elrakták zacskóṷba,
és amikor sütöttek, annyi marikkal tettek,
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ahány kosár lisztet szitáltak. Összetételben is előfordul: a ~/marék fele a →
félmarék, az egymás mellé tett két tenyérbe beleférő mennyiség az → összemarék. 2. Az a gabonamennyiség, amit a
→ marékszedő/marokszedő egyszerre fel
tudott húzni. Marikba szed: ~szedő gabonát akkora csomókba összefogva szed
fel, amekkorát egy kézzel át tud fogni. A
cíviseknél is ismert hiedelem szerint Ha
a bal marka viszket az embernek, akkor
pízt kap, ha a jobb, akkor kiad. Táncszó:
Hop, Sári, sarokra, fogd a kontyod ~ra!
Szólásokban is előfordul: Aki jutalmat,
borravalót vár, az Tartya a markát. Sári
köpi a markát, gyúrja/nyúttya a tísztát:
(gúny) lány nagy hévvel lát neki a (házi)munkának, ti. így nem lehet levestésztát gyúrni/nyújtani. Szar a markodba! −
akkor mondják gúnyosan, ha vki gyengén v. ügyetlenül fog meg vmit. Köpi a
markát: a) jó üzletet csinált. b) fogadkozik, hogy igazat mond. A dologkerülő,
lusta embernek Nem töri fel a kapanyél a
markát. 3. A kaszával v. sarlóval learatott gabonának ölbe szedett mennyisége.
Markot szed: aratáskor a kaszást követve
a gabonát sarlóval felszedi. Volt, aki
sarlóval, volt, aki gaguccsal szedte a
markot. 4. Marka: → mézeskalácsosoknál a → lisztkefe része. L. még: kéz, marékszedő kampó, marékszedő sarló
marokfejés marokfejís fn A legalkalmasabb → fejési mód. Itt a mutató-,
középső-, gyűrűs- és kisujj dolgozik.
marokkés ~ fn Szószerkezettel: tompa marokkés; másik neve: kihúzóṷkés.
→ Szőrmekikészítők olyan tompa, félhold alakú → kése, amellyel az összezsugorodott bőrt visszapuhítás után ki-
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nyújtják. Rígebben tompa, félhóṷld alakú ~t, kihúzóṷkést használtak ehez a művelethez.
marokra rakott tippan: → tippan
marokszedő: → marékszedő
marokvas ~ fn A → szekértengely
végére húzott vascső, amely megakadályozza, hogy a → kerék a tengelyről
lecsússzék. Szólásban: Ojan éhes, hogy
megenné a ~at is − mondják a farkaséhes emberre. L. még: stészli
Maros: → bika
marós maróṷs mn Csipős, hideg 〈→
szél〉.
marószóda: → zsíros szóda
marott ~ mn Alakváltozata: mart.
Szószerkezetekben: 1. Marott állú: sömörös állú. 2. Marott/Mart seb: kutyaharapás okozta seb.
mars ~ fn 1. Katonai menetelés. 2.
Katonai induló. A Pavilonba vóṷt egy
trombitás, az fújta a ~ot. 3. Összetétel
utótagja a grenadírmars/gránátmars
ételnévben és a tréfás hasmars betegségnévben.
marszíj ~ fn Az a bőrszíj, amely a →
hám két oldalát a ló marján összeköti.
mart: → marott
márt ~ i − Szólásban: Eggyet-kettőÝt
~, mán is húsát ránt: rendreutasításként
mondták annak, aki a közös étkezésnél
csak a húst akarta enni.
mártás ~ fn. 1. A levesnél sűrűbb,
laktató étel. A régebbi parasztkonyhán,
így a → cívis konyhán többnyire önálló
étel volt, hús csak ritkán került mellé.
Jómódú polgári házaknál azonban a főtt
hús mellé ~t is tettek. Leginkább ünnepi
alkalmakon szerepelt. Idősek emlékezete
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szerint a hajdani cívis parasztlakodalmakban csak léféle vóṷt hétféle. A régi
~ok leggyakoribb alapanyaga: aszalt
gyümölcs, hagyma, fokhagyma, torma és
liszt. Gyakori(bb) ~félék voltak a →
fokhagymamártás, kapormártás, pöszmétemártás, tormamártás. A 20. század
első felében a cívis háztartásban is újabb
változatok jelennek meg a húsételek
körítésére, ezeket Debrecenben is szósznak nevezik. 2. Írótoll bemártása a tintába. L. még: főzelék
mártat ~ i A fejést megszakítva a
borjút rövid ideig szopni engedi. Mártat,
vagyis fejís után a bornyú kicsit szopik,
mert a tehén a visszatartott tejet így leengedi, osztán elhúzzák a bornyút, és tovább fejik, az a tej tiszta tejszín.
Martinka ~ tn Kis település Debrecen közelében. Szóláshasonlat: Úgy níz
ki, mint ~, amikor a jég elverte: 〈ember〉
nagyon rossz színben van.
martinkási ~ mn Martinkai, Martinkára való. Vendígmarasztalóṷ bottal
ijeszgettík a ~akat a szőllőÝ miatt.
mártogatódézsa mártogatóṷdézsa fn
A → korongoláshoz szükséges vizet
tároló edény. Ennek keskeny fedőlapja
arra szolgál, hogy a → fazekas le tudja
húzni a kezéről az agyagos vizet.
mártogatós mártogatóṷs I. mn 1.
Mártogatásra való, pl. mártogatóṷs zsír.
2. Megmártogatott, pl. mártogatóṷs
kenyír. II. fn 1. A → lippentős nevű tánc
egyik figurája. 2. Pecsenyezsír(os). Mi
lessz a vacsora? Mártogatóṷs zsír, mártogatóṷs kenyír.
Márton napja ~: November 11.
Szent Márton a középkor egyik legnép-
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szerűbb szentje volt, tisztelete hazánkban is virágzott. A régi cívisek által is
gyakorolt népszokás szerint, ha a ~´n levágott liba csontját megnézik, és az nagyon fehér, akkor hideg tél lesz. L. még:
időjóslás
márvány ~ fn − Szóláshasonlatban:
Hideg, mint a ~: nagyon hideg, visszautasító.
más ~ nm 1. Az előző, a múlt 〈napszak, időszak〉. Más esztendőÝbe: a múlt
évben. Más este: tegnap este. 2. Másik.
Ehejett ~at kéne venni. 3. Következő.
Más vasárnap elment a templomba. −
Szóláshasonlatban: A ~ füve ríttye mindig zőÝdebb, mint az övé: mondják arra,
aki irigy ~okra. Mást beszíl, mint Bodóṷné, amikor a bor árát kírik: mondják, ha vki a neki kellemetlen tárgyról
eltereli a szót. Eggyik eggyet, másik ~at
mond: egyik ezt, ~ik azt tanácsolja.
Közmondás: Aki ~t becsül, magát becsüli meg: aki megbecsüli az embertársát,
elvárhatja, hogy őt is megbecsüljék. Aki
~nak jóṷt tesz, magának keres: jó cselekedeteinkkel barátokat szerzünk. Ha
kell, erigy magad, ha nem kell, akkor
kűlgy ~t!: a fontos dolgokat intézd magad, ne bízd ~ra! Ne kívánd a ~ét, ne
hadd a magadét!: ne nyúlj a ~ tulajdonához, de azt se engedd, hogy a tiedet
elvegyék! Változata: Két huncut ember
van a világon: aki a ~ét kívánnya, meg
aki a magáét haggya. Ami ~é, nem Tamásé!: a ~éhoz ne nyúlj! Más kárán
tanul az okos: az okos ember ~ (rossz)
példájából, esetéből is okul. L. még: mismás
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mása mássa fn Szülő nő, ill. tehén
méhlepénye a burokkal együtt. Elment a
mássa, nőre mondták, ha szülés után a
méhlepénye elment. Ha a tehénnek nem
megy el a ~a, egy nehezéket (pl. egy
féltéglát) kötnek a már kint levő részére,
az óvatosan kihúzza. Olykor beletelik
egy teljes nap is, az állat addig hurcolja.
L. még: pokla
másállapotos ~ I. mn Várandós, állapotos 〈nő〉. II. fn Várandós, állapotos
nő.
másféleképpen: → másképpen
máshogy: → másképpen
máshonnan hsz Népnyelvi alakváltozatai: máshunnen, máshonnét, másunnan, másunnen. Más irányból, más helyről, más(ok)tól, máshonnan.
máshova hsz Alakváltozatai: másuvá, másüvé. Más helyre.
másik ~ nm E/3 birt. szragos alakban: ~ja: párja vminek. Nincs meg ennek
a harisnyának a ~ja?
másik esztendő másik esztendőÝ: A
következő év, a jövő év.
másikféle ~ nm Másikfajta. Próṷbájja meg ezt a ~´t is!
masina ~ fn.1. → tüzesmasina. 2.
(rég) Gőzmozdony. 3. (rég) Kénes, ill.
foszforos gyufa. A rígi öregemberek a
gyufát is mondták ~´ának, aki a falon és
a csizsmatalpon is meggyúlt. A múlt század első évtizedeiben a fejlődés a hortobágyi puszta emberét is elérte. Már ő is
~´val gyújtott rá, v. tüzet rakott.
masinatartó masinatartóṷ fn Gyufa
tárolására használt, fából, esetleg vasból
készült doboz, ill. bőrzacskó. A 20. század első évtizedeitől a hortobágyi pász-
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torok a foszforos, kénes → masinát leginkább bőr-, később vas ~ban hordták
magukkal.
masiniszta ~ fn (rég) Mozdonyvezető.
masíroz/ik ~ i Menetel. L. még: bemasíroz/ik
masíroztat ~ i Meneteltet. Az ~, aki
dirigál, hogy bal, jobb. L. még: bemasíroztat
maskara maskura fn 1. Farsangi, báli
álöltözet. 2. Farsangkor álarcos ijesztgető. 3. Nevetségessé tett, megszégyenített
személy. 4. A → lakodalomba érkezett
hívatlan vendég, aki ~´ba öltözött.
maskarabál ~ fn Alakváltozata:
maskarásbál. Álarcosbál.
maskarásbál: → maskarabál
másképpen máskíppen hsz Változatai: másfélekíppen, máshogy. Más módon, eltérően, másként.
maskura: → maskara
masli: → masni
másmilyen másmijen nm Másféle.
másnapos hideglelés másnapos hideglelís: Malária, váltóláz. L. még: népi
betegségnevek
masni ~ fn Alakváltozata: masli.
Hajba v. máshová díszítésre szolgáló
szalag, szalagcsokor. A tetejébe egy nagy
szallagot, maslit kötöttek.
masninyakkendő masninyakkendőÝ
fn Csokornyakkendő.
másodfű ~ mn Második évében járó
〈csikó, borjú〉.
másodfűre menő üsző másodfűre
menőÝ üszőÝ: Második évében járó →
üsző. L. még: szarvasmarha
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második hasas második hasas: Másodszor vemhes 〈állat, pl. koca〉. L. még:
előhasas
második kaszálás: → másodkaszálás
második lúg ~: Másik neve: tiszta
lúg. Az a sóoldat, amelyben → szappanfőzéskor a zsiradékot megfőzik. A ~ a
szappanfőÝzísnél a tiszta lúg.
másodjára másoggyára hsz Másodszor, másodízben.
másodkaszálás ~ fn Szószerkezettel:
második kaszálás. Másodjára végzett kaszálás, ill. ennek eredménye. Ríti színánál, lucernánál, herénél vóṷt a ~, az
anyaszínát levágták, utánna.
másodmagával ~ hsz Másállapotban.
L. még: várandós állapot
másodol ~ i 1. Igekötővel: megmásodol. Kukoricát másodszor kapál, húzat. Amikor lóval húzattak, akkor mondták, hogy ~ják a tengerit. 2. Szőlőt másodszor présel. 3. → Τímár cserzett bőrt
másodszor kisimít.
másodolás ~ fn 1. Vetemény másodszori kapálása, húzatása. 2. Szőlő másodszori préselése. 2. → Tímármesterségben cserzett bőr másodszori kisimítása.
másodraj ~ fn Egy méhcsaládnak a
második fiasítása ugyanabban az évben.
másodunoka: → unoka, unokatestvér
másodunokatestvér: → unoka, unokatestvér
másodvetés másodvetís fn Betakarított termény helyébe vetett, még az évben beérő növény. Ilyen ~ pl. a →
misling.
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másolatja másolattya fn E/3 birt.
szraggal: vminek az ellenkezője, ellentéte.
másország ~ fn Külföld. Másországbúl valóṷ.
mássa: → mása
másszor ~ hsz Máskor. Eccer ~: néha; hol..., hol...
másunnan, másunnen: → máshonnan
másuvá, másüvé: → máshová
maszat: → meszet-maszat
maszatol moszatol, ~ i 1. Olyan
munkát végez, amely szemetet hagy
maga után. 2. Alakváltozata: möszötöl.
Babrál, piszmog, bíbelődik, szöszmötöl.
− Adatolt igekötős alakjai: → elmaszatol, megmaszatol.
maszatos moszatos, ~ mn 1. Piszkos.
2. Gazos, dudvás 〈föld〉.
maszekkedik ~ i Magánvállalkozóként dolgozik.
mászik ~ i − Szóláshasonlat: Ojan
lassan ~, mint a tetű: lassan megy.
maszkíroz ~ i Szószerkezettel: maszkírozza a szóṷt. Keresi a szót. Maszkíroz, aki nem tuggya, hogy mit mongyík,
csak ~za a szóṷt, keresi a szóṷt, hogy
mivel fejezze ki magát.
maszlag ~ fn Nadragulya.
maszlaglevél maszlaglevíl fn A nadragulya → gyógynövényként hasznosítható levele. A balmazújvárosi szegények
eladásra szedték.
mászli ~ fn → Mézeskalácsosok 40–
50 cm hosszúságú szöges léce. L. még:
botmászli
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mászlizás ~ fn A → mászlinak a
tésztára történő nyomkodása. L. még:
mézeskalácsos
maszmókol maszmóṷkol i 1. Immelámmal tesz-vesz. 2. Motoszkálva keres
vmit. 3. Piszmog.
maszók maszóṷk fn Csergetakaró készítésére használt marhaszőr.
massza ~ fn → Kurva. L. még: jómassza, lekvármassza
Máta ~ tn 26 ezer holdnyi területe a
→ Hortobágy része. Egykor lakott falu
volt, első említése 1221-ből való. 1452ben pusztaként került Debrecen tulajdonába. A város hortobágyi gazdálkodásának és lótenyésztésének a központja
volt. Itt laktak a tisztségviselők, az állatorvosok, a csendőrök, a → ménesmester, és ez volt a székhelye a → mátai biztosnak is. A mai ménestartás meghatározó épületei, debreceni városi mintára, az 1940-es években épültek. Máta
ma Hortobágy község településrésze. L.
még: Hortobágy
mátai biztos ~: A hortobágyi puszta
általános felügyelője a 20. század közepéig. Székhelye → Mátán volt. A pásztorok szemében a ~ volt a fő hatalmasság.
Mátai-erdő: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
Mátai fogadó: → hortobágyi csárdák
Mátai-fok: → fok
Mátai út ~: 33-as kőút, kövesút, ma
műút. Debrecenből, a hajdani lófedeztető állomástól, a Böszörményi úttól halad a Hortobágy felé. Tkp. két egymás
mellett futó út, jobb oldalán a (szántó)
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földek szélén 8−10 m széles út, itt hajtották a szarvasmarhákat, sertéseket,
lovakat. A szekerek is használták, mert a
földút védte a ráfot, a gödreiben levő víz
átmosta a kerekeket. A környező dűlőutak ebbe a fontos útba kapcsolódtak
/kapcsolódnak be. − Szóláshasonlat:
Vínebb, mint a ~: pl. ember nagyon öreg.
Mátai utca: → Nagymacs
Máta megetti járás: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
Máta megi járás: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
Máta utca: → utcák−utcanevek
Máté[-ér]: → Hortobágy folyó
matéria ~ fn 1. Vminek az anyaga. 2.
Ruhaanyag. 3. Genny. Fojt a sebbűl a ~.
Matiász János utca: → Pallag
mathiászszőlő matiászszőÝlőÝ fn
Összefoglaló név, Mathiász János (1838
−1921) szőlőnemesítő főként Kecskemét
környékén és a Tokaj-hegyalján tevékenykedett. Rengeteg szőlőfajtát nemesített, közülük 12 terjedt el leginkább.
Legismertebbek az Erzsébet királyné
emléke, ezeréves Magyarország emléke,
szőlőskertek királynője, csabagyöngye
(ez utóbbit Stark Adolffal).
mátka ~ fn Jegyes. Kati a ~´m, Árpi
a ~´m.
mátkakikérés mátkakikírís fn → Lakodalomban az a szokás, hogy a vőlegény vőfélye a lányos házban verses
formában a menyasszony kiadását kéri.
A vőÝfíj mondóṷkát mondott a mátkakikírísnél, amivel kikírte a mátkát.
mátkapár ~ fn Jegyespár.
mátkás ~ mn Csak Tsz-ban: jegyespár. Kati meg Árpi ~ok.
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mátkaság: → jegyesség
Mátra ~ tn A népi megfigyelés szerint, ha a Hortobágyról látható a ~, akkor
eső jön. Tiszta időben a ~ és a Tokajihegy is látszik a Hortobágy nyugati,
északi részéről. 1945 után a puszta egy
részének feltörése után a vaddisznók a
~´ból élelem után lemerészkedtek egészen a hortobágyi tengeriföldekre. Nemcsak megdézsmálták a termést, hanem az
itt legeltetett és kint a nádasokban, pl. a
Kondás-fenéken telelő → mangalica
disznókkal kereszteződtek. Szólás: Kíkellik a ~, esőÝ akar lenni: ha az alföldi
ember a ~´t kékes színűnek látja, akkor
eső várható. L. még: időjóslás
matring ~ fn 1. A motollára egy
alkalommal feltett, majd onnan levéve
egybekötött fonálcsomó, amely a fonál
minőségétől függően, ill. vidékenként
különböző számú pászmából áll. 2. Matring alakú cérna-, ill. fonálcsomó. Kis ~:
50 m hosszú fonálcsomó. Nagy ~: 100 m
hosszú fonálcsomó. L. még: farmatring
Matuzsálem ~ tn Rendkívül magas
kort megélő bibliai pátriárka volt. Szóláshasonlatban: Ojan vín, mint ~: nagyon
vén.
mátyás ~ fn Összetett szóval: mátyásmadár, köznyelvi neve: szajkó. Gerle nagyságú, tarka tollazatú, a varjúval
rokon, utánzásra képes énekesmadár.
Fészekrabló madár, elsősorban a tölgyesekben gyakori. Főként magvakkal,
gyümölcsökkel, makkal, mogyoróval
stb. táplálkozik. Egyik fajtája a → kékmátyás.
Mátyás ~ tn A Mátyás-naphoz (február 24.) fűződő, kalendáriumi eredetű
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→ időjóslások: Bont ~, ha tanál, ha nem
tanál, csinál: ha február 24-én hideg
van, utána jön a jó idő; ha jó az idő, akkor még hideg várható. Más változatokban: JégtörőÝ ~, ha nincsen, csinál, ha
van, akkor töri a jeget. JégtörőÝ ~, ha
tanál, akkor töri a jeget, ha nincs, akkor
még negyven napig tart a tél. Mátyás,
Gergej, két rossz ember: február 24. és
március 12. körül gyakran nagy hidegek
vannak.
Mátyás-ér: → hortobágyi helynevek
és helynévtípusok
mátyásmadár: → mátyás
matyó matyóṷ fn Palóc.
Matyó-fenék: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
matyórózsa matyóṷróṷzsa fn Pünkösdi rózsára emlékeztető hímzésmotívum.
mátyós mátyóṷs mn Kissé ittas, pityókás.
máz ~ fn Bevonat. A szó néhány öszszetételben is előfordul. A háztartásban
ismeretes a paprikamáz, a mézeskalácsosoknál a cukormáz, a fazekasoknál
használatos az agyagmáz, fedőmáz, ónmáz. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
mázas mázos mn 1. → Mázzal bevont 〈cserépedény, pipa〉. 2. Zománcozott 〈bádogedény〉. 3. Mézesmázos 〈beszéd〉.
mázas cserépedény mázos cserípedíny: Olyan cserépedény, amelyet mázzal vonnak be, hogy megakadályozzák a
víz átszivárgását a cserép falán.
mázas fazék mázos fazik: Olyan →
cserépfazék, amelyet mázzal vonnak be,
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hogy ne szivárogjon át a víz a fazék
falán.
mázas lopó mázos lopóṷ: Lemezből
készült, zománcos → lopó.
mázas pipa mázos pipa: Zöld mázzal
bevont cseréppipa, amelynek a szája és a
nyaka körül tányérszerűen kiszélesedő
karima van. A ~ átmenet a → tányéros
pipához.
mázatlan cserépedény mázatlan cserépedíny: A cserépedénynek az a fajtája,
amelyen nincs üvegszerű díszítő bevonat.
mázazás ~ fn Cserépedény v. más
tárgy mázzal történő bevonása.
mázazott ~ mn Mázzal bevont 〈cserépedény v. más tárgy〉.
mázgál ~ i Bepiszkol, bemaszatol.
mázol ~ i Földes padlót híg sárral
beken. Adatolt igekötős alakjai: → bemázol, felmázol, kimázol.
mázolás ~ fn Épület földes padlójának, ill. falának és padlásának lótrágyával, agyaggal, törekkel kevert híg sárral,
ill. fehér mésszel történő bekenése,
rendbetétele. A fal alsó részét általában
50−60 cm magasan fekete porfestékkel
külön körbehúzták. Kezdetleges eszköze
a → mázolómeszelő volt. A ~t főként a
tanyai lakóház rendbetételéhez alkalmazták. Ezekben a régi parasztházakban
a mennyezetet alulról és fölülről is betapasztották, hogy a termény, ill. a nyáron
nem használatos ruhadarabok (pl. bunda)
és a szerszámok tárolására alkalmassá
tegyék. A munkát a → tanyással végeztették el, akinek a cívis gazda a nyári
munkák után ősszel átadta a tanyáját. Az
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ilyen tanyai ház padlásán tárolta a tanyás
a → kommencióban kapott terményeit is.
mázolómeszelő mázolóṷmeszelőÝ fn
Olyan kezdetleges → meszelő, amellyel
a földes padlót, falat, mennyezetet meszelik, bekenik. A Hortobágyon termő
tippanfű levágott, 20−25 cm hosszú
száraiból összecsavart csomója alkotja.
mázos ~ mn 1. → mázas. 2. Mézesmázos 〈beszéd〉. Avval a szíp ~ beszígygyivel vette meg a jányomat.
mázőrlőkő: → őrlőkő
mazur ~, mazúr fn Magát úrnak mutató szegény ember. A török jövevényszó eredeti jelentése(i): tisztségétől megfosztott tisztviselő → bujdosó, hontalan,
szökevény → szegény koldus; nehéz,
piszkos munkát végző ember. Szólásban:
Azt hiszi, hogy most is úr, pedig csak ~:
ok nélkül úrnak mutatja magát. Más
változatban: Ez nem úr, ha [hanem]~.
mazurka: → tánciskola
mázsa ~ fn 1. Métermázsa. 2. Nagyobb teher mérésére való mérleg.
mázsálás ~ fn Egyszerre lemért terménymennyiség. A → cséplőgépnél
használták: 10 tele zsák volt egy ~. Jó
nagy → mázsára fért fel.
mázsás ~ I. mn Egy v. több q súlyú.
II. fn Mázsáló személy. A ~ vóṷt a csíplőÝmunkások feje.
mazsolás ~ fn Ünnepi étkezések alkalmával készített szószféle. A külön
kiszedett kevés húslevesbe tett mazsolaszemeket → rántással összekeverték,
ezzel ették a főtt (kappan)húst. L. még:
István király ünnepe
mazsolás kalács ~: Ritkábban hallható neve: szemes kalács. A → kalács-
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tésztába ízelítőként mazsolaszemeket
szórnak, és úgy is, hogy egy-kettő előtűnjön étvágygerjesztőnek. Az ilyen kalácsot nagyon szerették/szeretik a gyerekek. A ~ sütése régi szokás volt Debrecenben. L. még: cívis konyha
mazsolaszemű tengeri ~: Összetétellel: mazsolatengeri. Ráncos, kisebb szemű → tengeri. FőÝznivalóṷ tengeri,
csemegetengeri vóṷt.
mazsolatengeri: → mazsolaszemű
tengeri
Mázsáló Balogh Péter: → cívis ragadványnevek
mécses ~ fn – A/ Régi népnyelvi elnevezése: pillancs. Zsiradékkal, leginkább olajjal táplált kanócos, edényszerű
világítóeszköz (→ olajmécses). Legfontosabb része a → mécsköldök. Két fő
formája a → nyitott mécses, zárt mécses.
Több változata alakult ki. A legegyszerűbbet törött cserépedény aljának v. cseréptálnak a felhasználásával házilag
barkácsolták. Kisiparosok is készítettek
~t cserépből, vas- v. rézlemezből. Ezeknek oldalán, peremén a ~ belének, kanócának megtámasztására csőrszerű orrot
képeztek ki, maga a ~ teste továbbra is
nyitott maradt. Mivel feldőlve a ~ kialszik, a felfüggesztett ~eket a cívis gazdaságokban is főként istállók, kamrák,
pincék világítására használták. – B/ Szóláshasonlatban: Tiszta, mint a ~: (gúny)
nagyon piszkos. Szólásban: Eltört (Eltörött) a ~se − mondják, ha a kisgyermek
sírva fakadt. Régi változatában a ~ helyett cserép szerepel. Hajdan nagyobb
értéke volt a háztartásban a cserép(edény)nek, ha eltörte a gyermek,
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gyakran megverték érte. A ~ gyenge
fényű világítóeszköz volt, erre (is) utal a
következő közmondás: A jánt mécsvilágnál, búzát harmaton nem kell nízni:
ti. akkor szebbnek látszanak.
mécsköldök mécskőÝdök fn A →
mécsesnek az a része, amelyben a kanóc
van.
mécsvilág ~ fn A → mécses fénye.
medál ~ fn 1. Nyakba akasztott
aranyláncon függő kis fényképtartó. 2.
→ kutyabilét.
Medárd ~ tn A népi időjárási megfigyelés szerint ha ~ napján (június 8.)
esik, utána 40 napig várhatjuk az esőt. L.
még: időjóslás
meddő meddőÝ mn Fogamzásra,
szaporodásra képtelen nő, ill. nőstény
állat. MeddőÝre ver: tejelő juhokat őszszel a fe- jést lassan elhagyva a kosokkal
együtt legeltet. − Rigmus: Felesígem
kettőÝ, meddőÝ mind a kettőÝ. Megmutatom, jö- vőÝ őÝsszel szoptat mind a
kettőÝ.
meddőállomány meddőÝállomány fn
Meddőjuhokból álló nyáj. L. még: juhnyáj
meddőjuh meddőÝju fn Szaporodásra képtelen, ill. nem tejelő juh. L. még:
juhnyáj
meddőjuhász meddőÝjuhász fn A →
meddőnyáj pásztora.
meddőkalász meddőÝkalász: Üres,
szem nélküli → kalász.
meddőnyáj meddőÝnyáj fn Olyan,
több gazda juhaiból álló nyáj, amelyben
a nem tejelő állatok legelnek. L. még:
juhnyáj
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meddősbojtár meddőÝsbojtár fn Az
a → bojtár, akinek feladata a → meddőnyájra való felügyelet. L. még: juhász
meddő tengeri meddőÝ tengeri: Cső
nélküli kukoricaszár. A meddőÝ tengeri
nem hoz csövet, ezt kiszedtík a tengeri
közül.
medencelob ~ fn (rég) Egy betegségfajta. L. még: népi betegségnevek
medve ~ fn − 1. A ma is általánosan
ismert népi → időjóslás szerint: Ha a ~
gyertyaszentelőkor (február 2.) előjön a
barlangjából, és rossz idő van, akkor már
nem megy vissza; ha jó az idő, vagyis
süt a nap, akkor visszamegy, mert még
sokáig tart a tél. − Duzzogó kisgyermek
bosszantására mondják tréfásan: Dirmeg-dörmög a ~, nincsen neki jóṷkedve:
2. A → szérű közepére rögtönzött csomó. Medvét fog: a) a → nyomtatásra
szétteregetett gabona, ill. a → garmada
megázik. b) aratáskor eső miatt nem lehet keresztbe rakni a levágott gabonát. c)
gabonakereszt megázik.
medvefakós medvefakóṷs mn Lószínnév, a → fakó egyik árnyalata. L.
még: lótenyésztés
medvefogás ~ fn A → nyomtatásra
szétteregetett gabona megázása. L. még:
medve
medvefű ~ fn Népi orvosságnév.
Α somkóró virágos hajtása (Herba meliloti), gyógyteát készítenek belőle. L.
még: népi gyógyászat
medveszőrű medveszőÝrű mn Lószínnév, a barna egyik árnyalata. L. még:
lótenyésztés
medvetalp: → császárgyökér
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mee ~ msz A → bárány hangjának
utánzása. L. még: juhtartás
megabál: → megabárol
megabálódik megabálóṷdik i Forró
vízben megpuhul, félig megfő. A forróṷ
vízbe a máj, a vese megabálóṷdik, oszt
megreszelik.
megabárol ~ i Köznyelvi alakja:
megabál. Más igével: megfonnyaszt.
Hurkatölteléknek valót, húst, szalonnafélét forró vízben puhít, félig megfőz.
megabrakol ~ i Lovat → abrakkal
megetet.
megabriktol ~ i Embert, állatot megver, megfenyít.
megad ~, megád i Ad; terem, termel.
A ráncos típusú bírka az megaggya a
hat-hét kila gyapjút is. − Szólásban:
Soha meg nem adom fejibe: olyan adósságra mondják, amelyet az adós sohasem
fog visszafizetni. Aggyál egy kila cukrot
soha meg nem adom fejibe, vagyis ingyen. Megadta a szája ízit: jól megmondogatta neki. Majd megadom lőÝcsön:
sohanapján. Közmondásban: Ígírd meg,
ne add meg, sose szegínyít az meg: olyan
embernek v. emberre mondják, aki nem
szokta megtartani az igéretét. Más változatban: Ígírd meg, ne add meg, nem szegínyecc avval meg.
megadjusztál megagyusztál i Megjavít vmit.
megaggat ~ i Nagy öltésekkel megvarr, összefércel vmit.
megagyabugyál ~ i Elver, megver.
megágyal: → megágyaz
megágyaz ~ i 1. Alakváltozata: megágyal. Megveti az ágyat. 2. A meggerebenezett kenderszálat a → guzsalyra va-
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ló rákötés előtt úgy alakítja, hogy később
a → fonásnál a szál folyamatosan tudjon
jönni.
megáhít ~ i Ételfélét megkíván.
megajáll: → megajánl
megajánl megajáll i Javasol, ajánl.
megakad ~ i Valamin ~: megütközik,
fennakad vmin.
megakaszt ~ i 1. Megakasztya a kereket: lejtőn lefelé menő szekér kerekét
megköti. 2. Jószágot megköt. 3. Nagyjából megvarr.
megaljaz megajjaz i A jószág alá
friss szalmát tesz, megalmoz.
megáll ~ i 1. Pl. bor forrása abbamarad. 2. Eláll. Így hóṷnapokig is ~ benne.
3. Kibír, elvisel. Nem álltam meg sose,
ha rendetlen vóṷt a szőÝlőÝ. 4. Állat párosodási készséget mutat. A koca ~t a
kannak. 5. Érvényesül, érvényben van.
Az igaz szóṷ ~. 6. Kitart, kiáll. Az öreg
~ott a szava mellett. 7. Megáll benne:
étel megmarad benne. Nem áll meg benne: étel nem marad meg a gyomrában. 8.
Megáll az időÝ: kiderül az idő. Csak állna meg az időÝ!: csak derülne ki! − Szólásban: Akinek annyi ideje van, hogy
~hat, jobb, ha leül. Ha annyi ideje van,
hogy leülhet, jobb, ha lefekszik.
megállapodik ~ i 1. Mozgó személy:
megáll. 2. Lehiggad.
megalszik ∼ i Folyékony anyag (pl.
lekvár) sűrűvé válik.
megaltat ~ i Megalvaszt, eszközli,
hogy megaludjék. És akkor én minden
szombaton vagy pínteken ~tam a tejet
fazikakba.
megalvad ~ i Oltott → mész megsűrűsödik.
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megapad ~ i 1. Test(rész) megsoványodik. 2. → Tojás az állás miatt kiapad.
megáporodik ~ i Étel romlottá, állottá, büdössé válik. Ami rígebbi, az ~, nem
tejjesen friss.
megaprehendál ~ i Megneheztel,
megsértődik.
megaprít ~ i Apróra vagdal, felaprít.
megaranyoz ~ i − Szólásban: Meg
kén aranyozni a száját: ti. olyan szépen
beszél.
megaszal ~ i A nap heve kiszárít
vmit. Káromkodás: Az Isten aszajja
meg!
megátalkodik ~ i Ember, állat megtagadja az engedelmességet, csökönyös
lesz.
megavat ~ i Vásznat, posztót beavat.
megavatódik megavatóṷdik i Megavatóṷdik a guba: összetömöríti a víz a
guba anyagát.
megavul ~ i 1. Ruha elkopik, tönkre
megy, elhasználódik. 2. Szalonna avassá
válik.
megázik ~ i Pl. → csiríz vízzel átitatódik.
megáztat ~ i → Fazekas az összetört
festékalapanyagokat kevés vízzel elegyíti. Közmondásban: Aki ~, az meg is szárít: nyári zápor idején mondják, ti. hamar kisüt utána a nap.
megbabázik ~ i Megszüli gyermekét.
megbabrál ∼ i Férfi nőt magáévá
tesz. L. még: nemi élet
megbagzik ~ i Krumpli kihül, megdermed.
megbajuszosodik ~ i Bajusza nő.
Megbajuszosodik mán ez a gyerek.
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megbakkant ~ i Bakk! szóval megijeszt vkit. Főleg gyerekek szokása volt,
hogy ha vki csuklott, a háta mögé állva
bakk szóval megijesztették, sőt a nyomaték kedvéért még toppantottak is hozzá.
Rendszerint el is állt a csuklás.
megbalzsamoz ∼ i → Lekvárt a cukor kellemes ízűvé tesz, ígetett melázos
ízt ad a lekvárnak.
megbarackol ~ i Barackot nyom
vkinek a fejére. A gyereknek mondták:
Vigyázz, ha rossz leszel, apád ~!
megbarázdol: → barázdol
megbarmol ~ i Vmit csak nagyjából,
jól-rosszul készít el, összetákol.
megbasz ~ i − Káromkodásokban:
Bassza meg a róṷka! Basszon meg apád!
L. még: nemi élet
megbecsül ~ i − Jótanács, figyelmeztetés: Azt becsüld meg, amid van!: ne
herdáld el, ami a tied! Szólás: Én ~öm
magát, te meg éngemet nem?!: (tréf,
gúny) ha én megadom a tiszteletet, elvárom, hogy nekem is megadják! L. még:
megszólítás
megbékél ~ i Kibékül vkivel.
megbékül megbíkül i − Szólás: Majd
megbíkül, ha nem bíkül, majd megkíkül:
(gúny) haragvó, dühös emberre mondják: hadd bosszankodjon, mérgelődjön
magának!
megbélyegez: → megbilyogoz
megberenál ~ i Megboronál.
megberetvál ~ i Elnyeri(k) vkinek a
pénzét. Az este jóṷl ~ták az uramat, elnyertík az összes pízit.
megberhel ~ i Vkit meglop. Megberheltík: meglopták.
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megbicsakol ~ i 1. Megbicsaklik. 2.
Megbicsakojja magát: megmakacsolja,
megköti magát, ellenkezik.
megbilyogoz megbíjogoz i Köznyelvi
eredetű változata: megbíjegez. Jószágot,
használati tárgyat, dinnyét stb. vmilyen
módon megkülönböztető jeggyel, tulajdonjeggyel megjelöl. L. még: bilyog, bilyogozás
megbirbitél ~, megbírbitél i 1. Megfogdos, megtapogat vmit. 2. Szerelmi
játék közben megtapogat, megfogdos
vkit. L. még: nemi élet
megbirkózik megbírkóṷzik i A küzdelem eldőltéig birkózik vkivel.
megbiztat ~ i Ígérettel reményt
nyújt, biztatással megnyugtat.
megbódul megbóṷdúl i Megbolondul. Találós kérdésben: (Mi az?) Nagyanyám megbóṷdúlt, a háztetőÝre fellóṷdult. Nagyapám kifúrta, jóṷ nedvessíget
szí rajta. (Lopótök.) L. még: meglódul
megbogárzik ~ i → Szarvasmarha a
legyek, bögölyök csípésétől megvadulva
szaladgál, futkos.
megbokrosodik ~ i 1. Növény sűrűvé, bokrossá válik. 2. Jószág, ló megijedve megvadul.
megboldogul megbóṷldogul i Megörül, boldog lesz. Na, de megbóṷldogultam, mert csak vóṷt karácsonyfám.
megbolház ~ i Megritkít, megtizedel.
megbolydul megbojdul i Megbojdul
az időÝ: rosszra, esősre fordul az idő.
megbolygat megbojgat i Delelő juhnyájat megmozgat, nehogy a melegben
egymástól megizzadjanak, a ju nehogy
összefőÝjjík.

macskafeljáró
megbomlik ~ i Időjárás megváltozik,
rosszra fordul, jön a vihar, a rossz időÝ.
megborjadzik megborjaddzik i →
Tehén megellik.
megbődül megbőÝdül i Utolsót bődül. MegbőÝdűt a tehén, mán a vígit járja.
megböjtöl ~ i Időszakot böjtölve,
böjtölésben tölt. A katolikusok ~nek, a
reformátusok nem.
megbördősödik megbördőÝsödik i
Vöröshagyma a meghagyott bördő, azaz
a csöves magszár miatt fássá válik. A vereshagyma, ha szárba szökik, megbördőÝsödik.
megbőröz megbűröz i Bőr alátétet
tesz vhova. Megbűrözte a csapot, hogy
ne fojjík a víz.
megbővül megbűvül i Pl. csizma kitágul. Közmondásban: Ami megbűvül,
megszűkül: idővel a bőség is megfogyatkozik.
megbúbol ~ i Fejbe ver, jól elver,
megtépáz vkit. Fenyegetésben: Úgy
~lak, hogy nem tudod, merre az anyád
kenyere!
megbúgat ~ i Kocát pároztat. Megbúgatom a kocát, mert bughatnék.
megbuggyan ~ i Étel, bor, befőtt
megromlik, megsavanyodik.
megbukik ~ i Guba festéskor tönkremegy, értéktelenné válik. Sokszor
megbukott a guba, veres vóṷt, mint a
veres kutya.
megbuktat ~ i Legelő jószágot, jószágcsapatot visszafordít. L. még: legel
megbütyköl ~ i 1. Barkácsolva készít
el vmit. 2. Nem szakszerűen megjavít
vmit. Megbütykölte a csizsmát.
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megcifráz ~ i Díszessé tesz, kidíszít.
A parasztok szerettík, ha a bűrt ~ták.
megcincál ~ i Megcibál, megtépáz.
megcuppogtat ~ i 1. Pl. sertés cuppogva megesz vmit. 2. Cuppogva kóstolgat vmit.
megcsal ~ i Megcsajja eggyik fürt a
másikat: gubacsapóknál különbözik
egyik fürt a másiktól.
megcsaládosodik ~ i Vkinek a →
családjában gyermek születik. Ha már
volt gyereke, akkor is azt mondták, hogy
megcsaládosodott.
megcsalatkozik ~ i Téved, tévesen
gondol vmit. Megcsalatkozott a számításába.
megcsap ~ i 1. Gyermeket megver,
megüt. 2. Eső kissé megáztat vmit. 3.
Jószágot megfelelő irányba, ill. visszaterel. 4. Megcsapja a gyapjút: → gubásmesterségben: a) a csapókészülék húrjának pattanó csapásai által a gyapjút feldolgozásra alkalmassá teszi. b) a gyapjú
fonásakor a megsodort béldarabot egy
gyors mozdulattal feltekeri az orsóra. 5.
→ Tímármesterségben: bőrt megvág,
bőrön hibát ejt. 6. Hirtelen fölemel, hogy
levegő juthasson a bőr alá. 7. Megcsapta
az időÝ: megcsípte a dér; megcsapja a
fagy: növény kissé megfagy.
megcsapat ~ i (rég) Ηivatalos büntetésként megbotoztat.
megcsapkod ~i Ételt zsírral meglocsol.
megcsapol ~ i → Rézműves az öntőtégely megdöntésével kiönti a folyékony
rezet.

macskafeljáró
megcsattan ~ i 1. Túlérett gyümölcs
kireped, kicsattan. 2. Hang rekedtté válik.
megcsattogtat ~ i Megütöget, megvereget. Dohányosoknál szokás volt,
hogy amikor elvégezték a csomózást, a
gazda egy pár csomó dohánnyal ~ta a
napszámosát. L. még: dohánytermesztés
megcsáváz: → beolt, csáváz
megcsendesedik ~ i 1. Csendes lesz,
elhallgat. 2. Eső kezd elállni.
megcsendül ~ i 1. Megcsendül az
időÝ: a) tavaszodni kezd. b) jobbra fordult az idő. 2. A → cefre befejezi a forrását. Forrik a cefre, ~, és bunda kípzőÝdik a tetejin, vagyis leállt a cefre, befejezőÝdött az erjedís.
megcsepegtet ~ i 1. Kevés tejet adó
tehenet megfej. 2. Állatból az utolsó
csepp tejet is kifeji. 3. Kenyérre olvasztott zsírt csöpögtet.
megcsépel megcsípel i Szemtermést
különböző eszközök használatával kiver,
kicsépel. Megcsípeltík belőÝle a magot.
megcseppen ~ i 1. Eső lassan esni
kezd. 2. Eresz csepegni kezd. 3. A fejés
kezdetekor néhány csepp tej kiszivárog a
birka emlőjéből.
megcseppent ~ i Tejet utolsó cseppig
kifej.
megcserepesedik ~ i Eső után a föld
a szárazságtól megrepedezik.
megcsesz ~, megcsösz i 1. Pl. labda
kissé súrol, megérint. 2. Férfi nőt magáévá tesz. L. még: nemi élet
megcsigáz ~ i Állatot elbágyaszt, elgyengít.
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megcsigolyázik megcsigojázik i
Megfogamzik. Szitok: A fene ett vóṷna
meg, mikor megcsigojáztál!
megcsikaszodik ~ i Állat (pl. kutya,
szarvasmarha) lefogy, lesoványodik.
megcsikol ~ i Megcsiklandoz.
megcsillapodik ~ i 1. Lecsendesedik,
lecsillapodik. 2. → Bor befejezi a forrását.
megcsíp ~ i Megcsípi a dér: pl. sütőtökön a hideg kisebb változást idéz elő.
A tök akkor jóṷ sütni, ha ~te a dér.
megcsipásodik ~ i Megsütött málélepénynek állás közben a cukortartalma
apró fehér pontokban kijön a felszínére.
megcsippan ~ i Kikelő csirke éles
hangot hallat. A csirke a tojásba ~, kopácsojja, jönne kifele, meg csip hangot
is ád.
megcsócsál megcsóṷcsál i 1. Ételt
kisgyermeknek előre összerág. 2. (gyny)
Megeszik vmit. Megcsóṷcsált a gyerek,
jóṷllakott. L. még: szülés
megcsodál megcsudál i Sokáig néz,
megbámul vkit v. vmit. − A cívisek is
úgy tartották, ha a várandós nő megcsodál vmit v. vkit, olyan lesz a gyereke.
Ezért vigyáztak rá, nehogy megcsudájjík
valamit, mert akkor ez a gyerekre viszszahat.
megcsókol megcsóṷkol i − Tréfás figyelmeztetés: Csóṷkojjon meg a lú!: harapjon meg a ló!
megcsókolgat megcsóṷkolgat i −
Szólásban: Megcsóṷkolgatta az üveg
száját: berúgott.
megcsontosodik ~ i Érésben levő barack v. más gyümölcs magháza keménynyé, csontossá válik.
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megcsöcsörész megcsöcsörísz i Férfi
nő mellét megfogdossa. L. még: nemi
élet
megcsődzik megcsüddzik i → Tengeri csövet növeszt.
megcsökken ~ i Pl. egészsége leromlik.
megcsömöl ~ i Megcsömörlik. Ha
sokat eszel belőÝle, ~sz tűlle!
megcsömöszöl ~ i Szőlőt préselés
előtt nagyjából összetör, összezúz. L.
még: szőlőpréselés
megcsösz: → megcsesz
megcsúfol ~ i Alaposan elver. Úgy
~ta, hogy alig vóṷt benne ílet.
megdádáz ~ i Alakváltozata: megdedel. Gyerek fenekét kézzel alaposan elveri.
megdalmahodik ~ i Testes, kövér
lesz, meghízik.
megdedel: → megdádáz
megdermed ~ i Étel (pl. kifőzött lekvár) kihülve megmered. L. még: lekvárfőzés
megdézsmál ~ i Pl. gyümölcsből,
dinnyéből lop.
megdinsztol ~ i Megdinsztel.
megdolgozik megdóṷgozik i Sokat
dolgozik. Nagyon megdóṷgoztunk mink
is, de űk is.
megdomborít ~ i Kalapálással domború, gömbölyded felületet készít fémlemezből.
megdong ~ i → Légy körüldong, bepiszkít vmit.
megdöcögtet ~ i → Szekér megráz.
megdöf ~ i Pl. könyékkel megbök.
megdöföl ~, megdüföl i Megdöfköd,
megbökdös.
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megdögleszt ~ i − Szitok: Az Isten
döglesszen meg!: halj meg!
megdömöcköl ~ i Ököllel megnyomkod, megdögönyöz.
megdönget ~ i Elver, megver.
megdöngöl ~ i Földet dürückölővel
ledöngöl. A ház főÝggyit tapogatóṷfával
jóṷl megdöngöltík.
megdrótoz megdróṷtoz i Disznónak
az orrába drótkarikát húz. L. még: disznó
megdug ~ i 1. Kacsát, libát megtöm.
2. Férfi nőt magáévá tesz. L. még: nemi
élet
megdürücköl ~ i 1. Ember, állat
megnyomkod, megütöget, megdöfköd
vmit v. vkit. 2. Gyereket játékosan megpaskol, megdögönyöz.
megdűt ~ i → Tímárok nyelvében:
kés kiköszörült élét meghajlítja, elferdíti.
megé ~ nu Mögé. Ne bujj a hátam ~!
megédesedik megídesedik i Süteményféle édessé válik. Letakarva a görhemálé ~.
megedződik megeddzőÝdik i Bab,
krumpli, tök a hibás főzés miatt megkeményedik. A paszuj meg a kolompír is
megeddzőÝdött, ha hun főÝtt, hun nem,
meg ha korán öntöttík rá az ecetet.
megég megíg i 1. Hirtelen szárított
dohány megbarnul, és törékennyé válik.
2. Meg van ígve vele: sokat szenved
vkitől. 3. Megíg a mész: ha nincs elegendő víz benne, hasznavehetetlenné válik a beoltott mész.
megegeresedik ~ i → Bor kellemetlen szagúvá válik. Ha nagyon hideg hejen forrt a bor, egere vóṷt, megegeresedett.
megegrecéroz: → megegrecíroz

macskafeljáró
megegrecíroz megegrecéroz i Megfegyelmez.
megegyel megeggyel i Alakváltozata:
megeggyesít. Kapásnövényt (pl. tengerit)
a bővebb termés végett megritkít, kiritkít
úgy, hogy a bokorban csak egyet hagy
meg. L. még: kapálás
megegyenget ~ i Megver, elver.
megegyesít: → megegyel
megéhezül: → megéhül
megéhül ~ i (rég) Másik régi alakváltozata: megéhezül. Megéhezik. Nagyapám mondta, ~tem mán, annyok.
megejt ~ i Teherbe ejt. L. még: nemi
élet
megejtődzik megejtőÝddzik i Étkezés
után pihen, pihenőt tart.
megél megíl i − Szólás: Abbúl nem
ílünk meg, ha mindig itthon poshadunk:
forogni kell a világban. Jóṷl megílek
belőÝle, csak győÝzzem fizetni: (tréf) haszon nincs belőle, csak kiadás, ráfizetés.
megéled megíled i Rosszul sült →
kenyér romlásnak indul, nyúlóssá válik.
Általában sütés után 3 napra éled meg a
kenyér, úgy nyúlik, mint a méz. L. még:
kenyérsütés
megélemedik megílemedik i Étel
megromlik, ehetetlenné válik.
megellik ~ i 1. Nagyobb (házi)állat
kicsinyét/kicsinyeit a világra hozza. 2.
Darabokra törik. Megellett a szilke, leesett az asztalrúl, oszt szerteszíjjel tört.
megemberel ~ i 1. Megkínál vkit
vmivel. Azt gondoltam, hogy ~ egy kis
borral. 2. Kisegít vkit vmivel. Megemberelt éngem, kisegített egy kis pízzel.

142

macskatök

megemleget ~ i − Fenyegetés: Kerűjj
a kezem közzé, tudom, hogy ~ed a Magyarok Istenit!: majd ellátom a bajod!
megenged ~ i 1. Fagyos föld felenged. 2. Idő megenyhül. 3. Megbocsát.
Tessík ~ni, ha valamit vítettem.
megenyhül ~ i 1. Pl. víz kissé megmelegszik, langyos lesz. 2. Betegség
múlóban van.
megér megír i Megelégszik, beéri
vkivel, vmivel. Megírem én ebídre egy
kis levessel is.
megeredési képesség megeredísi kípessíg: Csíraképesség.
megérel megírel i Megérik. Magasabb a cukorfoka, ha haggya megírelni.
megereszkedik ~ i 1. Nedves, nyirkos lesz, átnedvesedik. 2. → Időjárás
enyhül. Megereszkedik az időÝ: olvadni
kezd, csepegni kezd az eresz.
megérik megírik i 1. Zöldtakarmány
sótól átjárva felhasználásra alkalmassá
válik. 2. Szalonna a sótól átjárva rugalmas, de nem túlságosan puha lesz, jó
ízűvé, fogyasztásra alkalmassá válik. A
szalonna ha két-három hóṷnapot a
sóṷba áll, az átjárja, megírik, finom,
jóṷízű lessz. 3. Pálinkának az állás következtében jobb íze, zamata lesz. Ha a
pájinka meg írkezik írni, akkor megsárgul. 4. Trágya összerothad.
megérlel megírlel i → Kovászt melegben állni hagy, megvárja, amíg összeérik. Utánna megírleltem, az megírlett,
mert meleg vóṷt, és akkor már ki kelletett burítani és szíjjeldörzsölni kovászszárítóṷra.
megérlik megírlik i → Kovász összeérik, felhasználásra alkalmassá válik.
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megérzik ~ i Megérződik. Ha büdös,
rossz, kotus, bepeníszedik a cefre, az
mán a pájinkán is ~.
megesett lány megesett jány: Teherbe esett lány. L. még: házasság, nemi
élet
megesik ~ i 1. Megkelt → kovász
összeesik, besüpped. Ilyenkor már jó a
kovász, lehet vele dagasztani. 2. Lány
teherbe esik, ill. törvénytelen gyereket
szül. Megesett vele az annya – mondják
az ilyen gyerekre. 3. Harmat, dér, zuzmara belep vmit. Pl. a lucernát is megesi
a harmat. L. még: nemi élet
megesküszik ~ i Megesküdött valamivel: mindig nála van, nem teszi le. Pl.
arra is mondják, aki a kalapját mindig a
fején tartja, nem teszi le. Tán meg vagy
avval a kalappal esküdve, hogy mindig a
fejeden tartod?
megesődzik: → megesősödik
megesősödik megesőÝsödik i Alakváltozatai: megesőÝddzik, megesőÝzik.
Idő esősre fordul.
megesőzik: → megesősödik
megesz/en: → megesz/ik
megesz/ik ~ i Alakváltozata: megesz/
en. Megesz. Szólásokban: Nem enném
meg, hacsak ű meg nem enne éngem:
nem szívesen fogyasztott ételre mondják. Ételre mondják tréfás dicsérően:
Eccer meg lehet enni. Jobb lett vóṷn, ha
azt a pízt megette vóṷna: ti. ellopták
tőle. A nagyétkű, telhetetlen ember Nem
azt sajnálja, amit ~, hanem ami ottmarad. Aki ostobaságokat beszél, az Ojanokat mond, hogy a kutya se enné meg.
Amit főÝztél, edd meg!: tettednek viseld
a következményeit! Közmondásban:

143

macskatök

Nem eszi meg a farkas a telet: a tél
előbb-utóbb kiadja a mérgét. Az a miénk,
amit megeszünk: ne sajnáljuk magunktól
a jó falatokat!
megeszkábál ~ i 1. Nagyjából összeüt, összetákol vmit. 2. Befoltoz, összefogat. Pl. a széthasadt teknőt régen kívül
ócska kalappal eszkábálták meg, fogták
össze.
megetet ~, megítet i 1. Állatnak,
gyermeknek stb. enni ad. 2. Megmérgez.
Megetettík a kutyámat míreggel. 3. Ételbe tett varázserejűnek hitt szerrel megbabonáz vkit.
megétetés megítetís fn A szerelem
megszerzésének (→ szerelmi varázslás)
a népi hiedelemvilágban legelterjedtebb
módszere. Lényege, hogy az ellenkező
nemű egyénnek ételben v. italban vmilyen szerelmet keltő szert adnak be. Ismert volt még a 20. század első felében
is. Nők sokkal inkább gyakorolták, mint
a férfiak. Legáltalánosabb volt a haj,
szőrzet, ritkább az izzadtság, anyatej ~e,
pogácsában, esetleg borban, pálinkában
stb. A ~ alapja az a hiedelem, hogy ha
vki megeszi egy másik ember tartozékát,
szoros kapcsolatba kerül vele. Debrecenből összevagdalt fanszőrzet megétetéséről hallottak az idős cívisek. L. még:
cívis hiedelemvilág
megett ~ nu Mögött. A seprű az ajtóṷ ~ van.
megevesedik: → megevesül
megevesül ~ i Alakváltozata: megevesedik. Kelés, seb gennyessé válik, levet ereszt.
megevődik megevőÝdik i Elfogy,
megeszik.
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megfácánosodik ~ i Hús megromlik,
már szaga van.
megfaggyúz ~ i 1. Vmit faggyúval
beken, kezel, puhít. Pl. a szőlőprésbe
való fasrófot is ~zák, hogy könnyebben
csússzon. A → népi gyógyászat egyik
eljárása volt, hogy a → tyúkszemet ~ták:
a faggyúba tettek egy kevés szalicilt,
rátették a tyúkszemre, a ruhán ’szövetv. vászondarab’ olyan méretű lyukat
vágtak, mint a tyúkszem, odatették, az
megpuhította, később ki lehetett vágni.
Otthon nagyanyám csinálta, nagyon értett hozzá, így írtotta a tyúkszemjeit −
mondta egy idős cívis asszony. 2. Alaposan szemügyre vesz, megvizsgál.
Megfaggyúzom ezt a jánt, megfelel-í nekem.
megfájul ~ i Pl. derék megfájdul.
megfakad megfokad i 1. Növény
gyökeret ereszt. 2. Oltás megfogan.
megfárad ~ i Elfárad.
megfarag ~ i Megkörmöz. A ju lábát
késsel ~juk, óṷtán bekennyük. L. még:
juh betegségei és gyógyításuk
megfed ~ i Pl. háztetőt náddal befed.
megfejel ~ i 1. A célnak megfelelően
kiszélesít, vastagabbá tesz. Pl. a fatengelyt ~ik, erősebbé teszik. 2. Gátat, töltést megmagasít.
megfejesedik ~ i → Káposzta levelei
szorosan egymásra borulnak, kialakul a
fejes káposzta.
megfejlődik megfejlőÝdik i → Dinynye kifejlődik, megnő.
megfekszik ~ i 1. Megfekszi az
ágyat: hosszasan beteg. 2. Gyomrot
emésztetlenül megterhel.
megfelejtkezik ~ i Megfeledkezik.
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megfelhőzik megfelhőÝzik i Elszomorodik, aggódni kezd vmi miatt.
megfér ~ i Elfér. Megfér itt ez a zsák.
megfeszül ~ i Megerőlteti magát.
Annyit dóṷgozik, hogy ~.
megfiadzik megfiaddzik i 1. Edény
összetörik. 2. Szaporodik, gyarapodik.
Nem fiaddzott meg a ládafiába az ezres
bankóṷ. Azt jelenti, hogy nem forgatták.
L. még: pénz
megfial ~ i Kisebb emlősállat megfiadzik, megkölykezik.
megfigyelőkaptár megfigyelőÝkaptár fn Üvegoldalú → kaptár a méhek
életének megfigyelésére.
megfináncol ~ i Megver, elver. Az
apa ~ta a fiát, rendre tanította.
megfincol ~ i Megkínoz, meggyötör,
megnyaggat.
megfingat ~ i Jól elver.
megfirtat ~ i Meghány-vet, megvitat.
Alaposan ~ták a dóṷgot.
megfírundcvancigol megfiruncvancigol i Nem durván megnyaggat, megkínoz. A fiatalok egymást játíkbúl jóṷl
megfíruncvancigolták.
megfizet ~ i Vkit megver vmi miatt.
Jóṷl ~ett neki.
megfocsoz ~ i → Fazekas a kezét belemártja a → focsos edénybe, hogy ne
ragadjon hozzá az agyag.
megfodrosodik ~ i → Szarvasmarha
szőrzete a rányomott tüzes bélyegzőtől
meggöndörödik. L. még: bilyogozás
megfog ~ i 1. Fogd meg!: kutya uszítására. 2. Meggyúl tőle. A taplóṷ ~ta a
szikrát. 3. Jószág megfogamzik, megtermékenyül. 4. Megfogja az árat: jó
áron adja el a gubát. 5. Megfogja a pisz-
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kot: vmi piszkos lesz. 6. Megfest, megőszít. Az időÝ ~ta a haját. 7. Megjegyez,
megtanul. Hamar ~ta a feje a verset. 8.
Megfogja a pízt: takarékoskodik. − Szólásban: Megfogta az Isten lábát: szerencsés ember. Megfogta az átok: utolérte
az átok.
megfogasol ~ i Földterületet → fogasberenával megboronál.
megfogy ~ i Alakváltozata: megfogyatkozik. Lefogy, lesoványodik.
megfogyatkozik: → megfogy
megfojt ~ i Háziszárnyast leöl, levág.
Ebídre fojcsatok meg egy libát!
megfold megfóṷd i Alakváltozata:
megfóṷdoz. Megfoltoz.
megfoldoz: → megfold
megfolyat megfojat i 1. Más igekötővel: befojat, felfojat. → Tehén párzik
és megtermékenyül. A Csajlát elvittük a
bikához, megfojatott. 2. Bika tehenet
meghág. 3. Tehenet pároztat.
megfolyósodik megfojóṷsodik i A
réz az olvasztás során folyékonnyá válik.
megfonnyaszt: → megabárol
megfordít ~ i Pénzt haszonnal forgat.
megfordul ~ i Beteg jobban lesz,
meggyógyul. Megfordút a betegsígibe,
jobban lett.
megforgat ~ i 1. Talajt kézi erővel
kb. 50–70 cm mélyen felás, úgy, hogy az
alul lévő rész felülre kerüljön. 2. Földet
mélyen felszánt. Megforgattuk a főÝdet,
tavaszi szántást, őÝszi míjszántást csináltunk.
megforr ~ i Törött testrész összeforr.
megforraszt ~ i → Kallózáskor a víz
a frissen szőtt gubaposztót összetömöríti,
összeavatja.

145

macskatök

megforráz ~i 1. Leforráz. Ha nagyon
~tuk a tyúkot, a tollal együtt lejött a bűre. 2. Fagy szőlőt nagyon megcsíp; megforróz.
megforrósít megforróṷsít i Ételt, vizet forróvá hevít.
megforróz megforróṷz i Fagy szőlőt
nagyon megcsíp.
megfososodik ~ i 1. Állat, kisgyermek hasmenést kap. 2. Szilva túlérik,
rothadni kezd.
megfoszt ~ i Kukorica v. toll fosztását elvégzi. Mikor még csuhajostul törtík
le, este nóṷtaszóṷval fosztották meg a
tengerit a csuhajtul.
megfrüstököl megfröstököl i Megreggelizik.
megfúj ~ i Szél, léghuzat egy ideig
erősen ér vkit, vmit. Szólásban: Még a
széket is ~ják alatta: nagy becsületben
tartják.
megfúl ~ i Gép lefullad, megáll. Pl. a
→ cséplőgép, ha egyszerre két kévét engedtek a dobba.
megfullad ~ i Pipa kékes színű lesz,
ha égetéskor túlságosan betapasztják a
pipafazék tetejét.
megfutamodik ~ i Jószág a bőre alatt
kikelő lárvák miatt futásnak ered; bogárzik. A szarvasmarha ha bogárzik, ~, a
farkát feltartva szalad, mint az őrült.
megfuttat ~ i Pl. élesztőt tejbe belemorzsol. Az ílesztőÝt cukros, langyos tejbe kell megfuttatni.
megfülez ~ i Kosarat, cserépedényt
füllel ellát.
megfűlik megfüllik i Alakváltozata:
megfülled. Nedves takarmány, széna befülled, megpenészedik. Ha megfüllik a
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szína, a takarmány, még el is íghet az
egísz kazal, ez az öngyulladás.
megfülled: → megfűlik
megfülleszt ~ i Pl. vadkörtét füllesztéssel megérlel.
megfüllik: → megfűlik
megfüstöl ~ i Füsttel megriaszt. A
jóṷszágot szél mentibe füstöltík meg,
ijenkor elszaladt a guja.
megfüstölődik megfüstölőÝdik i Égetéskor a cserépedényen a földfesték
megbarnul. L. még: fazekasmesterség
megfűt ~ i 1. Pipaszárnak, ill. bunkósbotnak stb. való fát felmelegít, kiszárít. Kökínybokor gajjábul a pipaszárnak
valóṷt megmelegítettík, ~öttík, a haja
lejött. 2. Aludttejet hevítéssel megtúrósít.
meggabalyodik meggabajodik i Más
igével: meggárgyul. Megháborodik,
megbolondul, megőrül.
megganéz ~ i Földet megtrágyáz. L.
még: trágya és trágyázás
meggányol ~ i Vmit nagyjából, felületesen, jól-rosszul (meg)csinál.
meggaraszol ~ i Földet sekélyen felkapál, → (fel)karaszol. Lapos kapával
garaszoltuk meg a főÝdet.
meggárgyul: → meggabalyodik
meggátol ~ i Utat gáttal elzár.
meggazdagul ~ i Meggazdagodik.
meggazlik ~ i Föld eső után gazossá
válik, elgazosodik.
meggazol ~ i Gazt kikapál, kigyomlál.
meggebed: → legebed
meggémberedik meggímberedik i
Elgémberedik.
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meggereblyél meggerebjél i 1. Kazal
oldalát gereblyével megigazítja. 2. Megfésül. Gyere, jányom, hadd gerebjéjjem
meg a borzas fejedet!
meggincsol ~ i Játékból meggyötör,
megkínoz.
meggór meggóṷr i Megdob. Sárral
jóṷl meggóṷrtam.
meggórál meggóṷrál i Megdobál,
meghajigál.
meggömbölyödik meggömböjödik i
Szilva héja főzés közben gömbölyűvé
kunkorodik. Mert a szilva haja, ha meggömböjödik, akkor jóṷ a lekvár. L. még:
lekvárfőzés
meggöngyölődik meggöngyölőÝdik i
Vontatott szénacsomó alja a talajon öszszegöngyölödik, összecsomósodik. L.
még: vontatás
meggörcsöl ~ i Csomóra, görcsre
köt.
meggörcsösít ~ i Pl. → csúz végtagot
görcsbe ránt. L. még: népi betegségnevek
meggúzsosodik ~ i Nyirkossá, nedvessé válik.
meggyantáz: → gyantáz
meggyengül ~ i Idő megenyhül. L.
még: időjárás
meggyertyáz ~ i (tréf) Megvizsgál,
megnéz.
meggyimakol ~ i Játék közben meggyömöszöl.
meggyógyít meggyóṷgyít i − Szólásban: Majd meggyóṷgyíttya a sárga főÝd:
majd meggyógyul a sírban.
meggyógyul meggyóṷgyul i − Szólásban: Meggyóṷgyul, mire katona leszel: így vigasztalják tréfásan a sérülése
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miatt síró kisfiút. Meggyóṷgyul, mire
fírhe mícc: tréfásan így vigasztalják a
sérülése miatt síró kislányt.
meggyökkent ~ i Kosárfonó vesszőt
fogóval szabályosan meghajlít. L. még:
vesszőfonás
meggyökkentés meggyökkentís fn
Kosárfonásban a vesszők szabályos
meghajlítása. L. még: vesszőfonás
meggyötör ~ i 1. Vkit v. vmit meghatározott ideig kínoz. 2. 〈Tövisboronával〉 földet megmunkál. A tövisberena
annyira ~te a vetíst, hogy nagyon csúnyán nízett ki.
meggyőz meggyőÝz i 1. El tud látni
vkit vmivel. Nem győÝzi meg pénzzel. 2.
Elbír, kibír, teljesít vmit. Egyedül nem
győÝzte meg a sok munkát.
meggyullad ~ i Meggyulad benne a
pájinka: alkoholmérgezése van. L. még:
pálinka
meggyülemlik ~ i Felgyűlik, összegyűlik. Szántáskor az eke nyakánál ~ a
gaz.
meggyűjt meggyűt i Összegyűjt.
Meggyűtöm a tojást húsvítra.
meghabarodik: → megháborodik
megháborodik ~ i Alakváltozata:
meghabarodik. Megzavarodik, megőrül.
Megháborodott az elméje: megőrült. L.
még: elmeháborodás, népi betegségnevek
meghág ~ i 1. 〈Nagyobb háziállat
hímje〉 egy ízben párosodik. 2. Férfi nőt
magáévá tesz. L. még: nemi élet
meghagy ~ i 1. Szóban végrendelkezik. 2. Meghagyta az ízit: étel ízét megállapítja, megadja.

147

macskatök

meghagyul ~ i Ruha színét veszti, kifakul.
meghajal ~ i → Lekvárfőzéshez →
szilvát a héjától meghámoz.
meghajint: → meghajít
meghajít ~ i Alakváltozata: meghajint. Megdob, odadob. Meghajintotta egy
darab fával.
meghajítófáz meghajítóṷfáz i A
pásztor a → hajítófa nevű terelőbotjával
megver vkit.
maghajt ~ i Szőlővesszőt a föld felé
hajlít, homlít. Ha meghajtyák a szőÝlőÝvesszőÝt, ebbűl lessz a porhajas vesszőÝ.
L. még: szőlőtermesztés−szőlő- művelés
meghal ~ i Rokonértelmű (szépítő,
ill. durva) igével: megpihen, megmurul,
kimurit, kimuritol, kipurcan, megkrepál.
− Kisgyereknek mondott tréfás fenyítés:
Meg ne hajj, mert agyonütlek!: vigyázz,
nehogy baj érjen! Szólásokban: Én mán
evvel halok meg: már én ilyen leszek,
míg élek. Meghalni sincs időÝm: sok a
dolgom. Majd alszunk, ha ~unk: ráérünk
még lefeküdni. Míg megvan, addig agygyík, ha ~, akkor haggyík!: a közeli rokon, hozzátartozó amíg él, legyen bőkezű, amikor ~, maradjon utána örökség!
Tréfás, durva szólásokban: Megghóṷtt,
nem rikóṷt. Meghóṷtt, nem kell a seggire több fóṷt. Közmondásban: Eccer születtünk, eccer halunk meg: használjuk ki
az élet lehetőségeit!
meghál ~ i Előlegként, foglalóként
adott pénz egy éjszakát az ügyfélnél (eladónál) tölt. Az előÝleg píz, ha ~, azt
nem tartozik visszaadni az eladóṷ, ez a
bánompíz. L. még: bánompénz, felpénz
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meghalad ~ i 1. Túlmegy rajta, menet közben elhagy. 2. Eltávolodik vkitől.
Utána eredtem, de jóṷl ~t, nem írtem
utóṷl.
meghalványodik ~ i Betegség miatt
az arca sápadt lesz.
meghámoz ~ i Kenyerhéjat, krumplihéjat stb. levág.
meghánt ~ i 1. Kukorica fosztását
elvégzi. 2. Földet nem mélyen megszánt.
3. Becsmérel, megszól. Közmondás: Aki
mást ~, magát hántya meg: aki másokat
becsmérel, magáról állít ki szegénységi
bizonyítványt.
meghány ~ i 1. → Tímár bőröket
ide-oda forgat. 2. Jól elver, megver vkit.
Az alsóṷbb rendű nípek csinálták, hogy
~ták a gyereket, ha nem fogadott szóṷt.
meghanyatlik ~ i → Nap lemenőben
van. A régi cívisektől is ismert magyarázat szerint azért hanyatlik meg a nap,
mert az égi pásztor beleakasztotta a
kampóját.
megharmadol ~ i 1. Terményt három részre szétoszt, hogy a munkabérként járó harmadrészt kiadja. 2. Kukoricát harmadszor kapál meg. A tengerit
lehetett ~ni ekekapával, evvel be is vóṷt
fejezve a tengerikapálás.
meghasad ~ i Meghasad az ég: a)
pirkad, hajnalodik, → hajnallik. b) a
felhők között kis hézag keletkezik.
meghasfarkol ~ i Más igével: farkal.
Az első ízben kötőfékre veendő → csikó
megtörésének egyik mozzanatára utalva:
A bojtár a földre buktatott csikó farához
szalad, a farkát a két hátulsó lába közt, a
hasánál áthúzza, maga a gerincére térdel,
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és két kezével erősen húzza a csikó farkát, ~ja.
meghasgat ~ i Fát elhasogat.
meghasít ~ i Felsért, megsebez. Valami tövis ~otta a lábam.
meghatároz ~ i Elhatároz. Meghatározták, mikor tanálkoznak legközelebb.
meghátrál ~ i Megkésleltet, hátráltat,
feltart. Ha esőÝs az időÝ, ~ bennünket a
munkába.
megházasít ~ i 1. Eléri, hogy vki
megházasodjon. 2. → Bort felvizez, felhigít.
meghegyez ~ i → Boglyát hegyesre
rak.
meghengergődzik
meghengergőÝddzik i Meghempereg. A lú, ha fáj a
hasa, meghengergőÝddzik a főÝdön.
meghenterget ~ i Fekve megforgat,
meghemperget.
megherdül1 ~, meghördül i → Csizma kiszakad, kilyukad.
megherdül2 ~, meghördül i Haldokló
hörögve agonizálni kezd.
megherél ~ i 1. Sárgadinnyét, uborkát a fölösleges indáktól megtisztít. 2.
Húsdarabot a fölösleges részektől, cafatoktól, mócsingtól megtisztít. 3. →
Disznóöléskor → sódart nagyon megszed. A gazdáknál fontos volt, hogy a
húst nagyon meg ne heréljék, mert nyáron a napszámosnak darab húst kellett
vágni. Ezt rendesen a gazda szedte. Mesteremberek kolbászra dolgoztak, ők jól
megszedték a sódart.
meghevít ~ i → Túrókészítéskor
aludttejet megmelegít.
meghibádzik meghibáddzik i 1.
Szem elromlik. 2. Gabonaszem a nagy
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szárazságban öszezsugorodik. A nagy
szárazságban meghibáddzott, megaszott
a búzának a szemje.
meghibál ~ i Meghibásodik, tönkremegy. A villany ~t.
meghibásodik ~ i 1. Elme megzavarodik. 2. Gyümölcs, zöldség megromlik,
megrothad.
meghidegedik ~ i → Időjárás hideggé válik.
meghiggad ~ i Folyadék leülepedik,
megtisztul.
meghígul ~ i Felvizeződik. A bor is
~, ha felöntik vízzel.
meghív ~ i − Szólásban: Tán meghíttak?: megbolondultál? Meg vagy híva?: meg vagy bolondulva? L. még: bolond
meghízik ~ i Gyümölcsfa levele betegség miatt megvastagszik. L. még:
gyümölcstermesztés
meghord ~ i Megtölt, telehord. Meghordta a ládát szénnel.
meghorol ~ i 1. Szőlőt, földet horolóval v. kapával gyomtól, fűtől megtisztít. 2. Földet sekélyen megkapál.
meghoz ~ i Okoz, előidéz. Ídesanyám betegsíge ~ta azt, hogy nem mentem tovább az iskolába.
meghőbölyödik: → meghőbörödik
meghőbörödik
meghőÝbörödik,
meghőÝböjödik i Megbolondul. L. még:
bolond
meghőbörödött meghőÝbörödött mn
Hóbortos, → bolond(os).
meghördül1,2: → megherdül1,2
meghugyoz i 1. Meghugyozza magát:
kása, málé állás közben levet ereszt. 2.
Meghugyozta a giliszta: bélgiliszta miatt
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gyomorsavtúltengése van: hányingerrel
kísért keserű nyál, folyadék gyűlik a
szájba. L. még: népi betegségnevek
meghúrol ~ i Disznóbelet késsel kaparva megtisztít. A vékonybelet húrolták
meg. L. még: disznóölés
meghúsol ~ i → Tímár a juhbőrről
kézzel szárazon leszedi a húst.
meghussan ~ i Megszökik, eloson.
meghúz ~ i 1. Kútból vizet húz. 2.
Boglyát, kévét, keresztet megbont, széthúz, és belőle vmennyit kivesz. Meghúzták a szedegetőÝk a keresztet. 3. Faágat
termés lehúz. 4. Disznóbelet késsel kaparva megtisztít; meghúrol. 5. Betegség,
munka stb. legyengít, lefogyaszt, megerőltet vkit. 6. Meghúzza magát: a) ló
megerőlteti magát. b) alázatosan viselkedik.
meghúzat ~ i 1. Kapásnövényt →
ekekapával megkapál. 2. → Csizmadia
sámfát pocokkal ’ék’ kifeszít.
megidomít ~ i Gyermeket munkára
szoktat, munkára nevel.
megigazít ~ i 1. → Tímármester
bőrt a → hónaljmankó/igazítóvas/rekkoló nevű eszközzel puhít, simít. 2. →
Mészáros húst úgy vág, hogy jobb minőségűnek lássék.
megijed ~ i − Szólásban: Úgy ~tem,
hogy egy krajcár se maradt a zsebembe:
(tréf) megszeppentem.
megikrásodik: → ikrásodik
megindul ~ i 1. Must erjedni kezd. 2.
Csepegni kezd. A rézeleje, ami mikor ~ a
szesz csepegni lefele. 3. Élőlény, növény
fejlődésnek indul. Szípen megindút a
búza a jóṷ meleg esőÝtül. 4. Hulla oszlásnak indul. Rígen háznál temettek,
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nyáron a nagy melegbe a halott megindút, orrán-száján jött a hullalé. 5.
Megindul benne a gané: ló a megerőltetéstől fosni kezd. L. még: temetés
megintelen ~, megíntelen I. hsz Megint, ismét. II. ksz Meg, és. A sok esőÝ,
megíntelen a hőÝsíg sok kárt tett benne.
megirdal ~ i Pl. húst, halat sütés
előtt bemetsz, bevagdal. A halat sütís
előÝtt megirdajják, sűrűn bemeccik, elporlik benne a szálka. L. még. irdal
megirgalmaz ~ i Isten a bűnöket
megbocsátja. Isten a bűnünket ~za.
megirrigátoroz megiligátoroz i Jószágnak beöntést ad. Ha a jóṷszágnak
elállt a ganéja, akkor megiligátorozták,
beöntíst adtak neki. L. még: iligátor
megirt megírt i Babot, rízskását főzés előtt a hibás szemektől megtisztít.
megirtózik megirtóṷzik i Megundorodik. Egíszen megírtóṷzott tülle.
megismer megösmer i Megtanul.
Kezdtük a nagybetűket is megösmerni.
megismerszik ~ i Felismerhető, megkülönböztethető.
megiszapol ~ i 1. Növény gyökere
körül földet öntözéssel iszapossá tesz. 2.
Agyagot finomítás céljából vízben megáztat.
megiszik ~ i − Szólás: Fing, idd meg
mind!: felelet a következő találós kérdésre: Se keze, se lába, mégis dúdolva
jár a világra. Van annak, aki meg nem
issza: (tréf) van annak, aki takarékos.
megiszonyodik ~ i Szokatlan látványtól elborzad.
megítél megítíl i 1. Eldönt, elbírál. A
biróṷ majd megítíli, kié legyen a csikóṷ. 2. Megbüntet. Átok: Az Isten ítíjjen
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meg! 3. Elítélő véleményt alkot, elítél.
Közmondásban: Könnyű mást megítílni!:
könnyű a más hibáját meglátni.
megível ~ i → Rézműves fémet félkör alakúra hajlít.
megizél ~ i Férfi nőt magáévá tesz.
L. még: nemi élet
megízelít ~ i 1. Ételt megkóstol,
hogy elég ízes-e. 2. Ételt megízesít,
megfűszerez. 3. Jó ízt hagy rajta, megízesít. Megízelítette a számat ez a szilva.
megizzad ~ i Pl. ablaküveg bepárásodik.
megjámborodik ~ i Teljesen jámborrá, szelíddé válik, megszelidül.
megjár ~ I. i Átjár, áthat vmit. A szalonnát ~ta a sóṷ. 2. Hegyes tárgy mélyen behatol vmibe. Az ekevas jóṷl ~ta a
főÝdet. 3. Kijár vkinek vmi. Vettem egy
kabátot, az ~ nekem. 4. Van bizonyos értéke. Megjárja ez a píz, amit adtak ír- te.
Megjár ez a gabona, vagyis nem egíszen jóṷ, de nem is rossz. II. 1. Mn-i
értékben jelzőként: tűrhető, elfogadható.
Megjár ember. Szólás: Beszídnek minden ~: beszélni könnyű. 2. Megjárja:
meglehetős.
megjárat ~ i 1. Előidézi, hogy vmely
eszköz bejárjon vmit, hatását kifejtse
rajta. Berenával ~ta a vetíst. 2. →
Ágyást lóval megtapostat, nyomtat. 3.
Jószágot vmely területre ráhajt, hogy lelegeltesse, letapostassa vele. ErőÝs vóṷt
a vetís, oszt ~ta a birkákkal 4. Legeltet.
5. Vkivel nagy utat tétet meg. Megjáratott ez a birka, míg megleltem. Megjárattya magát: vmi miatt nagy utat tesz
meg.

macskafeljáró
megjáratgat ~ i Megjártat. A hasas
lovat ~ták.
megjavít ~ i Malacot meghizlal. Ha
a malac nem vóṷt sovány, oszt hízóṷba
fogtuk, akkor megjavíttyuk.
megjavul ~ i Betegségből felgyógyul.
megjegyez ~ i Jószágot, baromfit
vmilyen megkülönböztető jellel ellát,
megjelöl. A jószágot bíjoggal vagy füljeggyel jegyeztük meg. A kikelt kiscsirkét
is ~tük, elvágtuk a sarkát vagy a körmit.
megjelzett ~ mn Megjelölt. Ottan
vóṷt nekem egy ~ hejem.
megjózanodik megjóṷzanodik i 1.
Részeg kijózanodik. 2. Dühös ember lecsillapodik. Pl. abbahagyja a káromkodást.
megjuhádzik: → megjuhászodik
megjuhászkodik: → megjuhászodik
megjuhászodik ~ i Alakváltozatai:
megjuhászkodik, megjuháddzik; szószerkezettel: elhaggya a mírgit. Dühös ember, állat lecsillapul, megszelidül.
megkábul ~ i Megszédül, fájni kezd
a feje.
megkákóz megkákóṷz i Nyersbőrt a
→ kákó nevű eszközzel tör, puhít.
megkallódik megkallóṷdik i → Gubaposztó kallással, vagyis áztatással,
dorongolással megtisztul, tömörré válik.
megkanlik ~ i Alakváltozata: megkanosodik. → Szalonna ehetetlenül keménnyé válik.
megkanlott szalonna ~: Nagyon kemény → szalonna. Az ilyen szalonna a
bőrétől 2−3 cm-re olyan kemény, hogy
jóformán ehetetlen.
megkanosodik: → megkanlik
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megkanyarodik ~ i Eltér az egyenestől, félre kanyarodik.
megkap ~ i 1. Felkap, megragad.
Megkaptam a szóṷdásüveget, oszt fűbe
vágtam. 3. Hirtelen megpirul, megég.
Megkapja az ajját: a tészta alja a kemencében túlzottan megbarnul.
megkapál: → kapálás
megkapar ~ i Kaparófával → gubát
megfésül.
megkaptásodik ~ i Ló patája fölötti
részen tojás nagyságú daganat keletkezik. L. még: ló betegségei és gyógyításuk
megkarikáz ~ i → Disznónak az orrába karikát húz.
megkarisztol: → bekarisztol
megkavarodik ~ i Megzavarodik. Az
óṷtott mésztül a hangya ~.
megkaróz megkaróṷz i Karóval
megver. Martinkán is megkaróṷztak egy
embert, mert kötekedőÝs vóṷt.
megkavarint ~ i Nyájat megforgat,
kutyával meghajt. A kutya eccer jobbrúl,
eccer balrúl kavarintotta meg a falkát.
L. még: juhtartás
megkefél ~ i 1. Alaposan elver, elpáhol. 2. Férfi nőt magáévá tesz. L. még:
nemi élet
megkékít megkíkit i Alaposan elver.
megkékül megkíkül i − Szólásban:
Ha haragszik, majd megbíkül, ha nem
bíkül, majd megkíkül: dühös, haragos
emberre mondják: hadd mérgelődjön
magának!
megkel ~, megkél, megkőÝl i 1. Ruha
lúgban, szappanlében állva megduzzad,
és megtisztul, kifehéredik. 2. Kelés megérik. MegkőÝtt az ujjam. 3. Termőföld
esőtől megduzzad, fellazul.

macskafeljáró
megkeleszt ~ i Okozza, hogy vmi
(meg)keljen. A kovászt ~ettük a teknőÝbe.
megkeményedik megkemínyedik i
Alakváltozata: megkemínyszik. 1. Időjárás hideg(ebb)re fordul. Reggelre megkemínyedett az időÝ. 2. Az agyag az áztatás során kevés vizet kap, formázásra
alkalmatlanná válik.
megkeményszik: → megkeményedik
megken ~ i Megkeni a szeme ajját:
egy kicsit iszogat. 2. → megkendez.
megkendez ~ i Más igével: megken.
Elver, megver vkit. Jóṷl ~te a komáját.
Jóṷl megkentík egymást.
megkenekedik ~ i Más igekötővel:
kikenekedik. Ízletes ételből nagyon jóllakik. Most jóṷl megkenekedtem.
megkér megkír i 1. Bocsánatot kér
vkitől. 2. Áru árára ajánlatot tesz.
megkerekít ~ i Sebet v. kelést babonás eljárás során úgy próbál meggyógyítani, hogy vmivel kört rajzol köréje. A
cívisektől is ismert babonás szokás szerint a → szemölcsöt kilencszer kellett a
ló patájából kiesett földdarabkával körülkeríteni, és a rögöt azonnal hátra kellett dobni, de tilos volt utána nézni. Ha
ezt betartották, elmúlt a szemölcs. L.
még: cívis hiedelemvilág
megkeres ~ i Felkeres, meglátogat.
Megkerestem a rokonomat.
megkeresztez ~ i Vmit egymásra
merőlegesen, keresztbe rak.
megkéret megkíret i Megbízott útján
feleségül kér vkit. L. még: lánykérés
megkérgel megkírgel i Megver, elver. Jóṷl megvérte, jóṷl megkírgelte a
fiát.
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megkergül ~ i Főleg juh kergekórba
esik. Korábban inkább a ju kergűt meg,
de most már a marha is, sőÝt emberre is
ragad. Ha a birka megkergűt, a juhászok
ügyesen tudták gyóṷgyítani. L. még:
kergeség
megkerít ~ i Hurkát, kolbászt kör
alakúra formál.
megkérődzik megkírőÝddzik i →
Szarvasmarha befejezi a kérődzést.
megkeshed ~ i Ruha elavul, elöregszik.
megkészít megkíszít i Ételt elkészít,
ételhez valókat összekészít.
megkincsol ~ i Megkínoz.
megkoccan ~ i → Lófogatban a ló a
lépteit egy-egy kis időre meggyorsítja.
megkocsonyázódik megkocsonyázóṷdik i Kocsonyássá válik, megkocsonyásodik. Kísz a lekvár, ha megkocsonyázóṷdott a tányíron. L. még: lekvárfőzés
megkókad megkóṷkad i Növény levele lekókad, megfonnyad.
megkonfirmál: → konfirmál
megkonkolyoz megkonkojoz i Vetőmagot, → konkolytól megtisztít.
megkontyol ~ i Nőt a hajába kapva
megtépáz. Az asszonyok ha veszekedtek,
sokszor a hajokat cibálták egymásnak,
~ták egymást.
megkonyul ~ i Növény levele lekonyul.
megkopaszt ~ i Fát ágaitól megtisztít.
megkopoltat ~ i Megvereget, megütöget, megkopogtat. Az ujjaival ~ta a
dinnyét.

macskafeljáró
megkoppóz megkoppóṷz i Két v.
több ló egymás nyakát, vállát szelíden
harapdálja. L. még: koppóz
megkorcol ~ i 1. Gatyát ráncol,
ráncba szed. 2. Vessző- v. nádkerítést
vízszintesen belefont erősítéssel lát el. A
kerítísvesszőÝt két rúd közé beszorították, ~ták.
megkoszmósodik megkoszmóṷsodik
i Pl. elhanyagolt kisgyermek feje megvarasodik, megkoszosodik. Ilyenkor a gyerek koszmós fejét tojássárgájával bekenték, azt hagyták rászáradni, majd óvatosan lemosták, és a koszmó lejött. L.
még: tisztálkodás
megkótisol megkóṷtisol, megkóṷticsol i A → kótis nevű törőeszközzel
megtör, ill. megpuhít.
megkotlósodik megkotlóṷsodik i →
Tojás megzápul.
megkotusodik megkotusodik i Víz
poshadttá, ihatatlanná válik.
megkotyogósodik megkotyogóṷsodik i Kiürülőben levő → kulacs kotyogni
kezd.
megkotyogtat ~ i 1. Pl. korsót megráz, hogy megtudja, mennyi folyadék
van benne. 2. Kolompot megráz, hogy
hangjának minőségét ellenőrizze.
megkovászol ~ i Kenyértésztát →
kovász hozzáadásával keleszt. L. még:
kenyérsütés
megkozmál ~ i Ételféle, tej stb. megkozmásodik, megromlik. A leves, a tej
és főleg a főzelék, lencse, bab is ~.
megkölykedzik megköjkeddzik i Kisebb emlős állat (pl. kutya, macska)
megkölykezik, megfial.
megkönik: → elkönik
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megkönnyebbedik ~ i Alakváltozata: megkönnyebbszik. Könnyebbé lesz.
Átok: Könnyebbeggyen meg az ágya
szalmája!: haljon meg!
megkönnyebbszik: → megkönnyebbedik
megkönnyebbül ~ i Vmely testi szorongástól, fájdalomtól megszabadul.
megköp ~ i → Légy petéivel, ürülékével beköp, beszennyez vmit, különösen húst.
megköpköd ~ i – Régebben mikor a
gyermek megszületett, legelőször megnézték, ~ték: phü, phü. − Minden állatot,
amikor világra jön, ~ik, azért, hogy verést ne kapjon, átok ne fogjon rajta. L.
még: cívis hiedelemvilág
megköpölyöztet megköpöjöztet i →
Köpöly segítségével vért eresztet. L.
még: köpölyözés
megkörmöl ~ i 1. Megkarmol. 2. →
Disznóöléskor a megperzselt disznó körmét leszedi.
megkörmöz ~ i Juhász a juh lábán a
körmöt megfaragja, a körme közét kitisztítja, és sántázószerrel bekeni. L.
még: juhtartás
megkörömpöl ~ i Gyapjút → körömpővel kifésül.
megköszön ~ i − Fenyegetésben:
Majd megsimogatlak, hogy nem köszönöd meg!: jól megverlek. A babona szerint az orvasságot nem szabad ~ni, mert
akkor nem használ.
megköszönő szólások, fordulatok:
Vmit megköszönő nyelvi elemek, pl.
Köszönöm alássan. Köszönöm, még
megszóṷgálom. Aggyon az Isten ezerannyit írte. Feleletek: Jóṷ szívvel

macskafeljáró
(adom). Szívesen, máskor is, ha úgy esik.
Nincs mit. Ne köszönd, hanem egyél!
Szóṷra se írdemes. Ez utóbbi „változata”
az Ezen nem múlik majd a tavaji kavicstermís − szólás. Pl. pénzkéréskor
mondja a másikat kisegítő, egyben elhárítja ezzel a hálálkodást.
megköszönt ~ i Családtagot, jó ismerőst névnapon, ünnepnapon felköszönt.
megköszörül ~ i Hájjal ~: → hájjal
megken.
megköt ~ i 1. Csirke a tojásban megfogamzik. 3 nap múlva már meg lehetett
látni, hogy megkötött-e a csirke a tojásban. 2. Megköti magát: megmakacsolja
magát. Szóláshasonlatban: Megköti magát, mint a hencidai kurva a híd vígin.
megkötés: A Debrecen környéki →
földművelés egyik fontos területe a talaj
~e volt. Erre azonban csak a határ homokos és partos részén volt szükség. A
talaj ~e nélkül a szeles idő és a szárazság
a homokhegyen könnyen kivitte az egész
vetést. A ~nek több módját alkalmazták:
A legegyszerűbb módja volt, hogy a
területet beszalmázták. Használták a
trágyával történő ~t is. Legelterjedtebb
módszer azonban az ugarhagyás volt.
megkötöz ~ i → Aratáskor → keresztet leköt, lekötöz. Amikor rátettík a
papot, akkor körül ~tík a búzábúl magábúl.
megkövesedik ~ i Megkeményedik.
A tehénnek és a juhnak a tőgye is ~, a tej
belekövesedik. De az anyának a melle is,
ha nem szopja a csecsemő.
megkövet ~ i 1. Ünnepélyesen bocsánatot kér vkitől. Megkövette a haragosát, kibíkült vele. 2. Mentegetőzés-
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ként: bocsánat a kifejezésért. L. még: cívis „illemtan”
megközöl ~ i Kátyút, kerékvágást,
gödröt szekérrel úgy kerül ki, hogy a
kátyú stb. a kerekek közé esik.
megkrepál: → meghal
megkristályosodik megkristájosodik
i A méz cukrának egy része kristályokban különválik. Ha sokáig áll a míz,
akkor megkristájosodik. L. még: méhészet
megkukkan ~ i Megmukkan, megszólal. Figyelmeztetés: Az Istenírt meg
ne kukkanny!
megkunyhósít megkunyhóṷsít i Zivatar a gabonát összekuszálja, összecsomóza.
megkúr ~ i Alakváltozata: megkúrel.
Férfi nőt magáévá tesz. L. még: nemi
élet
megkúrel: → megkúr
megkurtíroz ~ i Megrövidít. A kocsilovakat a farkuk vígin meg is kurtírozták.
megkushad ~ i 1. Összeroskad. 2.
Hirtelen rosszullét miatt összeesik.
megkutyapicsáz ~ i Veréssel fenyeget vkit.
megkutyul ~ i Ételt kavargat, keverget.
megkülönbözik ~ i Összekülönbözik.
megkülönözik ~ i 1. Elköltözik, különválik, elválik. 2. Közös vagyont megoszt. L. még: válás
megküzd ~ i Megvív vkivel.
meglábol ~ i Vízen, mocsáron átlábol. Meglábolta a mocsárt.
meglágyul ~ i → Időjárás megenyhül.
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meglakik ~ i Eső kitartóan, sokáig
esik. Meglakik az esőÝ, sokáig esik.
meglámpáz ~ i Annak megállapítására, hogy alávált-e v. sem, a → tyúkültetés után néhány nap múlva a gazdaszszony a tojást ~ta, azaz fény felé fordítva
megvizsgálta. Ha sötét volt, akkor megkötött, ha világos, akkor nem. Az utóbbit
kiszedte a kotló alól.
meglangyít ~ i Alakváltozata: meglangyosít. Ételt egy kicsit megmelegít
lnagyossá tesz.
meglangyosít: → meglangyít
meglapogat ~ i Megpaskol, megvereget. Szeretetbűl ~ta a jány hátát.
meglapul meglapúl i → Nyomtatáskor a szem a tokjában marad. A veres
búza nehíz nyomtatóṷ vóṷt, meglapúlt a
lú lába alatt. − Szóláshasonlatban:
Meglapúl, mint szar a fűbe: lapítva hallgat, mert érzi, hogy bűnös.
meglát ~ i − Szólásokban: Meglátnád, ha be vóṷn kötve a feje: mondják
tréfásan annak a legénynek, aki nem
talál vmit. Meglátnád, ha kalap vóṷn a
fejin: mondják tréfásan annak a lánynak, aki nem talál vmit. Közmondásban: Megláttya a más szemibe a szálkát,
a magáéba nem a gerendát: csak a mások hibáját veszi észre.
meglátszódik megláccóṷdik i Meglátszik. Megláccóṷdik rajta, hogy áldott
állapotba van.
meglehetős meglehetőÝs mn Ritkább
változata: lehetőÝs. Elég jó, tűrhető.
meglehetősen meglehetőÝsen hsz
Ritkább változata: lehetőÝsen. Elég, jól,
tűrhetően.
meglékel meglíkel i → Dinnyén léket
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vág.
meglel ~, meglél i Megtalál. Közmondásban: Megleli zsák a fóṷttyát, ecetes kanta a dugóṷját: kiki megtalálja a
hozzáillő társat.
megléniáz ~ i Megvonalaz. Megléniáztuk a füzetet, vagy amire írni akartunk.
meglép meglíp i Távolságot lépve kimér. FőÝdet is mírtek úgy, hogy meglíptík a hosszát.
meglépesedik meglípesedik i → Méz
lépessé válik.
meglett ~ in Idős 〈ember〉.
meglibben: → meglippen
meglipped: → meglippen
meglippen ~ i Alakváltozatai: meglibben, meglipped. Tyúk a kakas előtt
leül, meglapul.
meglisztel ~ i → Kenyérsütéskor szakajtóruhát és vetőlapátot liszttel meghint, hogy ne ragadjon hozzájuk a kenyér.
meglocsosodik ~ i Gyümölcs megpuhul, lében dús, leves lesz.
meglódul meglóṷdul i Mozogni,
inogni kezd. − (Mi az?) Nagyanyám
meglóṷdult, a háztetőÝre felfordult.
Nagyapám utánnament, kifúrta, jóṷ
ídessíget szí rajta (Lopótök.) L. még:
megbódul
meglógerez meglóṷgerez i Kitermelt
fát a kijelölt helyre, a → lógerbe fuvaroz.
meglohad ~ i Daganat lelohad.
megloncsosodik ~ i Gondozatlanná,
piszkossá válik.
meglop ~ i Vmiből vmennyit ellop.
Meglopták a tengerit.
meglovasít ~ i Vmit ellop.
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meglögyböl ~ i Vízben rázogat.
meglöttyen ~ i Télen az → időjárás
melegebbre fordul.
meglucskol ~ i Pl. kötélnek való
szalmát vízzel megpermetez.
megmacskásodik ~ i 1. Fonál, kötél
összegubancolódik. 2. Láb, kéz elzsibbad, megmerevedik. Lónál is előfordul,
hogy a lába ~.
megmagvasodik ~ i Növény, pl.
uborka, széna elvénül, magvas lesz.
megmángorol ~, megmangurul i 1.
Ruhát mángorlóval kisimít. 2. Gyertyaöntő egyszer öntött gyertyát sodrással
formáz, egyenget. L. még: gyertyaöntés
megmarad ~ i Cseléd a szolgálat
idejének letelte után is a régi gazdánál
szolgál tovább. − Szólásban: Nem marad
meg a szájátul: nem marad tőle nyugton,
folyton veszekedik rá.
megmaraszt ~ i Életben tart. Jókívánságban: Az Isten marasztaná meg!
megmarhul ~ i Megbolondul. Sokszor mondtuk, hogy ne marhúj meg. L.
még: bolond
megmarjul ~ i 1. Beleáll a fájdalom
vmibe, megfájdul vmi. 2. Kificamodik,
megrándul.
megmásodol: → másodol
megmásol ~ i 1. Állat ismételten párosodási ingert mutat, újra párzik. 2.
Egyezséget megmásít, megszeg. Szólásban: Huncut, aki megmásojja: gazember, aki az egyezséget megszegi.
megmász ~ i Magáévá tesz. Szólásban: Megmássza a hurka a kolbászt:
disznóöléskor a nők által készített hurka
hamarabb elkészül, mint a férfiak által
csinált kolbász. L. még: nemi élet
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megmaszatol ~ i Megigazít, rendbe
hoz. Ezt is meg kellett vóṷn már maszatolni.
megmeg ~ hsz 1. Megint, ismét, újból. 2. (tréf) 〈Arra mondják, aki nem
találja a következő, ill. a megfelelő szót,
kifejezést.〉
megmegy ~ i Elkészül vmiből
vmennyi. Na, megment az aratás, hála
Istennek!
megmér megmír i 1. Árut bőven mér.
Jóṷl megmírte a húst. 2. → Cipész a
lábról mértéket vesz.
megmered ~ i 1. Étel kihülve meredtté válik. Megmeredt a krumpli, mán
nem jóṷ. 2. Halott megmerevedik.
megmérgesít megmírgesít i Hirtelen
mérgessé tesz vki, felmérgesít.
megmérődik megmírőÝdik i Megméretik. MegmírőÝdött, hogy mennyi van
benne.
megmihálylik megmihájlik i Vmilyen tárgy, eszköz, szerszám, ill. növény
tönkremegy. A kertembe mán megmihájlott az ugorka. L. még: elmihálylik
megmintáz: → mintáz
megmiskárol ~ i Kocát ivartalanít. A
kocát ~ták, a kant kiheréltík. L. még:
miskárolás
megmoccan ~ i Gyerek az anyaméhben megmozdul. A gyerek félidőÝbe
moccan meg az anya hasába.
megmocskol ~ i Durván leszíd. Megmocskolta a fiát a hanyagsága miatt.
megmohosodik ~ i − Közmondás:
Amék követ sokat forgatnak, az nem
mohosodik meg: ahol sokat járnak, az a
terület nem gyepesedik be.
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megmoncsol ~ i Kézzel megnyomkod, meggyúr vmit. A bellér a hurkának
valóṷ húst jóṷl megmoncsojja. L. még:
disznóölés
megmos ~ i − Szólás: Megmostam a
kezemet tülle: nem lépek a házába többet, nem tartom vele többé a kapcsolatot.
megmurul: → meghal
megmustrál ~ i Alaposan megnéz,
szemügyre vesz vkit, vmit. Jobbrulbalrul alaposan ~ta a gyerekit.
megmuszmókol megmuszmóṷkol i
Piszmogva, szöszmötölve csinál meg
vmit.
megmutat ~ i Keveset tesz vmiből
vmibe. Csak íppen ~tam neki a zsírt,
nem zsíroztam meg nagyon.
megnagyol ~ i Felületesen, nagyjából
csinál meg vmit.
megnáspál: → megnáspángol
megnáspángol ~ i Ejtés- és alakváltozatai: megnáspigol, megnáspingol,
megnáspál. Megver, elver.
megnáspigol: → megnáspángol
megnáspingol: → megnáspángol
megneszel ~ i Kutya meghallja v.
megérzi, hogy vki, vmi a közelében van.
A kutya ~te a nyulat.
megnevel ~ i Főként növényt, állatot
felnevel, megnöveszt.
megnéz megníz i − Figyelmeztetés:
Jóṷl megnízd, hogy kinek higgy!: ne légy
hiszékeny!
megnő megnőÝ i − A cívisektől is
ismert hiedelem szerint ha a kisgyereken
keresztüllépnek, nem nő meg. Ilyenkor
visszafelé újból át kell lépni. L. még:
cívis hiedelemvilág
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megnumerál ~ i 1. Jószágot megkülönböztetésül számjeggyel megjelöl. 2.
Jószágot megszámol.
megnyersül ~ i 1. Pl. föld megnedvesedik. 2. Megnyersül az időÝ: esősre
fordul az idő. L. még: időjárás
megnyilal1 ~ i Alakváltozata: megnyilaz. Lovat patkolás közben az eleven
húsba vert szöggel megsebez. L. még:
kovács
megnyilal2 ~ i Súlyos, nehéz dolgot,
pl. farakást, házfedelet emelőruddal felemel.
megnyilaz: → megnyilal1
megnyirkosodik ~ i Pl. takarmány,
tészta stb. a párát, nedvességet magába
szívja, nedves lesz.
megnyirkul ~ i Nedves, nyirkos lesz.
megnyisszent ~ i Kissé elvág, megvág. Megnyisszentette az ujját.
megnyit ~ i 1. Ajtót, kaput, ablakot
egy kissé, ill. kis időre kinyit. 2. Szabaddá tesz vmely nyílást, utat. Megnyitotta
a sorompóṷt. 3. Nyitható tárgyat ki- v.
felnyit. Megnyitotta az erszényit.
megnyom ~ i 1. Összenyom, összelapít. Megnyomta a havat, oszt dobta a
másikhoz. 2. Alvás közben a csecsemőt,
koca a malacát ránehezedve megsért,
megnyomorít v. megö1. 3. Babonás hiedelem szerint rontó szándékú természetfeletti lény v. személy alvás közben ráül
vkinek a mellére. 4. Férfi nőt magáévá
tesz. L. még: cívis hiedelemvilág, nemi
élet
megnyomaszt ~ i Meleg idő eltikkaszt.
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megnyomul ~ i Megnyomódik. A
kisgyerek feje lágya puha, ezért nagyon
vigyáztak, hogy meg ne nyomuljon.
megnyugosztal ~ i Rokon értelmű
igével: megnyugtat. Elhunyttal kapcsolatban mondott vallásos óhaj: Az Isten
nyugosztajja meg! Az Isten nyugtassa
meg!: nyugodjék békében!
megnyugszik ~ i Halott megpihen. Ű
mán megnyugodott szegíny.
megnyugtat: → megnyugosztal
megnyújt megnyút i Éneket elnyújt.
megnyúlósodik megnyúlóṷsodik i
Nyúlóssá válik. A kenyírbe nem tettek
ílesztőÝt, mert az élesztőÝtül megnyúlóṷsodik. L. még: kenyérsütés
megnyuvaszt ~ i Jól megver.
megnyüvesedik ~ i Jószágról mondva: → nyű nő benne.
megobszervál ~ i Alaposan megnéz,
megvizsgál. Megobszervájja eggyik ember a másikat, de a termíny minősígit is
~ták.
megócskul megóṷcskul i Ócskává,
használhatatlanná válik.
megódzik megóṷddzik i Pl. csomó
kioldódik, kibomlik.
megokol ~ i Hibáztat, okol vkit
vmiért. Ha eltört a szekérrúd, a kocsist
okolták meg írte.
megokosít ~ i 1. Felhívja vmire a figyelmét, felvilágosít. 2. Nagyon okossá
tesz. Megokosíttya a tanítóṷ a gyerekeket.
megolcsít megóṷcsít i Olcsóbbá tesz.
megolcsul megóṷcsul i Olcsóvá, ill.
olcsóbbá válik. Megóṷcsult a tojás, lement az ára.
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megoldalgat megóṷdalgat i Elver,
megver.
megoldódzik megóṷdóṷddzik i Kötél, csomó kioldódik.
megolt megóṷt i Égetett meszet vízzel felolvaszt.
megolvas ~ i Megszámol. Megolvasta, hogy mennyi píze van. Íccaka, ha
felíbred, olvassa meg a pulzusát!
megomlik ~ i Kiszáradt föld szétmállik, szétomlik.
megónosodik megóṷnosodik i Hideg
esőtől vmi összefagy, összetapad. Ijenkor ki tudták húzni a darunak a tollát,
amit a kalapjokho tettek a pásztorok,
mert megóṷnosodott a tolla, nem tudott
repülni.
megosztályoz megosztájoz i Örökségen megosztozik. L. még: öröklés
megosztott bál ~: Foglalkozás, társadalmi helyzet szerint tartott bál. Debrecenben ~ volt: a gazdabál, tanítóbál,
tisztviselőbál, tímárbál, iparosbál, cigánybál stb. L. a szócikkükben is!
megöblint ~ i 1. Edényt a mosogatás
végén leöblít. 2. Ruhát kiöblít.
megőcköl: → megölt
megőgyelít megőÝgyelít i Összevegyítve elkever vmit vmivel.
megől megőÝl nu Mögül. Az ajtóṷ
megőÝl vette előÝ a seprűt.
megöldöget ~ i Pl. baromfit bizonyos
időkülönbséggel megölöget. L. még: baromfitartás
megöldös ~ i Pl. bolhákat, baromfit
egyenként megöl.
megölő ellenség megölőÝ ellensíg:
Halálos ellenség. MegölőÝ ellensígem,
de nem tudom, miírt.
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megölt megőÝt i Alakváltozata: megőÝcköl. Gyorsan, néhány öltéssel megvarr, összefércel vmit. ŐÝsd meg mán a
kabátom!
megömled ~ i Forrasztáskor a forrasztószer hő hatására megolvad, folyékonnyá válik.
megönt ~ i Pl. salátát forrázással
megpuhít.
megöregedik ~ i Étel megsűrűsödik.
A kimaradt ítel másnapra ~.
megőr megőÝr i Megőröl.
megőret: → megőröltet
megőrlet: → megőröltet
megörökít ~ i Örök áron megvesz
vmit.
megőröltet megőÝröltet i 1. Változatai: megőÝret, megőÝrlet. Búzát a →
malomban lisztté őröltet. 2. A mázőrlőkő
a mázakat, festékeket apróra zúzza, töri.
megpacsmagol ~ i Ételt zsírral meglocsol, beken, megcsapkod. A kását kitettük a tálba, a tetejit forróṷ disznóṷzsírral ~tuk, de a rítes tísztát is ~tuk,
megcsapkodtuk zsírral.
megpáhol ~ i Szemes terményt teknőben rostálva v. feldobálva a pihétől
kitisztít.
megpakol ~ i Más igével: megrak. →
Rézműves olvasztáskor feltölti rézzel az
→ olvasztótégelyt.
megpállik ~ i 1. Juh lába kisebesedik. Van a pállott sánta, az ~, az már
félszagos. 2. Nyers bőr bomlásnak indul.
3. Levágott vessző felszíne fellazul,
megpuhul. Ha lágy tél van, ~ a vesszőÝ.
megpántol ~ i Elver, megver.
megparáhol ~ i Ruhát → vasalás
előtt vízzel befröcsköl.
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megpárgol ~ i 1. Gyógyítás céljából
gőz fölé tart, meggőzöl. 2. Tésztát főzés
előtt zsírban kissé megsüt, megpuhít.
megparoláz ~ i Kézfogással jelzi,
hogy az üzlet létrejött. Adásvevísnél
vóṷt, hogy ~tak, megkötöttík az üzletet.
megpaskol ~ i Szőlőt, búzát → jég
elver.
megpattan ~ i 1. Hirtelen, észrevétlenül távozik, elillan. 2. Rügy kezd kipattanni.
megpenget ~ i Megver vkit.
megpergel ~ i Szalonnadarabkákat,
kávét megpörköl.
megperselyez megpersejez i → Kerékagyat persellyel, vasbéléssel lát el.
megpertusodik ~ i Tegező viszonyba kerül, összetegeződik vkivel.
megpeshed ~ i Étel, ital megromlik,
megposhad.
megpetél ~ i 1. Kakas tyúkot megtermékenyít. 2. Férfi nőt magáévá tesz.
L. még: baromfitartás, nemi élet
megpettyesül ~ i Gyümölcsön, →
lekváron a romlás jeleként pettyek jelennek meg.
megpetyhed ~ i Húsféle megromlik.
megpihen ~ i 1. → meghal. 2. →
Mészárosok nyelvében: a hűtőbe tett hús
kihül.
megpillésedik ~ i 1. Tej felszínén
pille képződik. 2. Víz teteje vékonyan
megfagy.
megpimpósodik megpimpóṷsodik i
Kenyér, lekvár, bor megpenészedik.
megpináz ~ i Férfi nőt magáévá tesz.
L. még: nemi élet
megpipál: → megpipáz

macskafeljáró
megpipáz ~ i Alakváltozata: megpipál. Ló orrára orrszorítót helyez. Vasaláskor a rugóṷs lovat ~ták, hurkot tettek
az óṷrára. L. még: patkolókovács
megpípesedik ~ i Baromfi nyelvén a
szomjúságtól bőrkeményedés keletkezik.
A cívis háziasszony ezt úgy gyógyította,
hogy körmével lehúzta a baromfi nyelvéről a → pípet, és lenyelette vele, ezt
követően beleköpött a baromfi szájába.
L. még: baromfi betegségei és gyógyításuk
megpirkad ~ i Hajnalodik.
megpirul ~ i Föld megszikkad, porhanyóssá válik. Addig nem lehet kapálni
a fekete főÝdön, míg meg nem pirul a
főÝd teteje. L. még: kapálás
megpiszkafál: → megpiszkafáz
megpiszkafáz ~ i Alakváltozata:
megpiszkafál. → Luca napján tyúkokat
hajnalban v. éjfélkor piszkafával megbökdös. Ilyenkor ezt mondták: Az én
tyúkom mindig tojjík, a szomszídé csak
kotkodájjík!
megpiszkol ~ i Megdorgál, összeszíd.
megpisszen ~ i 1. Pl. víz forrni kezd.
2. Megmukkan. Gyerekeknek mondták:
Meg ne pisszennyetek, hallgassatok!
megpiszül ~ i 1. Piszévé válik. Fenyegetésben: Úgy óṷrba váglak, hogy
megpíszűlsz! 2. Tollhegy elferdül, elgörbül.
megpitymallik ~ i Hajnalodni kezd.
A setít hajnal az, amikor íppen csak
megpitymallott. L. még: hajnal
megpocsékol megpocsíkol i 1. Megtép vkit, vmit, csúnyán helyben hagyja.
Van ojan juhászkutya, amék nemcsak
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ugatással tereli, hanem megpocsíkojja,
harapja is a juhot. 2. Termésben, jószágban kárt tesz, pusztítást okoz. Jóṷl
megpocsíkolta a tengerit a marha. 3.
Megdézsmál. Jóṷl megpocsíkolta a
macska a húst. 4. Fiatal lányt megbecstelenít. L. még: nemi élet
megpofásodik ~ i Kikerekedik, kigömbölyödik. Szóláshasonlat: Megpofásodott, mint a köjökgóṷja: arcra meghízott.
megpofoz ~ i Csizmadia → csizmát
megfoldoz.
megpoklosodik ~ i → Bor → poklos,
azaz penészes tetejű lesz, a bor tetejére
fehér, nyúlós réteg rakódik.
megpókosodik megpóṷkosodik i Ló
lába pókos, daganatos lesz. L. még: ló
betegségei és gyógyításuk
megpondrósodik megpondróṷsodik i
Vmi pondróssá válik, vmiben a → pondró elszaporodik. Megpondróṷsodott a
víz, sok veres pondróṷ van benne.
megporhanyósít megporhanyóṷsít i
Porhanyóssá tesz vmit. A főÝdet megboronáltuk, megporhanyóṷsítottuk, akkor
nem vóṷt benne gaz.
megporoz ~ i Bibét beporoz.
megposhad ~ i Megerjed, megsavanyodik.
megpótol megpóṷtol i Visszapótol,
helyrepótol; kárt megtérít. Például ha
bement egy csapat tehén a tengeribe,
megevett száz csű tengerit, akkor a kárt
megolvasták, azt a tehén gazdájának a
sajáttyábúl kelletett visszaadni, megpóṷtolni.
megpotyol ~ i Megpaskol, megvereget.
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megpotyolás ~ fn Megpaskolás,
megveregetés. Szeretetből csinálták.
megpördül ~ i Szilva héja főzéskor
felkunkorodik. L. még: lekvárfőzés
megpörget ~ i → Csigatésztát elkészít. Elnyújtottuk, osztán ~tük csigának.
megpörög ~ i Összesündörödik a héja. A lekvár már összefőÝtt, a szilva haja
megpörgött. L. még: lekvárfőzés
megpötyögtet ~ i 1. Lekvárt sűrűbbre főz. Megpötyögteti a lekvárt, mert sok
benne a buborík. 2. Cseréppipa készítésekor vasdarabbal mintákat ütöget a pipa
nyakának a végére. L. még: lekvárfőzés
megprezentel ~ i Megajándékoz.
megpróbál megpróṷbál i Pl. csizmát
felpróbál. − A ~omra adott válasz: A
patikárius kutyája is a próṷbába döglött
bele.
megpuhít ~ i Vallatáskor megkínoz.
Az idősek tudomása szerint a csendőrök
nem verekedtek, vallatáskor sós uborkát
adtak, az ajtó alatt egy kis vizet betettek,
úgy puhították meg a foglyokat.
megpuhogat ~ i Földet megkapál,
porhanyóssá tesz.
megpuhul ~ i Az anyag kellő mértékben puha lesz.
megpukkan ~ i Megpukkad. Szólásban: Ojan mírges vóṷtam, hogy majd
~tam.
megpurgál ~ i Hashajtóval meghajt,
hasmenést okoz.
megpusztul ~ i Elpusztul. Ha a fecske nem tuggya kiűzni a verebet a
físzkibűl, betemeti azt a kis jukat, az meg
ott ~.
megpüffed ~ i Megpuffad.
megpüföl ~ i Elver, megver.
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megragad ~ i 1. Növény gyökeret
ver, megered. Elültettem a palántokat,
jóṷl ~tak. 2. Vendég sokáig ottmarad.
megragaszt ~ i Megszerez magának
vmit. Még a jóṷ múltba sikerült ezt a kis
házat ~ani.
megragyásodik ~ i 1. Himlőhelyes
lesz. A gyerek is megragyásodott, ha a
himlőÝjit elvakarta. 2. Növény ragyás
lesz, vagyis levelén az eső utáni napsütéstől rozsdabarna foltok keletkeznek.
megrajbol ~ i → Kalaposmesterségben: kalapnak való anyagot simára dörzsöl.
megrak ~ i → Megpakol. − Szóláshasonlatban: Úgy ~lak, mint a kétfenekű
dobot: nagyon megverlek.
megráncol ~ i Másképpen: ráncba
szed. Ruhadarabot ráncokba szed. Ruhát,
gatyát ráncba szedik, megráncojják.
megráspolyoz megráspojoz i Ráspollyal megreszel.
megráz ~ i − Fenyegetés: Megrázlak, mint Krisztus/Isten a vargát!: majd
adok én neked!
megreccsen ~ i Rokon értelmű igével: megroppan. Végtag reccsenve megrándul.
megrémiszt ~ i Megijeszt, megrémít.
megrendel ~ i Rendelés útján leköt
vmit.
megrendelő: → kuncsaft
megreparál megreperál i Megjavít.
megrepetál ~ i Ételből mégegyszer
kér. Ojan jóṷ vóṷt az ítel, hogy ~ta, kírt
belőÝle.
megrészel megríszel i Gabonából az
aratásért v. cséplésért járó részt kiadja.
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megretirál ~, megreterál i Meghátrál. Például, aki visszavonta a tanítóṷi
pájázatát, az is ~t.
megrigolíroz megligolíroz, megligollíroz, megligalléroz i Talajt pl. szőlőültetés előtt kézi erővel kb. 50–70 cm
mélységig megforgat.
megríkat ~ i Sírásra fakaszt.
megripácsásodik ~ i Érdessé, rücskössé válik. Ilyen lesz pl. a megérett,
megrepedezett → sárgadinnye héja is.
megriszál ~ i Síró kisgyermeket karjába véve rázogat, hogy elhallgattassa.
megrittyen ~ i Épület megroggyan,
összedől.
megrogyaszt ~ i → Kovács az anyag
méretét növeli.
megrogyasztás ~ fn → Kovácsoknál:
az anyag hosszának, ill. vastagságának
növelése.
megront ~ i 1. Babonás hiedelem
szerint varázslattal megbetegít vkit v.
vmit. Ha nem ment a tehén az istállóṷba, ráfogták, hogy ~otta valaki. Az újszülöttet, hogy meg ne rontsák, az ajtóba
keresztben két seprűt tettek. 2. Fiatal
lányt szüzességétől megfoszt, ill. fiatal
fiút fajtalanságra kényszerít. L. még: cívis hiedelemvilág, nemi élet
megroppan: → megreccsen
megrostál ~ i – Szóláshasonlatban:
Ojan kicsi, mintha ~ták vóṷna: (tréf)
feltűnően kicsi, alacsony ember. Szólásban: Ezt biztos ~ták -- mondják a feltűnően kicsi emberre. L. még: cívis hiedelemvilág
megrozsdásodik ~ i Gabona barna
foltos lesz.
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megrögzött csúz ~: (rég) Εgy betegségfajta. L. még: népi betegségnevek
megrőkönyödik megrőÝkönyödik i
Alakváltozata: megrőÝkönyösödik. 1.
Megpenészedik, megdohosodik. MegrőÝkönyödik a ruha, ha nedvesen hajtyák egymásra. 2. Feldolgozandó fa,
deszka a nedvességtől megpuhul. 3.
Megijed, megrémül.
megrőkönyösödik: → megrőkönyödik
megrövidedik ~ i Megrövidül, →
kurtábbodik. ŐÝsz fele a nap ~.
megrúdal ~ i Bottal megver.
megruhiz ~ i Megver. Fenyegetés:
Ha rossz leszel, ~lak!
megrusnyul ~ i Megcsúnyul.
megrühel ~ i Juhot rüh elleni orvossággal beken, rühtől megtisztít. L. még:
juh betegségei és gyógyításuk
megrühet ~ i → Koca párosodni vágyik, párosodik, ill. megtermékenyül. L.
még: disznó
megsajdul ~ i Megfájul. Megsajdult
a fejem. Megsajdul a derekam.
megsakterol ~ i Marhát, baromfit izraelita ritus szerint → sakterrel vágat le.
L. még: zsidó
megsalapál ~ i Elver, megver. Fenyegetésben: Úgy ~lak, hogy hét bolond
lesz belőÝled! − mondták a gyereknek.
megsántáz ~ i Juhász az eves, pállott
v. a büdös sánta juhot a kampóval kiemeli, az állat körmét megfaragja és
kezeli.
megsarabol ~ i Földfelszínt megkapál. L. még: kapálás
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megsárlik ~ i → Kancának párosodási ingere van, → sárlik. L. még: lótenyésztés
megsavanyul ~ i Pl. bor, káposzta
megsavanyodik.
megsejt ~ i Észrevesz. Megsejtette,
hogy meglopták a tengerit.
megsemmisül ~ i Megsemmisül a
jegyessíg: felbomlik a → jegyesség.
megserényedik megserínyedik i
Munkában gyorsabb, frissebb lesz.
megsértődik megsértőÝdik i Megsérül. A körömmíreg az, ha megsértőÝdik a
körömház és meggyűl.
megsikál ~ i 1. Simára, fényesre csiszol vmit. 2. Szobapadlót felsúrol.
megsiklik ~ i Járás közben megcsúszik.
megsimogat ~ i (tréf) Megver. Fenyegetésben: Majd ~lak, hogy nem köszönöd meg!
megsinli: → megsinyli
megsinyli megsinli i Vminek a káros
következményeit megszenvedi.
megsipkáz ~ i Gyermeket sapkával
megver.
megsliktol ~ i → Tímár bőrt a →
sliktányérral megpuhít, megtisztít.
megsógorosodik megsóṷgorosodik i
Házasságkötés révén → sógori kapcsolatba kerül vkivel.
megsorjáz ~ i Alakváltozata: megsorol. Palánták kiültetése előtt gereblyével
kijelöli a sorokat.
megsorol: → megsorjáz
megsóz megsóṷz i Marhát sóval megetet. Ez gyakran úgy történt, hogy félrefordították a szarvát, kinyitották a száját,
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és beletettek egy kanál sót. L. még: sózás
megspannol megspanol i Kötelet,
madzagot kifeszít.
megspriccol ~ i Bespriccel.
megstrekkol ~ i → Tímár az áztatós
kádból kivett bőröket megtisztítja és
megpuhítja.
megsulykol megsujkol i Ruhát →
sulykolófával/sulyokkal ütögetve mos.
Rígen a ruhát a patakba megsujkolták,
addig ütöttík, míg tiszta nem lett.
megsuprikál ~ i Gyereket kézzel v.
vesszővel gyengéden megver.
megsült ~ mn Fejlődésben elmaradt.
megsüllyed megsüjjed i Jármű, pl.
szekér nagy sárban v. homokban elakad.
megsünnyöl: → megsűnyöl
megsűnyöl megsünnyöl i Nagyjából
összevarr, összefércel.
megsűrít ~ i → Levest sűrűbbé tesz.
Ez a rántás sürítette meg a levest.
megsűrűdik ~ i A vízben beavatott
gubaposztó sűrűvé, tömötté válik.
megsüt ~ i 1. Forró tárgy, anyag érintése fájdalmat, esetleg égési sebet okoz.
2. Pl. vasat megtüzesít.
megsüvegel ~ i Kalapot, sapkát megemelve köszönt vkit. Szólás: Meg se süvegelt: az mondta sértődötten, akinek
nem köszöntek.
megszabadít ~ i 1. Fogságból kiszabadít. 2. Betakarítás után mezőt legeltetési tilalom alól felold. L. még: külterjes
állattartás
megszabadul ~ i Betakarítás után a
mező a legeltetési tilalom alól feloldódik. L. még: külterjes állattartás
megszakad ~ i 1. Összeroppan a fa a
termés súlya alatt. 2. Nedves pipa szárí-
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táskor a napon megreped. 3. Megszakad
a falka: terelés közben a nyáj több részre
bomlik. 4. → Rézműveseknél: öntéskor a
helytelen adagolás miatt a tárgy levegős,
üreges lesz. − Szitok: Szakaggy meg!
Szólásban: Majd ~tam, úgy kacagtam:
majd eldőltem a kacagástól.
megszakaszt ~ i Megszakasztya magát: agyondolgozza magát.
megszalad ~ i 1. Földterületet hamar
megjár, gyorsan végighalad rajta. 2. Jó
időjárásban a dinnye, tök indája hirtelen
nőni kezd. 3. Legelő → gulya futásnak
indul. Akkor történik, ha a közelben
bundaszőrt v. kalapzsírt égetnek el.
megszáll ~ i 1. Rovarok tömege ellep
vmit. Megszállták a legyek a húst. 2.
Kirepült → méhraj vhol megtelepszik. 3.
Leülepedik.
megszánt ~ i Egy darabban levő föld
→ szántását elvégzi.
megszaporodik ~ i 1. Várandós nő
megszüli gyermekét. 2. Gyermek születik a családban. L. még: cívis család,
család
megszapul ~ i Fehérneműt lúgos meleg vízben kiáztat. Megszapulta a ruhát
a szódás vízbe. L. még: mosás
megszárad ~ i − Átokban: Az akasztóṷfán száraggy meg!: akasszanak fel!
megszáraszt ~ i Megszárít.
megszartat ~ i Lovat megerőltet,
meghajt, emiatt folyton fosik. L. még:
lófogat
megszed ~ i 1. Le-, ill. felszedett dologgal megtölt vmit. Megszedte gombával a kosarát. 2. Gyümölcsfát termésének egy részétől titokban, lopva megfoszt. Íccaka ~tík az almafámat. 3. Tejet
lefölöz. 4. → Disznóöléskor húst, sza-
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lonnát, beleket a fölösleges részektől
megfoszt, megtisztít. 5. Sódarról a kolbásznak való húst levagdossa. 6. Kosarat
a fonás befejezése után a kiálló vessződaraboktól megtisztít. L. még: vesszőfonás
megszeg ~ i 1. Egész kenyeret, dinynyét megvág. 2. Szekérrudat elfordít.
megszegényedik megszegínyedik i
Alakváltozata: megszegínyül. Szegénnyé
válik, elszegényedik. Közmondásban:
Ígírd meg, ne add meg, nem szegínyecc
avval meg: olyan embernek v. emberre
mondják, aki nem szokta megtartani az
igéretét.
megszegényít megszegínyít i Szegénnyé tesz. Közmondásban: Ígírd meg,
ne add meg, sose szegínyít az meg: olyan
embernek v. emberre mondják, aki nem
szokta megtartani az igéretét.
megszegényül: → megszegényedik
megszégyell i Megszígyelli magát:
elszégyelli magát, szégyenérzete támad.
megszéled megszíled i Állatok csoportja szétszéled.
megszemzik ~ i Gabona szemet növeszt. Ha jóṷ időÝ jár rá, a gabona hamar ~.
megszenderedik ~ i Elszenderedik.
megszentel ~ i Másik változata: beszentel. Katolikusoknál: ruhát vízzel befröcsköl.
megszeret ~ i (gyny) Megcsókol,
megölel. Szeresd meg a papát!
megszerez ~ i Ráadással megtold,
megtetéz vmit. Pl. az eladott kiló almát
még 2 db almával megszerzi, megtoldja.
megszínel ~ i Gyümölcs, zöldség
színejavát a csomó felső részére rakja. –
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Az élelmes → kofa ~te, felülre rakta a
portékának a szípit-jovát, hogy azt higygyék, olyan az aljáig.
megszítat ~ i 〈Hideg vízben〉 húst kiáztat.
megszív megszíj i 1. Egyet szív vmin.
2. Borogatás kelést megérlel, ill. elmulaszt. A paradicsomot azírt tettík a
kelísre, hogy szíjja meg. 3. Kissé megszárít. Pl. télen a ruhát a padláson megszíjja a fagy. L. még: mosás
megszivalkodik ~ i Megszívja magát
nedvességgel.
megszokik ~ i − Szólásban: Vagy ~,
vagy megszökik, ha nem szokik, megszökik: ha itt akar maradni, hozzá kell szoknia az itteni rendhez.
megszól megszóṷl i Távollétében
rosszat mond vkiről.
megszolgál megszóṷgál i 1. Megdolgozik vmiért. Megszóṷgálta a kenyerit.
2. Szívességet, jótettet viszonoz, meghálál. Majd megszóṷgálom a jóṷságát.
megszólít megszóṷlit i Rászól vkire,
figyelmeztet vkit. Akkor kikaptunk,
szóṷval megszóṷlított a tanítóṷ bennünket. L. még: cívis iskola
megszólítás: A megszólító és megszólított viszonyát jelölő szó, szócsoport.
Bonyolult belső rendszerének, többirányú viszonyainak megfelelően a cívis
paraszti társadalom igen gazdag (volt) a
~ nyelvi eszközeiben. A ~ általában a
valóságos helyzetet tükrözte. – A/ Rokoni, családi kapcsolatnál: apám, édesapám, régiesen: apámuram (apósnak is),
anyám, régiesen: anyámasszony (anyósnak is), édesanyám, édes szüleim, édes,
lányom (menynek is), fiam (vőnek is);
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házastársak ~a, férj a feleséget: anya,
anyjuk(om), anyja, újabban: anyukám;
feleség a férjet: apja, apjuk(om), újabban: apukám; mindketten egymást: hékám; a házassági rokonság körében:
apuka ’após’, anyuka ’anyós’, sógor(om), nászuram, nász(om), nászaszszony, napamasszony ’anyósom’, komámasszony, komaasszony, komámuram,
ipamuram ’após’, a két após is szólíthatta így egymást. − Hajdan a férj a feleségét, szülő a gyermekét tegezte, míg azok
szólítójukat magázták. A szülő a gyermekét tegezve (becézett) keresztnevén,
esetleg ragadványnevén (pl. Szutyi) szólította. (Tréfásan így is: lyukaskati.) Becézve, kedveskedve (főleg az anya):,
drágám, drágaságom, csillagom, egyetlenem, eperszem, husi, husikám stb.
Leggyakrabban azonban csak így: gyere
jányom/fiam!; nagyszülő a gyermeket (v.
fiatal idegent) kedveskedve: szolgám, kis
szolgám, édes szolgám. A családon, rokonságon belüli ~ további esetei, példái:
a gyermekek (főleg kislányok) a nagyszülőt/dédszülőt becézve nagyapó, nagytata, édesnagyapa, papó, papa, tatuska,
ill. nagyanyó, nanó, nyanya, édesnagyanya, mámi, mama; mamika, öregmama,
dédi(kém); nővérük v. nagynénjük férjét
sógorbácsi. (De a sógorasszonyt felnőtt
mondta a felnőttnek.) Egyéb: bátya,
édesbátya, édesbácsi, édesnéne; bácsi,
néni, néne. Pl. sógorsági, komasági viszonyban önállóan, sógor, koma (komám) (de az édes egykomám baráti ~) ;
szomszéd ~a: (Kovács) szomszéd, szomszédasszony. A szerelmesek (házastársak) közötti ~i formák: (legény a leányt,
férj a feleséget) galambom, gyöngyvirá-
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gom, rozmaringom, rózsaszálam, rubintom, rubintos csillagom/virágom, életem,
lelkemcsúcsa; tréfásan kedveskedve,
esetleg kissé leereszkedően, gúnyosan:
lelkemzöld, lelkemszotty/lelkemszottya,
kedveskedve: (öreg) oldalbordám, hékám. Kedves- kedő, gyengédséget kifejező ~ idősebb idegentől (rokontól):
lelkemadta, húgomasszony, öcsémaszszony, öcsémuram, fiatalabbtól: bátyámuram, nénémasszony. − B/ Társadalmi
helyzetet (életkort) tükröző ~ok, titulák,
vagyis ranggal, tisztséggel járó ~ok:
nemzetes asszony, nemzetes úr, gazduram (így is: Bak gazda): öreg gazduram,
kisgazduram, kisasszonyom, ifiasszony,
ifiúr, nagyasszonyom, mesterasszonyom,
nénémasszony stb. Előfordult, hogy a ~
túlhaladott társadalmi viszony kifejezője
volt, pl. méltó (inkább említéskor),
nagysága, ténsúr, ténsasszony (zsidó
boltos és felesége ~a), tekintetes úr, tekintetes asszony (hivatalnok, pl. jegyző,
ill. felesége ~a). Itt említhető az öreg nő
néni, nyanya és az idegen (fiatalabb és
szegényebb) ember hékás ~a. − Miként
napjainkban, már a múlt évszázad első
felében is el volt terjedve a foglalkozásnévvel történő ~: tanító néni, tanár úr,
doktor úr, mérnök úr stb. A magázás
sokkal gyakoribb volt, mint a tegezés.
Középiskolában a diákot is magázták
(csnév és magázás), így szólt a kisdiák a
felsőshöz is. A tegezés csak egykorúak,
egykorú fiatalok között volt szokásos. −
A paraszti társadalom gyakorlatának
megfelelően a beszélő viszonya a cívisek
világában nemcsak a ~t, hanem az azt
követő beszédnek a módját is meghatározta. A családi rangsorolás, a társadalmi
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tekintély a magázásban és tegezésben is
tükröződött. Pl. a gazduram ~t csak magázás követhette, míg a gazda tegezhette, keresztnevén szólíthatta cselédjét. Így
tett, ha a cseléd nagyon fiatal volt, idősebb cselédjét azonban általában keresztnevén magázva szólította: István,
jöjjík! Az Én megbecsülöm magát, te
meg éngemet nem? frazéma is tanúsítja,
hogy a letegezést önérzetesen visszautasították. A cseléd a gazdáját magázva
gazduramnak, öreggazduramnak asszonyomnak szólította. A fiatal gazdát is
hasonlóképpen gazduramnak, a nagyon
fiatalt kisgazduramnak.. De gyakori volt,
hogy az idős cseléd a gazda gyerekét,
mint a sajátját szólította, legfeljebb megmagázta: Sárika, jöjjík! − A múlt század
első felében a kelmed, kegyelmed már
visszaszorulóban, még inkább az őkelme, őkegyelme; a kend szintén, bár ez
utóbbi specializálódott is, így szólította/szólíthatta pl. a cívis gazda a tanyását,
aki rendesen idős(ebb) szegény özvegyember volt, kint lakott a tanyán, a tanyai
házban. A kend a cívis társadalomban
lenéző ~nak számított. Az ilyen ~ra az
önérzetes parasztember így válaszolt:
Kend a csizmádra! Erre utal a következő
helyi anekdota is: A cigány a tanyástól
kért egy kis avast: Gazduram, aggyík
egy kis avast! De a tanyás nem adott,
mire a cigány: Hát majoros kend itt? −
Egyéb ~ok: Durva, tréfás ~ a szarházi;
szarházi, berházi, gaznáci, faszi, faszika,
öcsém, facsiga, aranytüdő, kacsari; politikai jellegű a hazámfia(i); református
egyházi közösségben előforduló ~ az
atyámfia(i). Igy szólította/szólítja a prédikáló lelkész a gyülekezet tagjait; ci-

macskafeljáró
gány férfi, fiúgyerek ~a: more. – C/
Összességében elmondható, hogy a cívis
paraszttársadalom magas fokú illemtudása a személyre illő ~ helyes megválasztásában is megmutatkozott. Ahogy
egy idős cívis asszony megfogalmazta:
Mindenkit úgy szólítottunk, ahogy illet,
gazduram vagy tekintetes úr, kinek mi
járt. L. még: az egyes szócikkeket is!
megszomjúhodik: → megszomjúhozik
megszomjúhozik megszomjúhozik i
Alakváltozata: megszomjúhodik. Megszomjazik.
megszontyolodik ~ i Elszomorodik,
elszontyolodik.
megszop ~ i Elkezd szopni 〈az anyja
emlőjéből〉.
megszopornyikásodik ~ i → Kutya,
→ macska szopornyicában, vagyis hurutos betegségben megbetegszik.
megszór megszóṷr i Szemes terményt lapáttal a levegőbe szórva, ill.
szórórostával a pelyvától, szeméttől
megtisztít.
megszorít ~ i Földbe tett dugványt
körben megnyomogat. A dugvány csak
úgy ered meg, ha a gyökérnél ~ják, nem
marad levegő.
megszorongat ~ i Abroncsot meghúz, megerősít. Szüret előÝtt a hordóṷkat előÝ kell venni, az abroncsokat ~ni.
L. még: szüret
megszortíroz ~ i Szemes terményt
minőség szerint szétválogat.
megszortíroztat ~ i Szemes terményt
minőség szerint szétválogattat. Ezt a →
szortírozó géppel végezték.
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megszorul ~ i 1. Pl. juhnyáj hídra v.
lyukra tereléskor összetorlódik. 2. Gabonaszem hőség v. szárazság miatt nem
fejlődik ki eléggé. Megszorult a szem:
szárazság miatt sokat veszít az értékéből,
csak takarmányozásra volt jó.
megszotykosodik: → megszotyósodik
megszotyosodik: → megszotyósodik
megszotyósodik megszotyóṷsodik i
Alakváltozatai: megszotyosodik, megszotykosodik. Körte, barack túlérik, nagyon megpuhul.
megszörnyed ~ i Elszörnyed, megijed vmitől.
megszőrösödik megszőÝrösödik i
Rosszul elkészített befőtt, szárítás nélkül
eltett lebbencstészta, reszelt tészta, tarhonya megpenészedik. L. még: cívis
konyha
megszuhosodik ~ i Fába beleesik a
szú, szuvas lesz.
megszunnyad ~ i Elbóbiskol, elszundít.
megszúr ~ i Állatot leszúr, leöl.
megszurkapiszkál ~ i Tüzet megpiszkál.
megszurtyongat ~ i Megölelget,
megszorongat. Megszurtyongatta, kedvesen megölelgette a fiú a jánt.
megszusszan ~ i Kissé megharagszik. Megszusszant rám a szomszídom
egy kicsit.
megszűr ~ i Betegség, gond, baj
megsápaszt, lesoványít vkit.
megtakarít ~ i Ruhaneműt, lábbelit
megtisztít.
megtaknyosodik ~ i → Dinnye a túlérés miatt ragacsossá, nyúlóssá válik.
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megtákol ~ i Toldoz-foldoz, nagyjából, hevenyészve megjavít vmit.
megtalpal ~ i Szőlővesszőt, az ültetővesszőt az ültetés előtt az íznél 40−50
cm-re visszavág. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
megtalpalás ~ fn Szőlővesszőnek az
íznél 40−50 cm-re történő visszavágása.
L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
megtáncoltat ~ i Lovat megrángat,
megforgat. L. még: lótenyésztés
megtángál ~ i Elver, megver.
megtanyáz/ik ~ i Hosszasabban elidőz, megszáll vhol. L. még: tanyáz/ik
megtapad ~ i Sár tapad rá, sáros lesz.
megtapod ~ i Megtapos.
megtarabúboz ~ i A fejebúbját alaposan megütögeti.
megtarjagosodik ~ i 1. Bőr szederjessé válik. 2. A bőrön az ütéstől kékes
foltok jelennek meg.
megtart ~ i 1. Megfogva egy darabig
tart vmit. Megtartom a csokrot, amíg
átkötöd. 2. Cselekvés, állapot bizonyos
ideig eltart. A tengeritörís ~ egy hétig is.
megtáskásodik ~ i Vakolat a falfelülettől elválik, feltáskásodik.
megtasliz ~ i Megpofoz. Fenyegetés:
Úgy ~lak, hogy még menyasszonykorodba is eszedbe jut!
megtataroz ~ i Kerítést helyreállít,
kijavít.
megtégláz ~ i → Tímármesterségben
megmosott bőrt → téglázóval dörzsöl,
puhít, tisztít.
megtejel ~ i 1. Juh tejet ad. 2. Juh
vmeddig fejés alatt áll. Ez a kétezer hat
hét alatt tejel meg. L. még: juhtartás
megteker ~ i Férfi nőt magáévá tesz.
L. még: nemi élet
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megtelik ~ i 1. Vmire nem fér több,
tele van. Az orsóṷ megtelt a fonállal. 2.
Pl. kéz meggyűlik, elgennyesedik.
megtelkesít ~ i Jószág egy bizonyos
területet megtrágyáz. L. még: trágya és
trágyázás
megtép megtíp i 1. Élő szárnyas tollát kitépdesi. Az asszonyok megtíptík a
libát. 2. Megcibál, megtépáz.
megtépász ~ i Megtépáz.
megtépett gyapjú megtípett gyapjú:
Fonásra a tépőszéken előkészített →
gyapjú.
megtér1 ~ i Megfordul, visszafordul.
Közmondásban: Aki megtér, idvezül:
mondják, ha vki elindul, de hamar vissza
is megy vmiért.
megtér2 ~ i Elfér vhol. Van elíg hej, ~
itt még két zsák. Közmondás: Sok jóṷ
ember ~ eggyütt/egy házba/kis hejjen: a
jó emberek könnyen megvannak egymás
közelében.
megtereget ~ i Száradni kitereget
vmit.
megterel ~ i Legeltetéskor jószágot
visszahajt, összébb terel. A gujás ~te a
guját.
megtérés megtérís fn Megfordulás,
visszafordulás.
megterít megterít i Vmivel vastag rétegben beborít vmit. Jóṷl ~ettem a főÝdet ganéval. L. még: trágya és trágyázás
megtérít megtérít i 1. Jószágot (pl.
ménesben csikót) visszafordít, visszahajt. 2. Adósságot visszafizet.
megterül ~ i Pl. legelésző → juhnyáj
nagyobb területen szétterül, elszéled a
mezőn.

macskafeljáró
megtestál ~ i Végrendelkezik. L.
még: végrendelet
megtestel ~ i Megver, elver.
megtesz ~ i 1. Megteszi a kovászt: →
kenyérsütéshez elkészíti a kovászt. 2.
Megtette vele: férfi nőt magáévá tett. L.
még: nemi élet
megtetejez ~ i 1. Szőlőhajtások tetejét visszavágja. 2. Háztető tetejét megjavítja.
megtetéz ~ i Megtold, hozzáfűz. Még
avval is ~ték, hogy kár bele az ennivalóṷ.
megtetszik megteccik i 1. Megmutatkozik, meglátszik. Megteccik mán rajtad, hogy terhes vagy. 2. Megteccik a
hajnal: pirkad, hajnalodik.
megtéved megtíved i Téveszt. Számolta a pízt, oszt megtívedt.
megtikkad ~ i Szomjazik.
megtilol ~ i A kender fás részeit ütögetve pozdorjává töri.
megtisztálkodik ~ i Megmosakszik,
és tiszta fehérneműt, ruhát vesz fel magára. L. még: tisztálkodás
megtisztel ~ i 1. Kedvében jár, megadja az illő tiszteletet vkinek. Megtisztelem az apámat, igyekszek a kedvibe járni. 2. Megszid, megdorgál vkit.
megtojóz megtojóṷz i 1. Tyúkot tapogatással megvizsgál, hogy tojós-e. 2.
Krumplibokrot oly módon megvizsgál,
hogy alóla néhány szem krumplit próbaképpen kivesz. Ha már van a krumplibokor alatt nagyocska, akkor az ember
az ujjával alányúl, és megkeresi, kiszakíttya, amit elíg nagynak érez, ~za.
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megtokol ~ i Leölt baromfit kopasztáskor a tollfészkektől, tollgyökerektől,
vagyis a tokoktól megtisztít.
megtőgyel megtőÝgyel i 1. Kanca,
tehén, juh tőgye ellés előtt megduzzad.
2. Bunda megtelik vízzel.
megtölt megtőÝt i Krumplit, kukoricát a tövénél földdel vesz körül, feltölt.
megtöpörödik ~ i Ember megöregedve összemegy.
megtöpped ~ i Alakváltozata: megtöppen. Gyümölcs összeaszik, megráncosodik.
megtöppen: → megtöpped
megtör ~ i 1. Új utat szekérrel többször végigjárva kitapos, kitapostat. 2.
Havas utat, jégréteggel bevont búzavetést lóval letapostat, feltöret. Ha nagy hó
esett, előfordult, hogy a → szán sem
tudott menni, ha nem törték meg előtte
az utat. Ha hó esett a búzaföldre, arra
egy kis eső, megjegesedett, ilyenkor
lóval ~ték, ~ették, jöttek-mentek vele,
hogy levegőzzön a vetés. 3. Fogadalmat,
megállapodást megszeg. Megtörte a fogadalmát, mást vett felesígül. L. még:
földművelés
megtörik ~ i 1. → Bor zavarossá válik. Ha levegőÝt kap a bor, ~. 2. → Tímármesterségben az erőltetett hajtás
miatt a bőr színe megreped.
megtörődik megtörőÝdik i Gyümölcs
ütődés, rázódás következtében megsérül.
megtört szőrmerész megtört szőÝrmerísz: A szőrme rámázásánál történő
rongálódás. L. még: szőrmekikészítés
megtöviskel ~ i Bevetett szántóföldet
tövisboronával elegyenget. A vetíst ko-
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rán tavasszal tövisberenával ~tük a fekete főÝdön. L. még: berenálás
megtraktál ~ i Megkínál, megvendégel.
megtrokároz megtrokáloz i Felfúvódott → szarvasmarha hasát a → trokár
nevű tőr alakú eszközzel felszúrja.
megtromfol ~ i Rászed, megtréfál.
megtruccol ~ i Dacol, ellenkezik, vitatkozik vkivel.
megtud ~ i − Fenyegetésben: Majd
~od, hogy két krajcár hány píz!
megtúrat megdúrat i Földet ekével a
felszínen megszánt. L. még: szántás
megtúrosodik megtúróṷsodik i Állat
háta feltörik és kisebesedik. A lú háta
megtúróṷsodott [!] a nyereg alatt.
megtúrósodik megtúróṷsodik i 1.
Összemegy, sűrű lesz. 2. → megtúrosodik.
megtürül ~ i Megtöröl.
megtürülközik ~ i Megtörölközik.
megugarol ~ i Ugart felszánt. L.
még: szántás
megugor ~ i Bika tehenet, ill. csődör
kancát meghág.
megugrat ~ i Megtáncoltat. A bálba
a legíny ~ta a jánt, ugróṷs táncot táncoltak.
megun ~ i Megunnya magát: unatkozik.
megunt ~ fn Csak E/3. birt. szragos
alakban: más által ~ holmi. Én nem veszem fel a más meguntyát.
megüdvözül ~ i Üdvözül. Megüdvözül, aki a papnál bevajja a bűnit.
megül1 ~ i 1. → Kotló nyugodtan ül a
tojáson. 2. Tyúk megkotlik. A kotlóṷ ~t
a físzkin, a tojáson. 3. Boglyába rakott
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széna összetömörül, megülepedik. 4. Pl.
levéltetű fán megtelepszik. L. még: baromfitartás
megül2 ~ nu Mögül.
megülepszik ~ i Gáz leszáll. Ha
csendes az időÝ, a borgáz ~, ha a gyufa
elalszik, nem szabad lemenni. L. még:
bor
megültet ~ i → Kotlót tojásra ültet.
megüszkösödik ~ i Gabona megüszögösödik. Ha csávázatlan vetőÝmagot vetettek el, előÝfordút, hogy a gabona megüszkösödött.
megüt ~ i 1. Megüti a ragya: pl.
dinnyét a ragya hirtelen meghervaszt.
Megüti a dér: növényt a dér hirtelen
meghervaszt. Megüti a szél: agyszélhűdés éri. 2. Megüti magát: ló, szamár
megmakacsolja magát, nem engedelmeskedik. 3. Megüti a mírtíket: alkalmas
katonának. − Fenyegetésben: Úgy ~lek,
hogy arrul kóṷdúsz!
megütődik megütőÝdik i 1. Testrész,
tárgy vmihez, vmibe ütődik. MegütőÝdött a fejem. 2. Gyümölcsöt ütődés ér.
megvacsorál ~ i Megvacsorázik.
megvág ~ i 1. Levág, leöl. Kimentek,
és akkor ~ták a disznóṷt. 2. Összevág.
Húsvágóṷ géppel megdarálták vagy kézzel ~ták. 3. Megszegi a kenyeret. 4. Felaprít. Megvágta a leveles dohánt, oszt
ugy pipált. 5. Fűrészt reszelővel megélesít. 6. Malomkövet kiélesít. 7. Hirtelen
nagyot üt vkire. Fenyegetésben: Úgy
~lak, hogy hét bolond lesz belőÝled!: nagyon megütlek.
megvágattat ~ i Malomkövet őrlésre
alkalmassá, érdessé tétet.
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megvagyogat ~ i Kifejezésben: Vagyogatok, ~ok: éppen csak megvagyok.
megvakar ~ i Vakarással eltávolít. A
megperzselt disznóṷt ~ták a pernyétül.
L. még: disznóölés
megvakít ~ i − Átok: Isten vakíccson
meg!
megvakkan ~ i → Kutya vakkant
egyet.
megvakul ~ i 1. Vakká válik. Átok:
Vakujj meg! Tréfás rosszkívánság: Vakujj meg, ha szebbet lácc! Erős fogadkozás: Vakújjak meg, ha... 2. Tükör homályos, foltos lesz. 3. Fényes felület fényét,
ragyogását elveszti. 4. Más igekötővel:
belevakul. Kotlós alá tett tojásban a csirke elpusztul. Ha leszáll a tojásrúl a
kotlóṷ, a tojás kihül, ~, a csirke meg belevakul a tojásba. L. még: baromfitartás
megválaszt ~ i Eldönt. Ez a két hóṷnap választya meg a háborút. Közmondásban: A jóṷ házasságot is hét év választya meg: 7 év dönti el, hogy boldoge a házasság.
megvál/ik ~ i 1. → Gubacsapóknál:
fonál különválik. 2. Elválik, kiderül.
Szólásban: Viselve válik meg, mijen ember lesz belőÝle: akkor mondták, ha
idegen került a családba. 3. Elkülönül a
jó a rossztól. Szólásban is: Megválik a
tüdőÝ a májtul.
megvallat ~ i Megvizsgál. Szólásban: Vallassuk meg az üveget!: nézzük,
van-e még benne ital!
Megváltó: → Jézus
megványad megvánnyad i 1. Gyermek, ill. beteg megsápad, lesoványodik.
2. Növény a szárazság miatt elsatnyul.
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Ha sokáig nem esik az esőÝ, a tengeri
megvánnyad.
megvasal ~ i 1. Földet vetés előtt →
vasberenával megboronál. Főleg akkor
használták, ha a → hengerelés nem bizonyult elegendőnek. 2. Megbilincsel.
megvedel ~ i Visszaható szerkezettel: megvedeli magát. Ló, szarvasmarha
túl sok vizet iszik.
megvékel megvíkel i Pl. → dinnyét
meglékel.
megvénül megvínül i Növény keménnyé, fássá válik, elöregedik. A zőÝdpaszuj meg a főÝzni valóṷ tengeri megvínül, megkemínyedik, ehetetlenné válik.
megver ~, megvér i 1. → Kemence
készítésekor a kemence fenekét megdöngöli. 2. Eső megáztat vkit, vmit. Jóṷl
~te az esőÝ az útba, mondtuk, ha útba
írte az esőÝ. 3. Szemmel megbabonáz,
megront. − Fenyegetés: Úgy ~lek, hogy
arrúl kóṷdúlsz! Úgy ~lek, hogy megkíkülsz! Szólásban: Megverte a jobb keze: berúgott. Az átkozódónak mondják:
Ne veress mán éngem az Istennel, ~t az
éngem elíggé! Megverte azt az Isten,
nem kell mondani, hogy verd meg,
Uram, verd meg: nagy baj érte szegényt,
nem kell kérni rá a rosszat. Nem fílsz,
hogy megvér a Jóṷ Isten? − kérdezik
attól, aki vmi rosszat tesz.
megverekedik: → megvív
megverzik ~ i Baromfi ősszel tollat
vált, tollazatát leveti, lehullatja. L. még:
baromfitartás
megvesz ~ i 1. Gyümölcsből, termésből magot szaporítás céljából kivesz,
megszed. Megvettem a dinnyemagot a
dinnyébűl, mert a másik esztendőÝbe azt
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vetem el. 2. Disznóöléskor vért felfog.
RátőÝtöttük a vírt, amit reggel megvettünk a disznóṷtúl. 3. Meghódít, levesz a
lábáról. Avval a szíp mázos beszíggyivel
vette meg a jányomat.
megvet ~ i 1. Megcsinál, elkészít.
Megvetette a kötelet a kívekötíshez. 2.
Alváshoz előkészíti az ágyat, megágyaz.
3. Megveti a mejjíket: → gubacsapó
felteszi a mellékszálakat a vetőkaróra. −
Szólásban: Megveti az ágyát a bornak:
olyan ételt eszik, amelyre jól csúszik a
bor.
megvetemedik ~ i Seb elfertőződik.
megvetkezik ~ i Baromfi, kutya, juh
tollazatát, szőrét, gyapját elhullatja, vedlik. Ha nem jóṷl teleltetik, akkor a liba,
a kutya meg a birka ~.
megvidul megvídul i Megörül vminek.
megvilágosít ~ i Felvilágosít. Nem
értette, amit mondtak, de én ~ottam.
megvilágtalanodik ~ i Megvakul.
megvirágosodik ~ i → Bor tetején
fehér penész keletkezik. A gyenge bor,
ha rosszul kezelik, virágos lesz, ~.
megvirrad megvírad i Vki felébred
vhol, a reggel vhol éri. A ríszeg az árokparton vírad meg.
megvív ~ i Más igével: megverekedik. Megverekszik. Két legíny úgy intézte el az igasságot egymás közt, hogy
~tak, megverekedtek.
megvonul ~ i 1. Nyirkos, nedves lesz
vmi. A sóṷra, szalonnára, színára, ruhára mondtuk, ha nedves lett, hogy ~t, de
~t a búza is, ha ráesett az esőÝ. 2. Gyapjú nehéz, húzós, összetapadt szőrű lesz.
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megzabál ~ i 1. Ló, disznó a zsenge
tengeriből, sütőtökből a kelleténél többet
eszik, és megbetegedik tőle. A lú meg a
hízóṷ disznóṷ is ~, de a tehén az nem, az
felfúvóṷdik. 2. Ember mértéktelen evéstől, ivástól megcsömörlik. 3. Növény a
sok víztől megsárgul, elpusztul (→ bangó víz). Ha a virágra, növínyre sok vizet
öntenek, és az alatta levő tálkában megáll, nem szíjja fel a növíny akkor ~ a
növíny, megsárgul a levele, kipusztul.
megzabol ~ i Lovat zabbal megetet,
megabrakol. Hatkor ~tunk.
megzálogol ~ i 1. Zálogot vesz vkitől. 2. Tilosban járó állatot befog. Ha
kárba ment a nyáj, az ~ta, akinek kárt
tett. Behajtotta az állatot, hogy ne tegyen
több kárt, oszt eggyezkedtek.
megzápul ~ i 1. Tojás megromlik. 2.
Vkinek a heréje erős ütéstől sérülést
szenved. Fenyegetésben: Úgy tökön rúglak, hogy megzápúsz!
megzavar ~ i Megkerget.
megzendül ~ i Zengeni, dörögni
kezd az ég.
megzilál ~ i Villával szénát, megázott rendet szétzilál.
megzokul ~ i 1. Kötött talajú
föld(darab) a sok esőtől keményre szárad, kirepedezik. 2. Más igékkel: megzökken, összesippad. Kenyértészta túlzottan megkel, emiatt a kemencébe történő bevetéskor összeesik, lesüpped. Ha
túlzottan megkél a kenyértíszta, bevetískor összeesik, megzökken, mert kijön belőÝle a levegőÝ. L. még: kenyérsütés,
zok
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megzökken ~ i 1. → megzokul. 2.
Megdöccen. Megzökken a szekér, ha rámegy egy kűre.
megzsendít ~ i Jószágot felerősít,
gyarapodásnak indít. A tavaszi mezőÝ ~i
a sovány jóṷszágot.
megzsendül ~ i 1. Fű kizöldül, kihajt.
2. Jószág felerősödik, gyarapodásnak
indul. 3. Időjárás tavasziasra fordul.
megzsibbad ~ i Testrész elzsibbad.
Megzsibbadt a vállam.
megye megyi fn E/3 birt. szragos szó.
Másik neve: péra. Nagyobb nőstény
háziállat (pl. → kanca, tehén) nemi
szerve.
megyeházudvari szolga megyeházudvari szóṷga: (rég) A megyeháza udvarát rendben tartó alkalmazott.
megy/en ~ i − Mire megy?: mi a jelentése? Nem tudom, mire ment: pl. egy
mondásnak mi (volt) a jelentése, az értelme. − Szóláshasonlat: Úgy ~ neki,
mint az ágyba szarás: (tréf) vmi könynyen megy. Úgy ~, mintha karóṷt nyelt
vóṷna: peckesen, magát mereven kihúzva jár. Azt hinné az ember, hogy ~, oszt
jön: nehézkesen, lomhán mozgó, ill.
dolgozó emberről mondják. Te még most
mícc oda, ahunnen én mán hazajöttem:
idősebb ember mondja a fiatalnak, ha az
henceg, dicsekszik vmivel: ti. ő a tapasztaltabb, bölcsebb. Nem úgy ~ a, hogy
kennyük be sárral: nem szabad azt felületesen elintézni. Kár haszonba ~: felhasználják, hasznosítják. Sokra ~ az
eszivel: okos, ezért könnyen boldogul.
Ettül nem ~ünk a falnak: ezzel nem sokat érünk. Közmondás: Aki ~, az halad,
aki áll, az marad: a szorgalmas ember
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boldogul. Durva változatban: Aki ~en,
halad, aki szarik, marad. − Adatolt igekötős alakjai: → általmegy/en, elmegy
/en, felmegy/en, hátramegy/en, kimegy
/en, közémegy/en, lemegy/en, nekimegy
/en, odamegy/en, összemegy/en, rámegy/en, széjjelmegy/en, továbbmegy/en,
utánamegy/en. Mellérendelő szóösszetételben: → jön-megy.
megyi: → megye
meggy ~ fn Csonthéjas gyümölcsöt
termő nagy bokor v. fa. Őshonos növényünk, hajdan főként bokrokon termesztették, csak a 18. századtól terjedtek el a
fán termő, nagy szemű nemes ~ek. Debrecen az egyik jelentősebb termőhelyének számít. Az itteni házikertekben ma
is igen kedvelt gyümölcsfa, korai gyümölcs, sokan a cseresznyénél is jobban
kedvelik. Összefüggő területen is termesztették/termesztik (meggyes). Régi
fajtája az aprószemű, silány cigánymeggy v. vadmeggy, a sötétbordó feketemeggy, az apró szemű, világospiros
oroszmeggy/pipacsmeggy, újabb a spanyolmeggy, szentesimeggy/kőrösimeggy.
Nemesített fajtái közül legismertebb a
pándimeggy, amely a 19. században tűnt
fel, és a hagyomány szerint egy Pándi
nevű debreceni huszárkapitányról, nemesítőjéről kapta a nevét. Ismertebb
fajtaelnevezés még a hályogmeggy/hajómeggy/koraimeggy ’hólyagmeggy’; sajmeggy v. törökmeggy fekete termésű
meggyféle díszfa, ennek fájába oltják a
nemes meggyet, pl. a pándimeggyet. A
meggyet a cívis konyha is sokféleképpen hasznosítja (meggyleves, meggycibere, meggylekvár, meggybor, meggylikőr). A vékonyabb fáját illatos volta

macskafeljáró
miatt pipaszárnak használták fel. Erre
utal a következő frazéma is: Mit ír a ~fa
pipaszár, ha vígigcsorog rajta a nyál? −
gyámoltalan legénynek mondják. A
~fából a pásztorok szívós botokat is készítettek. L. még: a fogalmak szócikkeit
is!
meggycibere ~ fn Habarással készített meggyleves. L. még: leves
meggyes ~ fn Olyan (nagyobb) hely,
ahol meggyfák vannak.
Meggyes csárda: → hortobágyi
csárdák, Sóút
*Meggyesegyháza: → Hortobágy
Meggyeskert ~ tn Ritkás tanyajellegű kertség a város határának keleti részén.
meggyfa ~ fn A pásztorok pipaszárat
csináltak belőle. Szólás: Mit ír a ~ pipaszár, ha vígigcsorog rajta a nyál?: gyámoltalan legénynek/legényről mondják.
L. még: meggy
meggyleves: → gyümölcsleves
meggypej ~ fn Lószínnév: pirospej.
L. még: lótenyésztés
meggyszínű durábel: → durábel
méh mí fn Mézet gyűjtő, családokban
(méhcsalád) élő, hártyás szárnyú tenyésztett rovar. Népi neve: dongóṷ. A
~család legfontosabb tagja az anyaméh
/méhanya/méhkirálynő/anyakirálynő. A
népi ismeret szerint az anya~ 4−5 évig
tartó élete folyamán 1 millió petét is
rakhat. A virágport gyűjtő és a viaszt
készítő meddő nőstény ~ a dolgozóméh
/dolgozó, a ~család nem dolgozó hím
tagja a here, az őr(ök) azon méhek,
amelyek a kaptár kijárójában fogadják az
érkező méheket. Az a fiasítás, amelyből
később a dolgozó~ kifejlődik a munkás-
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álca, munkássejt, a dolgozók által a jövendő herék részére épített ~sejt a heresejt. A mézelő ~ népi neve háziméh. A
takaróméhek a téli fürtnek a külső héján
helyezkednek el, fejjel a fürt belseje felé,
potrohukkal kifelé, és nagyon szorosan
kapcsolódnak egymáshoz. Elterjedt fajta
hazánkban a jó mézelő krajnai méh. A
kis méretű nádméh a nádtető üreges
szálaiba gyűjti a mézet. A faágon rajzó
~eket a méhbefogó/méhfogó nevű póznával szokás befogni. A méhcsípést
hagymával szokták bedörzsölni, v. ecettel mossák meg.− Népi időjárási megfigyelés: Ha szípen jár a mí, jóṷ időÝ
lessz. L. még: méhészet; a fogalmak szócikkeit is!
méhanya: → anyaméh
méhbefogó míbefogóṷ fn Másik neve: mífogóṷ. Faágon rajzó méhek befogásakor használt kétágú pózna, amelyre
a kast akasztják. L. még: méh
méhbetegség míbetegsíg fn A mézelő méheknek rendszerint ragályos pusztító betegsége, megbetegedése. Pl. a →
költésrothadás a méhek egyik pusztító
betegsége. Élősködője a → méhtetű. L.
még: méhészet
méhcsalád mícsalád fn A méhkirálynő körül tömörült, egy kaptárban élő
méhek összessége. L. még: méhészet
méhcsípés mícsípís fn Másik neve:
míszúrás. A méh okozta csípés. Népi
gyógymódja: Hagymával dörzsölik be,
v. ecettel mossák meg.
méhes míhes fn 1. A → méhcsaládok
elhelyezésére szolgáló védett v. bekerített földterület (→ méheskert). 2. A kasokat, kaptárakat befogadó építmény v.
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védett ereszalja a lakóház v. melléképületek oldalán. A méhcsaládoknak helyet
adó → köpü, kaptár, és méhkas elhelyezésének sokféle változata ismeretes. A
~ek és a méhkasok elhelyezése mindig
napkelte felé irányul. A ~ek a háztól
távolabb álltak, körülkerített → kelencék
is lehettek. A házak belső telkére csak a
19. század közepétől kerültek, ez időtől
vált a három oldalán zárt ~ általánossá.
L. még: méhészet
méhesgazda: → méhész
Méhes-halom: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
méheskert míheskert fn Körülkerített
hely a méhkasok elhelyezésére.
Méheskert Míheskert tn Ritkás betelepítésű külső kertség a → Gáspár
György-kerten túl.
Méhes-kút: → hortobágyi helynevek
és helynévtípusok
Méhes-telek: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
méhész míhísz fn Ritkább néven:
míhesgazda. Méheket tenyésztő, → méhészettel foglalkozó személy.
méhészet míhíszet fn A mézelő méh
tenyésztésével és hasznosításával foglalkozó termelési ág. Művelője a méhész,
ritkább nevén méhesgazda. A ~ fontosságára jellemző, hogy a méznek édesítőszerként és a viasznak a gyertya alapanyagaként (gyertyaöntés) a 18. századig
alig volt versenytársa. A ~ különböző
formái a fejlődési szakaszokat is jelzik:
− A/ 1. A zsákmányoló ~ még nem tervszerű, nem tenyésztő tevékenység. 2.
Erdei méhtartás: az erdőben megtalált
családok továbbtenyésztését jelentette.
Nyílást vágtak a fa odvába, ezt ősszel
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rendszeresen kinyitották, a méheket
elkábították, és a lépek egy részét kiszedték. 3. A paraszti méhészek a méhcsaládokat, méhrajokat faodúban (köpű),
gyékény- és vesszőkasokban (méhkas)
házak eresze alatt, kertben v. méhesben,
néhol kelencében tartották/tartják. A
kelencés ~ határvonala a 20. század elején Debrecenig húzódott. Figyelmet érdemlő helyi sajátosság volt a Debrecen
környékén használatos fagyalvessző
kasok nagy mérete is. A nagyobb méretű
~ művelői akácosokba, virágos mezőkbe
(méhlegelő) helyezték ki állományukat.
Hajdan virágzott a ~ a tanyák környékén
is, ahol a méhek a földeken levő tarlóvirág, tisztesfű virágjára jártak mézet gyűjteni. A kihelyezett méhcsaládok trágyakihordásig ott lehettek. A tanya gazdája
megengedte az ilyen tevékenységet, de a
lovaitól távol, mert a ló érzékeny a méhcsípésre, 2−3 csípés akár halálos is lehet.
Régen a méheket ősszel a kénrúd füstjével elkábították, elpusztították (lefojtás)
v. füst gerjesztésével a kaptárból, méhkasból kiűzték (kifüstöl), később nyár
végén már üres kasba űzik át (dobolás,
átdobolás). A dobolás a paraszti ~ben a
19. század elejétől vált rendszeresebbé,
hasznosságára, előnyeire az újságok is
felhívták a figyelmet. A Debrecen környéki kanizás hasonló a doboláshoz. A
méhcsaládok természetes úton, rajzással
gyarapszanak. A fára, bokorra kirepült
rajt rúdra akasztott méhkasba rázzák
bele. − B/ A modern ~ a 19. század második harmadától, a kiemelhető keretű
kaptárok (anyakaptár, vándorkaptár,
állókaptár, fekvőkaptár, lapozókaptár,
léces kaptár, rakodókaptár, megfigyelő-
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kaptár) és a mézpergetők (pergető/pergetőgép, vándorpergető) felfedezésével vette kezdetét, de szélesebb körben Debrecenben is csak a 20. század
közepe táján terjedt el. A gyarapítás
(karbantartás) a nagycsaládok kettéosztásával, ha szükséges, tartalékanya, tartalékcsalád, esetleg mesterséges raj, ill.
unokaraj/szűzraj beállításával, az álanyás családok feloszlatásával (kiseper)
v. anyaváltással, anyátlanítással történik, a méznyerést a méhek pusztítása
nélkül a lépek kiemelésével oldják meg.
Ismertebb lépfajták: a lepecsételt lép,
munkáslép, műlép, szűzlép, tartaléklép.
A mézeslépek szállítására kialakított
láda neve: léphordó. A méhészkedés
legfontosabb terméke a méz, de hajdan a
méhsonkolyt is haszonnal lehetett értékesíteni
(sonkolyos/sonkolyszedő/sonkolyos tót). Napjainkban a méhészek munkáját több jól megtervezett eszköz, védőfelszerelés stb. segíti. Így a méhészfátyol, méhészkesztyű, méhészsipka, a
megvadult méhek megfékezésére szolgáló méhészpipa, vmint a méhseprő garat
és a méhszöktető. − A méhek téli táplálásával kapcsolatos érdekesség, hogy
egy adat szerint Debrecen környékén az
1920-as években sült varjút is tettek a
méhek téli asztalára. L. még: anyaálca,
anyabölcső, anyacsere, lépkamra, méhbetegség, pempő, raj, raktározás; a fogalmak szócikkeit is!
méhészfátyol míhíszfátyol fn Tüllből
v. fátyolból készült, mindkét végén nyitott fejvédő a méhszúrás ellen.
méhészkés míhíszkés fn 30–40 cm
hosszú, egyik felén éles, másik felén kihegyesedő horogban végződő erős, ru-
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galmas kés. A beragasztott keretek, a lépek lemetszésénél használják.
méhészkesztyű míhíszkesztyű fn Gumiból v. vastag bőrből készült hosszú
szárú kesztyű, amely véd a méhszúrások
ellen.
méhészpipa míhíszpipa fn A méhek
megfékezésére szolgáló → füstölő eszköz. Levehető fedelű, olyan sajátos kiképezésű pipa, amelynek kupakja felső
végénél előrehajoló vékony kéménnyel
van ellátva, amelyen át a füst a méhek
közé fújható. Működési elve lehetővé
teszi, hogy a dohány alulról égjen, használója ne szívja, hanem fújja a füstöt. A
→ méhész mindkét kezét használhatja
füstölés közben.
méhészsipka míhíssapka fn Régen
dróthálóból v. lószőrből, ma már inkább
tüllből v. fátyolból készült arcvédő,
amely a → méhész fejét, arcát védi a
méhszúrások ellen.
mehetnék ~ fn − Szólás: Öli a ~: ~je
van, menni akar.
mehetnékség mehetníksíg fn Rájött a
mehetníksíg: olyan emberre mondják,
aki nem tud otthon maradni, nem leli
helyét otthon.
méhfogó: → méhbefogó
méhfű mífű fn Zsálya. A → méhkas
belsejét ezzel dörzsölik be, mert az →
anyaméh, odamegy az illatára. A → népi
gyógyászat is használta, főzetével a béna
testrészt mosogatták. → Pákászok gyűjtötték és árulták.
méhhúsdaganat míhusdaganat fn
(rég) Egy betegségfajta. L. még: népi
betegségnevek
méhkas míkas fn Népi neve: dongóṷkas. Méhlakás, számtalan fajtája
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alakult ki. A kivájt fatörzsből készült v.
vesszőből font, esetleg deszkákból szegezett keret nélküli → köpűn kívül elsősorban a gyékényből és szalmából font
~ok váltak általánossá. Debrecenben és
környékén a csúcsban végződő szalmából v. vesszőből font ~ok terjedtek el. A
~okat leginkább a fedetlen méhesekben
állították fel, ezért kívülről, ritkábban
belülről is kitapasztották őket. Erre a
célra a marhatrágyának agyag és hamu
hozzáadásával készült sara volt a legjobb. (Méhkasok készítésével a Tisza
menti falvak lakói foglalkoztak. Debrecenben a Kossuth utcán volt a lerakatuk.
→ Szekérkast is árultak.) A ~L. még:
méhészet
méhkirálynő: → anyaméh
méhlakás mílakás fn Azoknak a kasoknak, kaptáraknak, köpűknek az öszszefoglaló neve, ahol méhek laknak,
tanyáznak. A faodú a legrégibb ~. L.
még: méhészet
méhlegelő mílegelőÝ fn Olyan terület, ahol a méhek sok mézet tudnak gyűjteni. Az akácos tavasszal jóṷ mílegelőÝ.
L. még: méhészet
méhlob mílob fn (rég) Egy betegségfajta. L. még: népi betegségnevek
méhraj: → raj
méhseprő garat míseprőÝ garat: Általában lemezből készült eszköz, amely
nyitott állapotban alkalmas arra, hogy a
lépekről belerázott v. belesepert méhek,
mint egy garaton át, úgy csússzanak le a
felnyitott csapódeszka nyílásához, amelyen át a fészekbe juthatnak. L. még:
méhészet
méhser míser fn Hígított mézből er-
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jesztett szeszes ital, méhsör. Készítése:
A gazdasszony a → sonkolyos mézet
tálban kifacsarta, az így összenyomott
→ sonkolyt vízzel leöntötte, és addig
főzte, amíg sűrű nem lett. Az → ecetágy
minőségének javítására (is) használták.
méhsonkoly: → sonkoly
méhsorvadás mísorvadás fn (rég)
Egy betegségfajta. L. még: népi betegségnevek
méhszöktető míszöktetőÝ fn Olyan
berendezés, amelyen a családok kezelésekor kiszabadult méhek a méhes belsejéből távozhatnak, de kívülről vissza
nem kerülhetnek. L. még: méhészet
méhszúrás míszúrás fn Méhcsípés.
méhtetű mítetű fn A méhek testén
gunnyasztó gombostűfejnyi, szárnyatlan
légy, élősködő.
mejj: → mell
mek ~ msz Többször ismételve a →
kecske hangjának utánzására: ~, ~, ~.
mék: → melyik
mékőnk: → melyikünk
mekeg ~ i Dadog.
melák ~ fn Teljes neve: melák szájú
kutya. Nagy termetű, széles pofájú (mészáros) → kutya.
melák szájú kutya: → melák
mélás ~ mn Tréfás, mókás 〈ember〉.
méláskodik ~ i Alakváltozata: mélázik. Tréfál, mókázik, bolondozik.
melaszos melázos mn Sűrű, édes folyadékra emlékeztető 〈íz〉. Ígetett melázos ízt ad a lekvárnak a cukor. L. még:
lekvárfőzés
mélázik: → méláskodik
melázos: → melaszos
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meleg ~ mn Összetételekben a kovácsok nyelvében szerepel: az 1200 Co
meleg a fehérmeleg/hiccmeleg, az 500
Co körüli ~ a feketemeleg. Szólásban:
Meleg neki a kapanyél: nem szeret kapálni. Március 18-án szokásos mondás:
Sándor, Jóṷzsef, Benedek, zsákba/zsákkal hozzák a ~et
melegágy ~ fn Palánták nevelésére
való, trágyával melegített, fedett →
ágyás.
melegbor ~ fn Forralt → bor.
meleges ~ mn Kissé meleg. A ~ esőÝ
jóṷ a növínyeknek.
melegeső melegesőÝ fn Nyári napsütésben hulló → eső. Ha melegesőÝ esett,
sok gomba vóṷt. L. még: időjárás
melegsajt: → oltott túró
melegség melegsíg fn Rájött a melegsíg: hirtelen elöntötte a forróság.
melegszik ~ i − Szólásban: Melegszik
a füle: kissé ittas. L. még: bemelegszik
melegtej ~ fn Frissen fejt → tej.
melegépítményű kaptár melegípítmínyű kaptár: Olyan → kaptár, amelynek lépjei lappal néznek a kijáró felé, a
lépek egymás mögött helyezkednek el.
melegvérű ló melegvírű lú: Kisebb
testű, fürge mozgású ló. A melegvérű
lovakat 3−4 éves korukban fogták be
legelőször. L. még: lótenyésztés
Melinda utca: → Bánk
Méliusztéri Nagy József: → cívis
ragadványnevek
mell mejj fn Testrész. Szólásban:
Kilöki a mejjit: gőgösen feszít. De nagy
mejjed van!: a) de nagyon hencegsz! b)
de sokra tartod magad! Veri a mejjit:
henceg, dicsekszik. L. még: emberi test
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mellbőr mejjbűr fn Báránybőrből
durván kikészített felsőruha elülső része,
tkp. a → hátibőr továbbfejlődése. A
pásztor (juhász) ezt is maga készítette.
mellebimbója mejjebimbóṷja fn →
Mellbimbó. L. még: emberi test
mellefürt ~ fn A → guba mellrészéhez használt gyapjú, amelyet külön válogattak az aljszőrtől és a vállszőrtől.
mellehúsa ~ fn Szárnyas mellcsontján levő hús (mint étel).
mellék mejjík fn Összetétellel: mejjíkfonal. A → szövőszékre hosszában
feltekert fonál, ill. a vászon hosszanti
szála. A jóṷl típett, jóṷl fonott gyapjúból
kíszült mejjík a szövőÝn kifeszítve, felszorítva alig vóṷt vastagabb a víkony
spárgánál. Megveti a mejjíket: hosszanti
szálnak való fonalat a vetőfára felteker.
L. még: ágymellék
mellékfeltevés mejjíkfeltevís fn A →
melléknek a szövőszékre való áthelyezése.
mellékfonal: → mellék
mellékfonás mejjíkfonás fn → Gubásmesterségben: → melléknek, vagyis a
hosszanti szálnak szánt fonál megfonása.
A kiválogatott, melléknek való gyapjú
fonallá sodrása guzsalyon, kézi orsóval.
melléknekvaló mejjíknekvalóṷ fn →
Gyapjúnak az a kiválogatott része,
amelyből a gubaposztó hosszanti szálát,
a melléket fonják.
mellékvetés mejjíkvetís fn → Gubásmesterségben: szövés előtt a hoszszanti szálnak való fonál feltekerése a
vetőfára.
mellény: → lajbi
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melles mejjes I. mn 1. Olyan 〈ruhadarab〉, amelynek felső része a mellet is
takarja. 2. A mellhez hasonló domború.
II. fn Bélelt mellény. L. még: cívis férfiviselet, cívis női viselet
melles ágy mejjes ágy: Magasra felvetett → ágy, amelynél a párnákat és a
dunyhát az ágy két támláján nyugvó
lécekre teszik.
melles kötő mejjes kötőÝ: Másik neve: mejjes surc: A mellet is takaró kötény. Kékvászonból van, a nyakba lehet
akasztani. L. még: kötő
melles surc: → melles kötő
mellette ~ szragos hsz/nu-szerűen −
Szólás: Fog mellette: a) jót áll érte. b)
pártját fogja.
mellfulladás mejjfúladás fn (rég)
Egy betegségfajta. L. még: népi betegségnevek
mellgörcs mejjgörcs fn (rég) A →
görcs egyik fajtája. L. még: népi betegségnevek
mellrevaló mejjrevalóṷ fn Báránybőrből készült hosszú női mellény. L.
még: cívis női viselet
mellszorulás mejjszorulás fn Mellüregben érzett szorító fájdalom.
méltó míltóṷ fn Méltóságos úr, ill.
asszony. A méltóṷéknál vóṷtam cseléd
két évig. L. még: megszólítás
méltóságos paraszt míltóṷságos paraszt: (gúny) Paraszt. A zsidóṷ jányoktul
kaptam, mint kisdiák, hogy míltóṷságos
paraszt.
mélyföld: → mérföld
melyik mék nm 1. A jelzett személyek, dolgok közül melyik? Mindegy
vóṷt, hogy méket húzzák. Mék tájon:
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merrefelé?, hol? Mék tájon van a főÝdetek, komám? Mék mijen: egyik 〈személy, állat, tárgy〉 ilyen, másik olyan.
Mék hogy: az egyik így, a másik úgy.
Hogy eresztett a búza? Mék hogy. MékőÝnk: melyikünk. Úgy állított bennünket párba, mékőÝnk hon lakik. 2. Ki?
Közülük ki? Melyiketek? Métek járt a
padláson?
melyikünk mékőÝnk nm Közülünk
ki?
mélykút míjkut fn Olyan ásott → kút,
amelyben nagyon lent van a víz.
mélyszántás míjszántás fn A földterületnek mélyen történő → szántása. A
cívis gazdálkodók kétféle ~t ismertek és
alkalmaztak: Az őszi ~ 6 [!] ló által vontatott → egyes ekével történt (hat lú vitte
az ekét), és 35−40 cm mélyen forgatták
meg a földet. Bak Imre gazda szerint: A
tengerinek ~t adtak, ilyenkor 4 ökör v. 5
[!] ló volt befogva (→ ötös fogat). Az →
eketalyigában volt → kisefa, arra tették
először a → nyergest, rudast, eléjük a
gyeplőst, ostorhegyest (és a lógóst). Az
volt a jó, ha nagy darabokat szakított fel
az eke, mert a föld így jó görcsös lett, és
száraz, nem nyers. Télen a hó megrakta
a görcsöket. Mikor a márciusi szél megfújta, olyan puha lett, mint a hamu. →
Rugós berenával kétszer-háromszor
megberenálták, hogy megfogják a téli
nedvességet. − Aratás után került sor a
nyári ~ra, ilyenkor kb. 22−25 cm mélyen
szántottak. A kiszáradt föld miatt az ekevasat gyakran kellett a kováccsal éleztetni.
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mélyszántó-eke míjszántóṷ-eke fn 70
cm mélyre v. mélyebbre is leereszthető,
rigolírozásra használt → eke.
mélytányér míjtányír fn Főként leves
evésére való öblösebb → tányér.
mén: → lótenyésztés
mendikáns mendikás, ~ fn A → Református Kollégium kisebb diákja, aki
rendszerint a → legátus kíséretében házról házra járva ünnepi köszöntőverseket
mond, és adományokat gyűjt. L. még:
gatyakorc, legáció
mendikánskönyv mendikáskönyv fn
A legátust kísérő → mendikánsok számára szükséges tudnivalókat tartalmazó
könyvecske.
mendikás: → mendikáns
menedékes menedíkes mn Útja közben több helyütt is megálló 〈személy〉.
menekülőérték menekülőÝírtík fn
Azt fejezi ki, hogy a menekülőhely a →
kaptár térfogatának hány százaléka. L.
még: méhészet
menekülőhely menekülőÝhej fn Kaptárrész, ahová a → méhek a lépek közül
a → kaptár hőmérsékletének csökkentésére kivonulhatnak, és fürtbe kapaszkodhatnak. L. még: méhészet
ménes mínes fn A hortobágyi legelőkön tavasztól őszig v. egész télen kint
háló nagyobb számú állatokból álló lócsapat. Kisebb egyedszám esetén → ménesfalka névvel is említették/említik.
Több fajtáját tartották/tartják számon. A
kiválogatott tenyészállatok ~e a → ciframénes. Általában 50 fiatal nóniuszkanca
alkotta, és külön pásztor őrizte őket. Így
nevezték a legjobb lovakból álló ~t is.
Debrecen városának még a 20. század
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első évtizedeiben is híres ciframénese
volt. Hasonló ehhez a város tulajdonaként továbbtenyésztésre alkalmas lovakból álló → törzsménes. Mindkettőt említették város ménese néven is. Sokszor az
anyagulyákkal együtt egy számadó őrizete alatt járatták a tenyésztésre alkalmatlan (meddő) v. pihentetett (kiscsikós), ill. háromévesnél fiatalabb kancákból és herélt lovakból álló ~t, a → renyheménest. Nagysága elérhette az 1200
egyedet is. Az egész évben a szabadban
tartott ~ a → szilajménes, ebben a különböző korú és ivarú állatok együtt
legeltek. Csődörökből álló ~ a → csődörménes. Munkalovak csoportja az →
őrlős ménes. Így nevezték a szárazmalmokat forgató ménlovak kis csapatát. A
~ legelője a → ménesjárás, fedett szálláshelye a → ménesakol.
ménesakol mínesakol fn A → ménes
szálláshelye.
ménesfalka mínesfalka fn Lovak kisebb csoportja. L. még: ménes
ménesjárás mínesjárás fn A → ménes legelője.
Ménes-lapos: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
ménesmester ~ fn A lovas pásztorok
főnöke, a lószaporulat vigyázója a városi
→ ménesnél, a mátai ménesnél. Itt 3 fő
ember volt: a → mátai biztos, a ~ és az
állatorvos. A városi ménes utolsó ~ét
1948 táján Markovicsnak hívták.
menet ~ fn − Tréfás figyelmeztetés:
Ájjon meg a ~!: álljunk meg, mert vmi
nincs rendjén!
meneteles slingli ~: → Paszományosoknál: tiszti egyenruhák, huszárdolmányok fölül szélesebb gombolója.
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menetesfonás ∼ fn Az oldalfonásnak
az a fajtája, amely során a vesszőket a
karók mögül belülről kifelé vezetik, a
fonás egyiken ki, másikon be történik;
egyszálas berakás. L. még: vesszőfonás
menkű: → mennykő
ménlovas mínlovas fn Csődörös. L.
még: csődörös huszár
mennél ~ hsz Kf-ú mn v. hsz mellett:
minél. Mennél előÝbb, annál jobb. Népdalban: Mennél jobban kírik a jánt, annál jobban megy, megy, megy. L. még:
mentül
mennivaló mennivalóṷ fn Olyan dolog, amelyet ide-oda járással lehet elintézni. Van mennivalóṷ elíg.
menőben menőÝbe hsz Távozáskor.
MenőÝbe elvitte a kendőÝmet.
menőfélben menőÝfélbe hsz Indulásra készen, távozóban. Mán íppen menőÝfélbe vóṷtam, amikor odajött.
menőke menőÝke fn MenőÝkéje van:
a) mehetnéke van, távozni van kedve. b)
a menés vágya van benne. Esténkint rájött a menőÝkéje.
menstruáció mensturációṷ fn Alakváltozata: menszesz; magyarul: havi, havibaj, havi vírzís, tisztulás, havi tisztulás,
körülírással: piros pünkösd van nála;
rajta van a havibaj/havija. Tiltások kapcsolódnak hozzá. Legáltalánosabb, hogy
ennek ideje alatt nem élhet a nő nemi
életet, a havi vérzéses nő nem dagaszthatott, nem süthetett kenyeret. L. még: kenyérsütés
mensturáció: → menstruáció
menszesz: → menstruáció
menta ~ fn Mentha. Lila ajakos virágú, sajátos illatú, illó olajáért termesztett
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növény. Több faja van. Az ajakos virágúak rendjébe és az árvacsalánfélék családjába tartozó nemzetség. Fűszer- és
gyógynövény.
mente ~ fn Prémes, bélelt, zsinóros,
régi magyaros rövid felsőkabát. Hajdanában a legbecsesebb férfi és női posztóujjas volt, amelyet férfiak és nők felváltva is hordhattak. Debrecenben a bő,
térdig érő hosszú ~, öreg ~, ill. a derékban szabott rövid ~, kurta ~ terjedt el.
Kék, fekete, ritkábban zöld v. veres
posztóból készült, bélelten téli, béleletlenül nyári használatra. Bélése és szegése fekete v. fehér bárányprémből, a módosabb parasztoknak rókaprémből készült. Díszként fém (réz, ólom, ezüst) v.
zsinóros gombolással látták el. Férfiak
és nők télen felöltve, nyáron díszruhaként (→ díszmente) panyókára vetve
viselték, ilyenkor → mentekötővel erősítették fel, amely a vagyonosabb cívis
parasztoknál ezüstlánc is lehetett. A ~ a
19. század elején élte virágkorát. A női
öltözködésben a → ködmön mellett a
legfontosabb téli felsőruhának számított.
A lány hozományként kapta. Az özvegy
férje ~´jét viselte tovább. A reformkor és
kiegyezés között a korai polgárosodás
hatására Debrecenben is fokozatosan
átadta helyét az → ujjasoknak. L. még:
cívis férfiviselet, cívis női viselet
mentekötő mentekötőÝ fn Négyszögletes zsinórból készített, több helyen
összefogatott és somgombbal záruló
gomboló a → mentén. L. még: paszományosmesterség
méntelep míntelep fn Tenyészméneket nevelő (és fedeztető) telep volt
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1874–1962 között a Böszörményi úton.
Alkalmazottai: csődörös, csődörös huszárok, lófaszigazgató. Épülete: csődörös kaszárnya. Tartozékai: hágató/hágatóhely, hágatódeszka, hágatópapucs. L.
még: a fogalmak szócikkeit is!
mentül ~ hsz Minél, → mennél.
Mentül inkább akartam, annál jobban
nem hagyta.
meny ~ fn Fiunknak a felesége. Szólásban: Jányomnak mondom, a ~em ércsík rulla: olyan figyelmeztetés, amelyet
a vele szorosabb kapcsolatba levőhöz
intéz, hogy a másik értsen róla. Közmondás: Menyem nem jányom, vőÝm
nem fiam: a házassággal szerzett rokoni
kapcsolat nem olyan mély, mint a vér
szerinti.
menyasszony ~ fn Régies neve: mátka, gyűrűs mátka. Házasságra lépő nő,
általában leány elnevezése az eljegyzéstől a házasságkötésig, a parasztságnál
elsősorban a házasságkötés napján. A
cívis társadalomban a 16. életévét betöltő lányt menyasszonynakvalónak, a
~jelöltet örömlánynak nevezték. A ~ a
házasságkötés egyik főszereplője, és
mint ilyen, annak egész ideje alatt megkülönböztetett tiszteletben, védelemben
részesül. Jellegzetes öltözéke a régen
színes, újabban leginkább fehér menyasszonyi ruha, a menyasszonyfátyol,
menyasszonyi koszorú, menyasszonyi
csokor. A szülői háztól ünnepélyesen
kérik ki (menyasszonykérés). A nászmenetben a koszorúsfiú kíséri. A lakodalmi
vacsorán a főhelyen a vőlegény jobbján
ül. Ő kínálja meg a vendégeket az általa
felszeletelt menyasszonytortával, ővele
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járják a lakodalomban a menyasszonytáncot, a menyecsketánc alkalmával őt
igyekeznek a maskarások elrabolni
(maskara). Szóláshasonlat: Addig kíszülőÝcc, mint a ~: sokáig készülődik. Kíreti magát, mint a ~: csak hosszas rábeszélésre hajlandó megtenni vmit. Közmondás: Nyári ~, téli kiskutya eggyik se
jóṷ: nyáron, a legnagyobb munkaidőben
nem való esküvőt tartani. Akármijen
öregasszony, ha fírhe megy, csak ~: a
férjhezmenetel az idős(ebb) nők számára
is új élet kezdetét jelenti. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
menyasszonyfátyol ~ fn Régi neve:
slájer. Menyasszonyi → fátyol.
menyasszonyi csokor ~: Levágott
virágok, dísznek szánt ágak stb. egybefogott csomója.
menyasszonyi koszorú ~: A →
menyasszony fejdísze. Elődje a → párta.
A 19. század közepén még élő virágból
(rozmaring) készítették, a 20. század
elejétől felváltotta a művirág, legújabban
a fehér mirtusz. A ~ a menyasszony
szüzességének jelképe is lehetett, hagyományőrzőbb vidékeken a nem érintetlen lány nem viselhette. A ~ ünnepélyes levétele a → lakodalom folyamán
az asszonnyá válás kifejezése volt. Sok
helyen a szoba falán őrizték a számára
készített szekrényben.
menyasszonyi láda ~: Nagyobb méretű, kívül magyaros virágmintákkal
díszített, festett → láda. Az asztalos által készített ~´nak fő virágmotívumáról
→ tulipános láda volt a neve. Felhajtható teteje volt, sarkai rézből is készülhettek, kulcsra járó zárja a láda elülső olda-
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lán középtájon található. Belső terében
tartotta a nagylány a → stafírungot, a
kelengyét, amelyet menyasszonyként, új
asszonyként ebben vitt a vőlegénye, férje házához. Mivel a korábbi időkben
még nem volt szekrény, az ifjú asszony
is ebben tartotta a ruhaneműjét. A láda
végében fiók is volt, a családi ékszereknek, ill. pénznek. Helye a → nagyházban, azaz a → tisztaszobában volt, ülésre
is használták. Idők múltával megváltozhatott a szerepe, → szennyesláda lett
belőle, ekkor már a konyhában találtak
neki helyet.
menyasszonyi ruha ~: Ritkább neve:
nászruha.
menyasszonyi tánc: → menyaszszonytánc.
menyasszonykérés menyasszonykírís
fn A → menyasszony ünnepélyes kikérése a szülői háztól.
menyasszonynakvaló menyasszonynakvalóṷ fn A cívis felfogás szerint ~ az
olyan lány, aki már elmúlt 16 éves, aki
már nem hasad le a nyársrúl. L. még:
házasság
menyasszonyrablás ~ fn A menyasszony elhurcolása a → maskarák, ill.
mások által a → menyecsketánckor.
menyasszonytánc ~ fn Ritkábban
hallható népi elnevezése: menyasszonyi
tánc. A → lakodalom éjszakáján megrendezett tánc, amelyen a → menyaszszony utoljára táncol leányként. A ~
ideje rendszerint éjfélre, vacsora utánra
esik. Néhány forduló után Eladó a
menyasszony! kiáltással a → vőfély
megnyitja az általános részvételt. Kezdetét rigmussal vagy táncra szólító szavakkal is bejelentheti a vőfély, esetleg a →
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násznagy. Az illendőséghez hozzátartozik, hogy a ~ban a násznép minden tagjának részt kell vennie. A tánc általában
friss csárdás, amely minden vendég számára csak néhány forduló. A ~ rendszerint a Csínom Palkó, Csínom Jankóval
kezdődött. A ~ ideje alatt csárdást, bécsi
keringőt (nem angolt), sormagyart és
körmagyart is táncoltak. A ~ért régen
ajándékot, az utóbbi évtizedekben inkább pénz adnak a fiatal párnak. Ennek
összege régen csekély volt, napjainkban
már igen tekintélyes summa is lehet. A
pénz a cíviseknél a keresztszülők vették
át. Idős cívisek szerint a pénzért járt ~
Debrecenben nem volt általános, nem
mindenütt volt divatban, nem mindenütt
volt eladó a menyasszony. A ~ végeztével veszik le a → menyasszonyi koszorút, és az utolsó táncos, a vőlegény kiragadja a menyasszonyt a tánchelyről,
miközben a násznép bő gyermekáldást
kíván. Régi cívis tréfás lakodalmi jókívánság: Szaporoggyatok, gyarapoggyatok, mint a rakamazi kolompír! Újabban
több szakaszban bonyolítják le a táncot,
ilyenkor a szünetben a menyasszonyt át
is öltöztetik → menyecskeruhába, napjainkban ez leggyakrabban piros-fehér
babos ruha és fejkendő (→ menyecskekendő). Az ebben járt tánc neve → menyecsketánc.
menyasszonytorta ~ fn 1. Díszes
torta, amelyet a lakodalomban a menyasszony vág fel, és ő kínálja meg belőle
a vendégeket. 2. A menyasszony által
sütött torta.
menyeasszony ~ fn A menye vkinek.
Általában E/1. sz.-ű birt. szragos alakban
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használatos: A menyemasszonnyal jóṷl
kijövök.
menyecske ~ fn Fiatalasszony. Szólásban: Menyecske, de vínecske: a vénlány korában férjhez menő lányról
mondják. Ismert nóta soraiból lett
frazéma: Sarkonforgóṷ kis ~ vagyok én.
Kinek csóṷk kell, párosával adok én. A
sarkonforgó jelentése: ’jó táncos 〈nő〉’.
menyecskekendő menyecskekendőÝ
fn Fiatalasszony színes fejkendője.
menyecskeruha ~ fn A fiatalasszony
első ruhája, amelyre a lakodalomban az
esküvői ruhát lecseréli; kontyolóruha.
menyecskeszemű szén ~: Élénken
izzó parázs.
menyecsketánc ~ fn A → lakodalomban a → menyasszonytánc második
szakasza, a → menyecskeruhába átöltözött menyecskével járják.
menyét ~ fn Karcsú, rövid lábú, vörösesbarna szőrű ragadozó emlős. Szólásban: Ojan büdöset szellentett, hogy a
~ is kalapot emelne neki − mondják gúnyosan arra, aki büdöset szellentett. L.
még: féregűzés
menyétbőr menyétbűr fn A → menyét lenyúzott bőre.
menyéthasú ~ mn Vörösesbarna hasú 〈ló〉. L. még: lótenyésztés
menny: → mennyország
mennybeli mennybéli mn A mennyben lakó, oda képzelt. Mennybéli felsíges
Isten.
mennybéli: → mennybeli
Mennybéli felséges Isten: → Isten
Mennybéli Isten: → Isten
mennydörgés mennydörgís fn Népi
neve: égzengís. Körülírással: Szent Péter
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hömbörgeti/görgeti a hordóṷkat. Ez
egyben a ~ keletkezésének a → cívis
hiedelemvilágban is ismert magyarázata.
mennydörgős mennykő: → mennykő
mennydörög: → dörög
mennyezet ~ fn Födém. Régi, ma
már nem használatos fajtája a → tömör
stukatórmennyezet, amely félbe fúrészelt
fenyőgerendákból készült.
mennykő menkű, ménkű fn Köznyelvi neve: villám, összetétellel: mennykőcsapás (menkűcsapás, ménkűcsapás),
villámcsapás, nyomatékosított alakjai:
mennydörgős mennykő, (mennydörgőÝs
menkű/ménkű) haragos mennykő (haragos menkű/ménkű), frazémában →
hájdermennykő (hájdermenkű, hájderménkű). Névvel jelölt egyik fajtája a →
kóborló (kóborgó) mennykőnek/szárazmennykőnek nevezett természeti jelenség. A népi hiedelemvilágban el volt terjedve az az elképzelés, hogy a villám az
égi hatalmak büntetése, erre utalnak a
cívis nyelvben is meglevő körülírásos
rokonértelmű népnyelvi kifejezései: istennyila, istenharagja, istentüze. Igéje a
köznyelvi → villámlik. − A villám, villámlás gyakran dörgéssel is együtt járó
természeti jelenség, elektromos kisülés.
Létrejöhet a felhőn belül, a felhők között
v a talaj és a felhők között. − Különböző
elnevezései frazémákban gyakoriak.
Különösen szitkozódásban, átkozódásban, indulatos beszédben szerepelnek,
pl. A ménkű csapjon beléd! Csapjon beléd a hájdermenkű! A hajdermenkű
csapjon agyon! Hogy az istennyila üssön
beléd! Üssön meg a tüzes istennyila!
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Csapjon bele a sustorgóṷ istennyila! A
kénköves istennyila csapjon agyon! Az
istennyila ígessen meg! Az istentüze
ígessen meg! Az istenharagja öjjön meg!
Hogy az Isten ígessen meg! Jelzővel kiegészülve nyomatékosan, pl. A mendörgőÝs menkű essen/üssík beléd! Az Istennek a haragos menkűje üssön beléd!
Szóláshasonlat: A váratlan, kellemetlen
fordulat olyan, Mint derült égbűl villámcsapás. Megy bele, mint Lóṷdámba a
menkű: a) nagyon jólesik neki az étel v.
az ital. b) gyorsan eszik v. iszik vki. Aki
gyorsan fut, az Úgy megy, mint a hajdermenkű. Szólásban is szerepelhet kiegészülve, pl.: Beleütött a lapos menkű a
bugyellárisomba: üres. Aki káromol,
szidalmaz vkit, az → mennykőz. L. még:
időjárás
mennykőcsapás: → mennykő
mennykőz menkűz i Káromol, szidalmaz vkit. L. még: mennykő
mennyország ~ fn Röviden: menny.
A keresztyén hitben az ég mint az Isten,
az angyalok és az üdvözültek lakóhelye.
Szólásban: Csizsmástul megyen a menyországba: áldott jó ember, még a csizmája is a mennybe jut. Beadta a menyország kúlcsát: meghalt. Közmondás:
Nincs ~, se pokol, még a pap is kupakol:
(tréf, gúny) még a (katolikus) pap is él
nemi életet. A dörömbölís nem hallik a
menyországba: a hitvány ember vádaskodásának nem hisznek. Más változatban: Ebugatás/Kutyaugatás, szamárbőÝgís nem hallik a menyországba. L. még:
cívis vallásosság
mer1 ~, mér i Merészel. Nem mér az
emberre nízni. Tréfás bolti, kocsmai ki-
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írás: Aki eccer hazudni ~, annak többet
nem jár hitel.
mer2: → mert
mér1 mír i Terményben, gabonában
vmilyen járandóságot fizet vkinek. –
Adatolt igekötős alakjai: → elmér, megmér, rámér.
mér2: → mer1
mér3: → miért
mérce mírce fn 1. Kb. 6–8 l. 2. Meghatározatlan mennyiség. 3. Mérőedény.
L. még: űrmérték
mered ~ i Szem kidülled. Csak úgy
~t a szeme.
merededzik: → meredezik
meredezik ~ i Alakváltozata: merededdzik. Nyújtózkodik.
meredőagyag meredőÝagyag fn →
Fazekasoknál: nagyon nehezen alakítható és nyújtáskor könnyen elszakadó
agyagfajta.
meredt szemű ~: Nagy, kidülledő →
szemű.
méreg míreg fn 1. Az egészségre káros, esetleg halált okozó anyag; az egészségre káros étel, ital, élvezeti cikk. A
népi bölcsesség szerint a retek Reggel
míreg, dílbe ítek, este orvosság. 2. Ártó,
romboló szenvedély; harag, düh. Elhagyta a mírgit: dühös ember, állat lecsillapul, megszelidül. Íteti a míreggel:
mérgesít, bosszant. Nem eszem én magam többet a míreggel: nem mérgelődik
többet. 3. Az a sóoldat, amelyben szappanfőzéskor a zsiradékot először megfőzik. 4. Összetételekben is szerepel: a
rág- csálók irtására szolgál a patkányméreg, a foszforos gyufafej anyaga a gyu-
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faméreg, a körömágy gennyes gyulladása a körömméreg.
méregzsák míregzsák fn Toporzékoló, mérges kisgyerek. L. még: szarzsák
mereszkedik ~ i Nyújtózkodik.
mereszt ~ i → Fazekasoknál: az
agyag szívósságát csökkenti.
méretes cipész míretes cipész: → Cipőt méretre, megrendelésre készítő →
cipész.
méretes cipő míretes cipőÝ: Méretre
készült → cipő. Akik nem raktárra dóṷgoztak, azok csak míretes cipőÝt kíszítettek.
méretrajz míretrajz fn → Cipészeknél a láb méretéről készített rajz. Pl. kaptafakészítéshez is ~ra van szükség.
merettyű ~ fn Nyéllel ellátott, ellipszis alakú keretre erősített zsák v. kanál
alakú háló, amely főleg az egyéb eszközökkel megfogott, ill. a bárkába tárolt
halak kiemelésére, kimerésére szolgál.
L. még. halászat a hortobágyi vizeken,
téli halászat
mérföld míjfőÝd, mífőÝd, mírfőÝd fn
Távolság mértékegysége. Egyik fajtája a
→ magyar mérföld: 8354 m.
mérföldes kutya mírfőÝdes kutya: A
terelőkutyák terelési távolságával kapcsolatban: olyan → pásztorkutya, amelyik nagy távolságról is vissza tudja terelni a nyájat.
mérgel mírgel i Mérgesít, bosszant.
Indulatos beszédben: Hagy bíkin, ne
mírgej mán! − Adatolt igekötős alakjai:
→ felmérgel, kimérgel.
mérges mírges mn Csípős, erős. Szóláshasonlatban: Ojan mírges, mint a
paprika: lobbanékony. Szólásban: Ojan
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mírges, hogy majd megpukkan: nagyon
~.
mérges darázs: → lódarázs
Mérges-ér: → ér
merinói merinóṷi I. mn Merinói fajta
→ juh. II. fn Merinójuh.
merinói falka merinóṷi falka: Merinójuhokból összeállított falka, amelyet
külön legeltetnek L. még: juhtartás
merít ~ i → Aratáskor egy vágásra
sok gabonát vesz a → kasza elé.
merítőkanál merítőÝkanál fn Köznyelvi neve: merőkanál. Folyadék kimerésére használt hosszú nyelű öblös, kerek → kanál.
merkel ~ i Keresztöltéssel hímez.
merkelés merkelís fn Keresztöltéssel
történő hímzés.
mérleg mírleg fn Súly mérésére való
eszköz. A cívis paraszti gazdaságokban
előforduló ~típusok: a kétserpenyős →
kalmármérleg/kofamérleg, a háziasszony
által használt → konyhai mérleg, a félkör alakú rugós ~, a → húzós mázsa
/húzós mérleg/húzós kila, a nagyobb
mennyiség lemérésére is alkalmas →
mázsa, másként tizedes mérleg; méhészeknél a kaptárok lemérésére szolgált a
→ kaptármérleg, a mészárszékekben is
használatos ~fajta volt a 10 kg-ig mérő
→ belkermérleg. Természetesen a régi
cívisek is találkozhattak már a bolti
gyorsmérleggel, a gyógyszertári patikamérleggel és a postai levélmérleggel is.
L. még: mértékrendszer, súlymérték
merő merőÝ mn 1. Csupa, tiszta. A
ruhája merőÝ sár lett. 2. MerőÝn: mozdulatlanul, mereven.
mérő mírőÝ fn 1. Vminek a megmé-
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résére használt eszköz. Főleg összetételekben szerepel: → cukorfokmérő, fokmérő, náthamérő, szeszfokmérő, tejfelmérő. 2. Vminek a mérésével foglalkozó
személy: → bormérő.
mérőbot mírőÝbot fn Mérceként
használt, rovátkákkal ellátott bot.
mérődik mírőÝdik i Vmit megmérnek. Tagba mírőÝdött a főÝd. L. még:
megmérődik
mérőedények: Folyadék, szemcsés
anyag mérésére való edények. Pl. →
mérőfazék, mérővéka/véka, hitelesített
félliteres, hitelesített literes.
mérőeszközök: Nagyság, mennyiség
mérésére való eszközök. Hivatalos ~ pl.
a szögmérő, méterrúd; → mérőbot. Ilyen
földmérésnél az → ölező, csizmadiáknál
az → öltéscenti, gubásmesterségben a →
mérősing.
mérőfazék mírőÝfazik fn → Mézeskalácsosoknál méz adagolására szolgáló
edény.
mérősing mírőÝsing fn → Gubásmesterségben a szövőszékre akasztott,
végén gombbal ellátott zsinór, amellyel
szövés közben a guba hosszát kimérik.
mérővéka mírőÝvíka fn Gabona mérésére használt, hitelesített → véka.
merre ~ hsz Szólás: Merre van a
messzi?: ~ menjek, ~ induljak? L. még:
akarmerre
merrünnen ~ hsz Merről?
mérsegél mírsegél i Méreget, méricskél. Igekötővel: → lemérsegél.
mert ~, mer ksz Mer nem tudtam.
mért: → miért
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mérték mírtík fn Kifejezésben: Megüti a mírtíket: legény katonai szolgálatra
alkalmas.
mértékletesség mírtíkletessíg fn −
Közmondás: A mírtíkletessík többet ír az
orvosságnál: az egészséges életmód többet ér a gyógyszereknél.
mértékrendszer: Többféle anyag,
árucikk különböző tulajdonságainak
mérése által nyert mérőszámok rendszere. A mai ~ hosszú ideig alakult ki, és
még ma sem kizárólagosan használatos:
pl. a hivatalos méter mellett használatosak a régebbi mértékek is. A 18. század
előtti ~ kétféle volt: az egyikre jellemző
volt, hogy nem volt benne különösebb
rendszer, hanem az anyagok és árucikkek mérésére megfelelő helyi, sokszor
egyéni mérték (→ adag, porció, csomó,
darab stb.) szolgált. A másikban volt
rendszer, de nem a 10-es számrendszeren, hanem a 12-esen alapult, annak
felét, negyedét, nyolcadát v. kétszeresét,
háromszorosát, tizenkétszeresét stb.
használta. Hazánkban a tízes számrendszeren alapuló ~ elterjedését nagyban
elősegítette az 1875. évi párizsi konvenció. De a régi mértékek nálunk is sokáig
éltek. A mértékek sokfélesége, bizonytalansága volt a vásárok és piacok egyik
jellegzetes velejárójának, az → alkunak
gyakori okozója. A különböző hossz-,
súly- és űrmértékek mellett van néhány
mára már teljesen elbizonytalanodott
mértékünk is, pl. egy türet vászon, egy
vég vászon, egy lánc föld, egy nyilas
szőlő. Mértéknek foghatjuk fel a sajátos
piaci adagolásokat is: egy gomolya túró,
egy pohár sáfrány, egy csomó zöldség
stb. A kezdetleges mértékek kialakításá-
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ban nagy szerepe volt az emberi testnek
(pl. láb, arasz, hüvelyk), amennyiben a
nagyjából egyenlő mértékeket vették
alapul a különböző hosszmértékekhez.
L. még: hosszmérték, súlymérték, területmérték, űrmérték
mese ~ fn A szóbeli elbeszélő költészet egyik legnagyobb műfajcsoportja,
nép~. Hajdan a cívis társadalomban is az
egyhangú munkákat (→ tengerihántás,
csigacsinálás stb.) megkönnyítő szórakozásnak tekintették, amely emellett
bizonyos magatartásformákat, megoldásokat is kínál. Ez a magyarázata, hogy a
gyermekek, az ifjak nevelésének eszköze
is volt. A ~ az élőbeszéd művészete, a
szóbeli személyes kifejezés lehetősége.
A 20. század elején Debrecenben még az
úri ’polgári’ házakhoz eljártak olyan
idős(ebb) asszonyok (→ mesemondó
/mesefa), akik a gyermekfelvigyázás
mellett ~´ket is mondtak a gondjukra
bízott gyermekeknek. A cívis családokban is megszokott volt, hogy a gondos
szülők, nagyszülők ~´vel altatták el a kicsinyeket. A gyerekek nagyon szerették
a ~´ket, nekik az sem számított, ha már
többször hallották őket. Hát az és hon
maradt? − kérdezte indulatosan egy kisgyerek, amikor kedvenc ~´jéből, A csizmás kandurból a mesélő véletlenül kihagyta a kötőszót. − Különösen magyar
~´ket olvastak, ill. mondtak, legtöbbet a
kedvelt történelmi alakról, Mátyás királyról (Mátyás király kapál, Mátyás
álruhában, A cinkotai kántor, A lány, aki
ajándékot vitt Mátyás királynak stb.).
Kivételnek számított, de megtörtént,
hogy egy 4 polgárit végzett cívis aszszony (Ménes Andrásné Nagy Katalin) a
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gyerekeinek esténként a Kalevalából olvasott részleteket. A korszakban általánosan ismert Grimm-gyűjtemény Debrecenben is elsősorban a polgári középosztály gyermekszobáiban vált népszerű
olvasmánnyá. A cívis családokban inkább Pósa Lajos gyermekújságjának (Az
Én Újságom), ill. a ponyvafüzeteknek
volt jelentősebb a szerepük. Ennek egyes
füzeteit nemcsak többször elolvasták,
hanem továbbadták a rokonoknak, jó
ismerősöknek is. A népmesekincsünk
épen maradásában szerepet játszó jelentős gyűjtemények (Jókai Mór, Kriza
János, Arany László, Benedek Elek
~gyűjteményei) kevés parasztcsaládhoz
jutottak el. Napjainkban a nép~ a cívis
utódoknál is elsősorban a gyerekek mulattatására, nevelésére szolgál; a szóbeliségben a szájhagyomány szerepe mindjobban háttérbe szorul a ~könyvekkel
szemben. − Gúnyolódó gyermekmondóka: Mese, ~, mesketté. Tehén seggit rágd
ketté! Szólásban: Ojan nincsen még a
~´be se: a) teljességgel hihetetlen. b) szó
sem lehet róla.
mesebeszéd mesebeszíd fn − Szólás:
Ez csak mesebeszíd: egy szó sem igaz az
egészből.
mesefa: → mesemondó
mesemondó mesemondóṷ fn Régebbi neve: mesefa. Gyermekfelvigyázó és
mesét is mondó idős(ebb) nő. A 20. század elején még Debrecenben egyes úri
házakhoz idős asszonyok jártak a gyerekeknek mesét mondani, felügyelni rájuk.
L. még: mese
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Messiás Mesiás fn − Szóláshasonlat:
Úgy várja, mind zsidóṷk a Mesiást: nagyon várja.
mester ~ fn 1. Mesterlevelet szerzett
önálló iparos. A cívis kismesterségek
köréből ilyenek például a tímármester, a
gubacsapómester/gubásmester/csapóme
ster/gyapjúműves mester (gubacsapó), a
ruházkodásra alkalmas bőrök szabásával
foglalkozott a szűcsmester, a cserépmester ’fazekasmester’; a fazekasság egyik
ágát, a tálkészítést űzte a tálasmester;
lábbelit készített a csizmadiamester, mosószappant a szappanosmester; és idesorolható a zongoramester is. Szintén a
régi céhes világhoz köthető az atyamester, remekesmester, tanítómester, szabadítómester, szolgálómester. Egyéb: kocsimester, strázsamester. 2. Az átlagosnál nagyobb tapasztalata miatt vezető,
irányító szerepet töltött be a cívis társadalom vmely területén a kazalmester,
kútmester, hegymester, pincemester, idevehető még a gyepmester ’sintér’is. −
Közmondásokban is gyakori mint a
szakmai hozzáértés szinonimája: Amijen
a ~, ojan a munkája: olyan a munka
eredménye, minősége, mint aki a munkát
végezte. Ki minek nem ~e, hóṷhérja az
annak: aki nem ért vmihez, elrontja azt.
Más változatban: Ki mibe nem ~,
hóṷhérja az annak. Ügyes embernek ~ a
neve: nincs párja az ügyes embernek. A
jóṷ munka dicsíri ~ét: a jól végzett
munka dicsőség. L. még: a fogalmak
szócikkeit is!
*mesterasztal: A → céh mestereinek
megvendégelése. Egyes céheknél (pl.
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vargák, mészárosok) a céhlegény befogadásának egyik feltétele volt.
mesterasszony ~ fn Iparos felesége.
→ Megszólításként: Mesterasszonyom:
így szólította az iparos feleségét a segéd,
ill. az inas.
mesterbál ∼ fn Mesterek, iparosok
→ bálja.
*Mesterfalva: → Mester utca
mestergerenda ~ fn Ritkább neve:
fojóṷgerenda; méretéről: nagygerenda.
Parasztházakban a deszkamennyezet közepét tartó hosszanti, faragott, négyszögletes erős (tölgy)gerenda. Két vége a
közfalon nyugodott. Általában le volt
kenve olajos festékkel, de nem meszelték. A ~ a régi cívis házaknak is jellegzetes alkotórésze. A múlt század elején
még minden nem boltíves szobában
megtalálható volt. Későbbi időkben már
csak a → kamarában maradt meg, rajta
tárolta a háziasszony a szappant.
mesterkedik ~ i Ingerkedik, kötekedik.
mestermű: → mesterremek
mesterremek ~ fn (rég) Más nevei:
mestermű, remekmű, röviden: remek. 1.
A mestervizsga során elkészített alkotás.
Remekhez bocsát: mestervizsgára enged.
2. A céhes világban: mestervizsgára készített mintadarab. A → céhszabályzatok
legfontosabb pontja a ~ előírása volt.
Általában a nagyobb tudást kívánó termékek közül jelölték ki a készítendő
remeket. Megszabták az előkészületeket,
a felhasználandó anyagok minőségét, a
remek elkészítésének időtartamát és
helyét. A munka menetének felügyeletére 2 mestert rendelt ki a céh, nehogy a
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remekelő idegen segítséget vegyen
igénybe, v. más által készített terméket
mutasson be remekként. Az elkészített
remeket a céh mesterei együttesen bírálták meg. A kisebb hibákért bírságot róttak ki, nagyobb hiba esetén új remek készítésére kötelezték az ifjút. A remek általában az ifjú mesteré maradt, de sokszor a céh értékesítette, ezzel is gyarapította a vagyonát.
mesterség mestersíg fn Kézműipari
szakma, pl. → gubásmesterség, szűcsmesterség. Kifejezésekben: Mestersígen
marad: folytatja az apja ~ét. Ráhaggya a
mestersígit: apa az ő ~ét folytató fiának
átadja az általa ismert mesterfogásokat.
Ráhagyta a mestersígit a fiára, azt jelenti, hogy ojan fogások vóṷtak, amit nem
tanítottak, azt átadta, mert minden mesternek vóṷt valami tit- ka. Kimosdik a
mestersígbül: nem folytatja a ~ét. Szólásban: Nyugoggyík meg a mestersígin:
a) gubásmesternek mondva: jókívánság.
b) kötélverőnek mondva: bosszantás, ti.
azt jelenti, hogy akassza fel magát.
Közmondásban: Kiki a maga mestersígit
fojtassa!: ne fogj olyanhoz, amihez nem
értesz! L. még: mester
Mester utca Mester ucca tn A Hunyadi utca folytatása, a Pesti utcáig, Bartók Béla utcáig és Böszörményi útig tart.
− Neve Dózsa mesterrel van kapcsolatban. A mester nem iparágra vonatkozott,
hanem az olasz egyetemen szerzett
magisteri fokozatot jelentette. A mai ~´t
Nagy Mester utcának, a mai Bethlen
utcát Kis Mester utcának nevezték. Itt
volt Mesterfalva, amely Mátyás királytól
önálló bíróválasztási és igazgatási jogo-
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kat kapott. (Módy György szerint Mesterfalva Szentmihályfalva helyén volt.) −
Az egykori Mester utcai kapu közelében
áll a → Hortobágy malom. L. még: Debrecen gazdasága és társadalma, utcák−utcanevek
*Mester utcai−Csemet utcai kisajtó: → kisajtó, *város árka
*Mester utcai kapu: → Mester utca
*Mester utcai kert: → szőlőskert
mestervizsga ~ fn (Kis)ipari szakma
űzésére jogosító vizsga.
mestervizsgakurzus ~ fn → Mestervizsgára előkészítő tanfolyam.
mész ~ fn Mészkőből égetett, az építőiparban használatos fehér anyag; oltott
~. Megíg a ~: a beoltott ~ hasznavehetetlenné válik, ha nincs kéznél elegendő
víz.
mészáros míszáros fn – A/ Szarvasmarha, juh és ló levágásával és húsának
kimérésével foglalkozó (szakképzett)
iparos. Két szakága a vágóhídi mészáros
és az éttermek által alkalmazott konyhamészáros. A marhavágás Debrecenben évszázados ipar volt (*mészároscéh). Eszközei: tagló: hasító tagló/hasító, pikkely; csontfűrész, vágótőke, húsvágótőke, kötél, horog (S-horog). – B/
1940-től az Erdély visszakerülése utáni
években a debreceni ~ok eljártak Szilágysomlyóra, Margitára, hozták a nagy
pirostarka ökröket, volt, hogy 143 kg
volt egy negyedrésze, egy fél elej. Ekkoriban 2 P volt egy marhavágás. L. még:
marhahús; a fogalmak szócikkeit is!
*mészároscéh: A debreceni mészárosmesterség egyike a legrégebbieknek,
már 1478-ból vannak rá adatok. Európaszerte híres volt a marhavágó hentesek
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és mészárosok nagy céhe, ennek fő oka a
debreceni marhakereskedelem volt. Céhlevelük 1512-ből való. A mészárosok tőzsérkedtek is, sőt egy időben a posta
szerepét is elvállalták, ill. a városi mészárszékek ingyenes használata fejében
ilyen szolgáltatást is kellett teljesíteniük.
A debreceni ~ postaútja Újvároson át
vezetett Augsburgig. L. még: hentes- és
mészárosmesterség
Mészáros Gergely-kert Mészáros
Gergej-kert tn Ritkás tanyajellegű kertség a város délnyugati szegletében, a
Basahalmon kívül.
mészároshentes: → hentes
Mészáros Nagy Sándor: → cívis ragadványnevek
mészárosszatyor míszárosszatyor fn
A legnagyobb méretű gyékényszatyor,
amelyet a → mészárosok hússzállításra
használnak.
mészárosvágó: → vágóterem
mészárszék míszárszék fn Húsbolt.
Szólás: Nyitva van a míszárszék/míszárszékajtóṷ: olyankor mondják, ha vkin a
nadrág elöl nincs begombolva.
mészárszékajtó: → mészárszék
meszel ~ i Permetlé készítésekor meszet vízben felold.
meszelés meszelís fn Tapasztott, vakolt falak felületének tejszerűen híg oltott mésszel való bemázolása. A ~ egyben felfrisítette és fertőtlenítette a falakat. Debrecenben és a környező tanyavilágban hozzátartozott a hagyományos
paraszti otthonok képéhez a meszelt
külső és belső, sőt a 20. század elejétől a
gazdasági épületeket, melléképületeket
is rendszerint meszelték. A munkát a háziasszonyok v. a család nőtagjai, ill. cse-
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lédek végezték. Ehhez általában kisiparosok v. háziiparosok által készített →
meszelőket használtak. Az épületeket
évenként legalább egyszer (tavasszal),
gyakran kétszer (tavasszal és ősszel) is
kimeszelték. Időpontját gyakran az egyházi ünnepekhez (→ húsvét), esetleg
családi eseményhez (pl. → lakodalom)
igazították, hogy a vendégeket frissen
meszelt fallal fogadják. Általános gyakorlat volt, hogy a ~hez használt →
mészbe kevés színező anyagot, elsősorban kék színű festéket kevertek. Az Alföldön, így a Debrecen környéki tanyavilágban is szokásban volt a mennyezetnek és gerendázatának a ~e. A falak ~e
mellett általános volt a tüzelőberendezések (→ tűzhely, → kemence) ~e is. Több
helyen a földes padlózat járásra nem
használt felületét is meszelték (ágy alját,
pad alját). A 19. század utolsó harmadától a 20. század közepéig szokás volt a
meszelt külső falfelületek alját sötét
árnyalatú falfestékkel befesteni. A 19.
század végén szokásba jött a meszelt
falfelületek → pingálása. Vidékünkön
híresek voltak a balmazújvárosi → pingás asszonyok, akik összekötözött ócska
harisnyából készült eszközük segítségével ötletes és szép mintákkal díszítették
ki, → pingálták ki a városi és tanyai
lakóház tornácát, konyháját és kemencéjét. A szobákat azonban ekkor is csupán
meszelték. A ~ gyakorlata a múlt század
közepétől fokozatosan háttérbe szorult,
egyfelől munka-, ill. anyagigényessége
miatt (a meszet nehezen lehetett beszerezni), másrészt a meszelt falazat a paraszti maradiság egyik ismertetőjévé
vált. A nemes vakolatok elterjedésével
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az új házakat már ezzel készítették, sőt a
régieket is ezzel újították fel. L. még:
takarítás
meszelő meszelőÝ fn A → meszelés
eszköze. Hosszú nyélre erősített, ecsetszerű eszköz. Általában kisiparosok v.
házi iparosok készítették. Részei: meszelő feje, → meszelőnyél. Külön névvel
megjelölt fajtája a → mázolómeszelő és
a kefemeszelő, előbbit a földes padló
meszelésére használták, utóbbival a fal
alját húzták el. Anyagáról kapta nevét a
→ tippanmeszelő. Névátvitel eredménye
a hórihorgas ember → égimeszelő elnevezése.
meszelőnyél meszelőÝnyél fn A →
meszelő nyele. Szóláshasonlat: Sovány,
mint a meszelőÝnyél: nagyon sovány. L.
még: emberi test
meszely: → messzely
meszes ~ fn 1. → Tímármesterségben: ~gödör, ~kád, amelyben a bőröket
áztatják. Meszest ereszt: 〈tímár〉 a bőröket egyenként lenyomva a ~kádba viszszarakja. 2. Oltatlan meszet áruló vándor
árus. Szóláshasonlat: Hajt, mint a ~:
járművel túl gyorsan hajt. A frazéma
szemléleti alapja bizonyára az, hogy az
oltatlan mésszel kereskedő vándorárus
az eső elől rohanva menekült szekerével
vmilyen fedél alá, nehogy a víz „beoltsa” a meszet.
Meszes: → Pallag
meszes bőr meszes bűr: Szőrétől
megfosztott, kikészítetlen, megszárított
bőr, amelyből szíjat hasítanak.
meszesfogó meszesfogóṷ fn → Tímármesterségben a → meszezés eszköze.
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meszesgödör ~ fn Másik neve: mészóṷtóṷgödör. Mész oltására és oltott
mész tárolására való gödör, ill. mészoltásnál a láda melletti megfelelő nagyságú gödör, amelybe a megoltott meszet
engedik. Szóláshasonlat: Spekulál, mint
macska a ~be: (tréf, gúny) töri a fejét,
töpreng vmin.
meszeshányó meszeshányóṷ fn Szószerkezettel: meszeshányóṷ rúd. → Tímármesterségben: az a rúd, amellyel a
bőröket kiemelik a meszes oldatból.
meszeshányó rúd: → meszeshányó
meszeskád ~ fn → Tímármesterségben deszkából készült, földbe ásott kád a
meszes oldat tárolására.
Meszeslábú Tóth: → cívis ragadványnevek
meszes szűr ~: Másik neve: kevertes
szűr. Hazai gyapjúból készült szűrposztó. Csúnya színe miatt mésszel fehérítették, de ez csak ártott a posztó amúgy is
rossz minőségének.
meszeszavaró meszeszavaróṷ fn Röviden: zavaróṷ. → Tímármester hosszú
nyélre erősített tégla nagyságú vaslemeze, amellyel a bőrök áztatására használt
meszes oldatot felkavarja.
meszet-maszat meszet-moszat fn
Maszat. Ikerszó.
meszez ~ i → Tímár → mészlében
tartja a bőrt.
meszezés meszezís fn → Tímároknál
a megtisztítandó bőr → mészlében tartása.
mészhabarcs ~ fn 1 rész oltott mészből és 3 rész homokból készült falazó-,
ill. vakolómalter.
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mészkemence ~ fn − Szólás: Íg a ~!:
részeg embernek mondják: ég a → gyomor.
mészlé ~ fn → Tímároknál → mészből oltott és vízzel hígított lé.
mészoldat mészóṷdat fn Vízben oldott → mész, oltott mész.
mészoltógödör: → meszesgödör
mészoltókavaró
mészóṷtóṷkavaróṷ fn Malterkavaró.
mészoltóláda mészóṷtóṷláda fn A
→ mész oltására használt → láda.
messzely meszej fn (rég) 1. Szószerkezettel: meszejes csupor. 7 és fél dl űrtartalmú egyenes falú, zománcos bögre.
Régi → űrmérték, főleg bor mérésére
használták, de hajdan a nagyétű emberek
messzelyes csuporból itták a kávét.
Csárdákban, kocsmákban ivóedényként
is használták. 2. Kb. 3 dl-nyi → űrmérték. L. még: félmesszely
messzelyes csupor: → messzely
messzi ~ I. mn Távoli. II. hsz Meszsze. Hová ment a gazda? Messzi ment,
mondták kitérőÝen, ha nem akarták
meg- mondani, hova ment. Messzire
megy: messze megy. Messzirül jött: nem
helybeli, idegen ember. – Szólásban:
Nem megyek én ~re, csak a falu vígire:
csak ide megyek a közelbe. Közmondás:
A ~rül jött ember mondhat akarmit: az
idegen hazudhat, nem tudják ellenőrizni.
Lassan megyünk ~re, úgy írünk a világ
vígire: sokat el lehet érni a lassú, de kitartó munkával.
Messzilátó: → hortobágyi csárdák
messziről rokon messzirűl rokon:
Távoli hozzátartozó. L. még: rokon
messzünnen ~ hsz Messziről.
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mésztelenít ~ i → Tímármester bőrt
vízbe rak, pácol, színel.
mésztelenítés mésztelenítís fn → Tímármesterségben az a munkafolyamat,
amikor a bőrt vízbe rakják, pácolják és
színelik, hogy minél kevesebb → mész
maradjon benne.
méta ~ fn 1. Hagyományos magyar
labdajáték, amelyet két 10−15 főből álló
csapat játszik. (A csapatok összeállítása
→ adjvégyezéssel történik.) A játékosok
ütőkkel vannak felszerelve. Eredetileg a
városi iskolák, kollégiumok diákságának
kedvelt játéka volt, amelyet idővel a
falusi ifjúság is átvett, és továbbalakított.
A ~´t a cívis fiatalok is játszották. 2. Cél,
amelyet a labdát elütő → métázónak
futva el kell érnie anélkül, hogy megdobnák. L. még: gyermekjátékok
métázó métázóṷ fn A → méta nevű
csapatjáték résztvevője.
métek: → melyik
metél ~ i Nehezen vág el vmit. Csak
~te a tyúk nyakát.
métely métej fn Kicsiny, élősködő
laposférgek osztálya; ~kór. Egyik fajtája
a → májmételykór.
mételyfű métejfű fn A juhoknak →
mételyt okozó fűfajta. Ha a mételyfüvet
megeszi a birka, akkor a májában elszaporodnak az élősdiek, és elpusztul. L.
még: juh betegségei és gyógyításuk
Meteor mozi: → köpködő
méter ~ fn − Közmondás: Nem ~rel
mírik az észt: nem a testmagasságtól
függ, hogy vki okos-e v. sem.
metszés meccís fn Szószerkezettel:
ritkítóṷ meccís: Gyümölcsfa fölösleges
hajtásainak levágása. L. még: gyümölcs-
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termesztés, szőlőtermesztés–szőlőművelés
metszésmód meccísmóṷd fn Szőlőmetszési eljárás, mód. A legismertebbek:
kordonos metszés, rövid csapos metszés,
hosszú csapos metszés. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
metszett debreceni pipa meccett
debreceni pipa: Fehér v. vörös színű,
karcsú, nagyobb, bőven díszített pipa. L.
még: debreceni pipa
metsző meccőÝ fn 1. A mézeskalácsos céhen belül a mézeskalácsos faformák vésésére szakosodott mester. Kevés
egyszerű szerszámával a magyaros formák egész sorát metszette ki. 2. → sakter. 3. → szőlőmetsző. − A szó összetételek utótagjaként is szerepel: foglalkozásnév a drágakőmetsző, konyhai eszköz
neve a derelyemetsző. Előtagként eszköznevekben fordul elő: metsződrót,
metszőkapa, metszőkés, metszőolló. L.
még: a fogalmak szócikkeit is!
metsződrót meccőÝdróṷt fn A korongolt edény korongról történő levágására szolgáló vékony dróthuzal.
metszőkapa meccőÝkapa fn Szőlőmetszésnél használt csákányszerű eszköz. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
metszőkés meccőÝkés fn Görbe pengélyű, fanyelű (szőlő)metsző kés; kacorkés. A lefürészelt faág helyét a ~sel simára vágták, hogy hamarabb gyógyuljon.
metszőolló meccőÝollóṷ fn Szőlőtőkék és gyümölcsfák metszésére használt
erős, rugós → olló. Ismertebb fajtái: →
kunde, ennek a szőlőmetszéshez használt
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változata a → kis kunde, gyümölcsfa
metszésre használt típusa a → nagy
kunde. A → kecskeméti olló/kecskeméti
kisolló nem gumóra ’rugó’ járt, hanem a
szára közepén levő fémlemez biztosította a rugalmasságát. Főleg szőlőmetszésre
használták. A ~hoz hasonló, de kis vágófelületű olló a → bogyózóolló, amellyel
a szőlőfürt sérült v. kevésbé fejlett részeit kivágják. A gyümölcsfa hernyós ágainak levágására szolgál a rúd végére erősített és madzaggal mozgatott → hernyózóolló. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
méz míz fn A méhek által virágokból
gyűjtött sárga, sűrű és édes folyadék. Az
összegyűjtött ~et a méhek a kaptárban, a
méztérben állítják elő, és a mézkamrában
raktározzák. Ennek a legjava a színméz
v. cseppentett méz. Attól függően, hogy
a méhek milyen virágokról gyűjtik, van:
akácméz, virágméz. A lépből pergetett ~
a lépes méz/sonkolyos méz. A kis nádméhek által a nádtető üreges szálaiba hordott ~ a nádméz. A kedvezőtlen időjárásra félretett ~ a tartalékméz, a megikrásodott ~ neve ikrás méz. A mákfejből nyert
szirupos folyadék neve találóan álomméz. A nagyobb mennyiséget a méhész
mézesbödönban tárolja. Ha szükséges,
akkor a mézszűrőn átfolyatva tisztítja. A
piacon ~et áruló kofa a mézárus. A ~
tisztán v. reszelt tormával (mézes torma)
összekeverve torokfájás és köhögés ellen
hasznos orvosság. Leginkább természetesen mint egészséges és tápláló ízesítőszer játszott/játszik fontos szerepet (cívis
konyha, mézeskalácsos). Különösen módosabb gazdáknál volt sok belőle. A
nádmézet, nádcukrot csak a „városi nép”

macskafeljáró
használta és vásárolta. A ~ a régi korok
vásárain fontos portékának számított,
emiatt a városi tanács rendszeresen maximálta az árát. − Szóláshasonlat: Ojan
ídes, mint a cseppentett míz: nagyon
édes. Ojan jóṷ ember, mint a lípes míz:
nagyon jólelkű ember. Közmondás: A
míz is maga nyalattya magát: tőlünk (is)
függ, hogy szeretnek-e. − A ~ jelentőségéről a nyelv olyan szavai is árulkodnak,
mint a mézesfa növénynév, a mézesfehérszőlő és mézeskörte gyümölcsnév, a
mézédes melléknév, mézesmadzag főnév. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
mézárus mízárus fn Piacon → mézet
áruló → kofa.
mézédes mízídes mn Nagyon édes.
mezeiárvácska ~ fn Viola trikolor.
Az ibolyafélékhez tartozó, szántóföldeken (vetésekben), kertekben gyakori →
gyomnövény, gyulladáscsökkentő
→
gyógynövény.
mezei borsó: → borsó
mezei-büdösféreg mezei-büdösfíreg
fn Mezei poloska.
mezei-fokhagyma ~ fn Vadfokhagyma. A → fokhagymához hasonló, de
vékonyabb szárú és levelű növény.
mezei-harangvirág ~ fn Terebélyes
→ harangvirág. Olyan, mint a szelídharangvirág, csak kicsiben, 5−6 is nő
egy tőről.
mezei kert: Szénakaszálással és
részben földműveléssel hasznosított állatteleltető hely, a → tanya elődje. L.
még: szálláskert
mezeimákvirág ~ fn A → pipacshoz
hasonló, fehér szirmú virág.
mezei pacsirta ~: A → pacsirtafélék
családjába tartozó, zömök és hosszú
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testű énekesmadár. Rövid és kúp alakú
csőre van. Háta világos és sötétbarna
foltokkal van pettyezve, hasa piszkosfehér. Vonuló madár, Dél-Európában telel,
de enyhébb teleken itt is maradhat. Rovarokkal, lárvákkal, gilisztákkal, hernyókkal táplálkozik.
mezeitátogató mezeitátogatóṷ fn 1.
Kétszikű virágos növény. 2. → vadtátogó. L. még: tátogó
mezei-tyúkszem ~ fn 1. Anagallis
arvensis. 2. →tyúkszem-virág.
mezei veréb ~: Kisebb és barnább,
mint a házi → veréb. Leginkább ott tanyázik, ahol mező—erdő—csalit váltakozva fordul elő. Ősszel és télen gyommagvakkal, tavasszal és nyáron hernyókkal és levéltetvekkel táplálkozik.
Nem költöző madár. Régebben kártevőnek tartották, és irtották is, mert megdézsmálja a gabonaföldeket. Ma már védett madár. Faodvakban, ritkábban háztetőkön fészkel, de elfoglalja a fecskefészkeket is. Évenként háromszor költ
(áprilisban, júniusban, augusztusban),
egyszerre 5−6 tojást rak.
mézel mízel i 1. Méh → mézet gyűjt.
2. Mézzel édesít vmit, mézez.
mézelés mízelís fn A méz termelése,
ill. az erre való képesség. A méhészek
szerint a → krajnai méhnek jó a ~e. L.
még: méhészet
mézelszedés mízelszedís fn A →
méznek a keretből, ill. a kaptárból való
eltávolítása.
mézes mízes I. mn → Mézzel ízesített. II. fn 1. → mézeskalács. 2. → mézeskalácsos.
mézesbáb mízesbáb fn Babát v. női
alakot formázó → mézeskalács.
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mézes bobájka mízes bobájka: →
Mézzel ízesített → bobájka mint karácsonyi → sütemény.
mézesbot mízesbot fn Hosszúkás,
hengeres mézestészta.
mézesbödön mízesbödön fn → Méz
tárolására való nagyobb edény.
mézescsók mízescsóṷk fn → Mézzel
készült kerek → sütemény.
mézesek: → mézeskalácsos
mézesfa mízesfa fn Evodia. Virágjának nagy mézhozama van.
mézesfehérszőlő mízesfejírszőÝlőÝ
fn Ritka szemű, laza fürtű → szőlőfajta.
MízesfehírszőÝlőÝ még a Lencen vóṷt.
mézesgalamb mízesgalamb fn Galamb alakú → mézeskalács.
mézeshuszár mízeshuszár fn Huszárt
formázó → mézeskalács.
mézeskakas mízeskokas fn Kakas
alakú → mézeskalács.
mézeskalács mízeskalács fn – A/
Röviden: mízes. Lisztből készült tartós
édesipari termék, amelyben a cukrot
részben → méz helyettesíti, ill. mézzel
készült, rendszerint különféle alakokat
ábrázoló színes cukormázzal díszített →
sütemény, pl. → mézesgalamb, mézeshuszár, mézeskakas. – B/ Debrecenben
hajdan a gazdasszonyok készítettek az
itteni acélos búza lisztjéből és a finom
színmézből ~nak nevezett süteményeket.
Házi készítése így történt: A dagasztóteknőben jó sok sima nullás lisztet olvasztott, hideg mézzel megkavartak. Kb.
20−30% cukrot is tettek bele, hogy ropogós maradjon, ne vonuljon meg. Ha
nedves idő volt, több cukrot tettek bele,
ha száraz, derült idő, kevesebbet. A mé-
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zes annál jobb, minél kevesebb benne a
cukor. A bekavart mézestésztát kemény
munkával kézzel gyúrták, (kerekre) kiszakították, gyakran tettek egy fél cikk
dióbelet a közepébe, majd a kemencében
kisütötték. Az általuk készített ~ sokáig
elállt. Egyes cívis gazdasszonyok a piacon is árusították házi termékeiket (→
debreceni mézes). A 18. század elejétől a
háziipar céhes kisiparrá fejlődött. Művelői ekkor már zömmel férfiak (→ mézeskalácsos). L. még: cívis konyha
mézeskalácsos mízeskalácsos fn − A/
Többes számban is mondják: mízesek.
Jellegzetes, többnyire díszített süteményt, mézeskalácsot készítő mesterember. Debrecenben a mézeskalács-készítés
a gazdasszonyok tevékenységéből a 18.
század elejétől fokozatosan a férfiak
céhes iparává vált. Céhüket 1773-ban
alapították. A városban a mesterségnek
sajátos megmagyarosodott változata fejlődött ki. A debreceni ~ok termékeit
messze földön ismerték. A céh a mézeskalácsformák metszésére szerszámkészletet, vésőkészletet tartott: cinkvéső,
sásél, holvéső, kaparó, pucoló, ár. Ezzel
a kevés egyszerű szerszámmal az erre
szakosodott mester (metsző) a magyaros
formák művészi változatainak egész
sorát metszette, véste ki. Volt idő, amikor a bádogosok készítették a különböző
formákat. A két világháború közötti évtizedekben a debreceni ~ok által használt
formák legszebbjei a magyar címer, a
szent korona, ill. a díszes huszár (mézeslovas), a kuruc vitéz (mézes-kurucvitéz) voltak, de eredetiek voltak a mézesbábjaik formái is: pólyás baba, menyaszszony, menyecske, vmint háziállatok
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(kakas, galamb, nyúl), használati tárgyak
(pipák, kesztyűk, csizmák, ollók, korsók,
papucsok stb.). − A mézeskalács kialakításához és díszítéséhez használt ~ formákat (ájzcső) a céhrendszer megszünése után is az ügyes kezű mesterek és
segédeik faragták. Ekkoriban a legjellegzetesebb formák a kerek alakú tányér,
a huszár, a báb ’baba’ és a tükrös szív. A
nagy, színes, tükrös szívek a cívis parasztfiatalság sokáig őrzött vásárfiái és
szerelmi ajándékai voltak. Rajtuk olykor
nyomtatott képek, versikék is megjelentek. Különleges termékük (volt) a reszelni való mézeskalács, a sifli. − B/
Napjainkban a ~ műhelyében rendszerint
háromféle tészta készül: a) A legjellemzőbb mézeskalácsot mézből, cukorszirupból és lisztből sütik. A tésztát fateknőben kavarják be, törőpadon (brehpad)
gyúrják, finomítják (brehol, átbrehol,
brehológép, brehrúd) hosszú munkaasztalon (tábla) nyújtják, és negatív vésetű
faformákba (tokni, kiverődúc) nyomkodják bele (kiverés, kivert tészta/toknitészta), majd mennyezetig érő, polcos szárítóállványon (gárb) tárolják, és négyszögletes nagytepsikben, lángoló tűznél
sütik meg a speciális kemencében (kiskemence, kiskemencézik, nagykemence,
nagykemencézik). b) Kemencében sütik
a cukorsziruppal készített ún. ájzolt tésztákat is, amelyeket különböző alakú
fémszaggatókkal vágnak ki, és sütés
után, rendszerint pirosra befestik (strájh,
strájhol, strájholás), vmint színes maszszával (ájz) díszítik (ájzcső, ájzol, ájzolás). Legjellegzetesebb darabjai a piros
alapon több színű tükrösek, szívek (mézeskalácsszív, mézes-kurucvitéz, mézes-
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lovas, mézeshuszár, mézesgalamb, mézesbáb). c) Különböző alakú, ízesített,
fűszeres, nagy tömegben gyártott tészták, elsősorban kerek puszedlik és hasáb
alakú stanglik (mézespapucs, mézestányér, mézesbot, mézesmogyoró) is bőségben készülnek. − Ma is dolgoznak a
városban ~ok. Készítményeiket napjainkban is vásárokon, búcsúkon és piacokon sátrak alatt árusítják. L. még: a
fogalmak szócikkeit is!
mézeskalácsszív mízeskalácsszív fn
Szív alakú → mézeskalács. Különöskíppen a fiúk vettík a jányoknak.
mézeskard mízeskard fn A gyerekek
kedvelt → mézeskalács figurája volt.
mézeskenyér mízeskenyír fn → Mézeskalácsosoknál a barna tészta egyik
fajtája.
mézeskörte mízeskörte fn Közepes
méretű, édes → körtefajta.
mézes-kurucvitéz mízes-kurucvitéz
fn Kuruc vitézt formázó → mézeskalács.
mézeslovas mízeslovas fn Lovon ülő
katonát ábrázoló → mézeskalács.
mézesmadzag mízesmaddzag fn −
Szólás: Elhúzta a száján/szája előÝtt a
mízesmaddzagot: a másik félrevezetésére némi előnyt, kedvezményt színlelt.
mézesmogyoró mízesmogyoróṷ fn
Kivert tésztából készített apró → mézeskalácsos termék.
mézespapucs mízespapucs fn Papucs
alakú mézes sütemény. L. még: mézeskalácsos
mézestányér mízestányír fn Tányér
alakú → mézeskalács.
mézes torma mízes torma: → Mézzel
kevert → torma. Köhögés ellen használ-
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ták, a tormát megreszelték, mézzel öszszekeverték, úgy ették. L. még: népi
gyógyászat
mézharmat mízharmat fn Egyes kártevő rovarok (levéltetvek, legyek, hangyák, pajzstetvek stb.) által kiválasztott
cukortartalmú növénynedv, amely a
lombozat felületét teljesen bevonja. A
méhek gyakran begyűjtik, → mézet készítenek belőle. Sok emészthetetlen
anyaga miatt a telelő méhekre veszélyes.
mézhólyag mízhóṷjag fn A → méh
potrohának széles elülső részében található tartályféle, amelyben a méh a fölszívott nektárt hazaviszi, és amit a száján
keresztül távolít el. A mízhóṷjagbúl a mé
a lépsejtbe ürítette a napi hordást.
mezítelen ~ I. mn Meztelen. Nyomatékos alakja: anyaszült mezítelen. II. hsz
Meztelenül, ruhátlanul.
mezitláb ~ hsz Lábbeli nélkül. Tanyán sár vóṷt, ott csizsmába jártak, jóṷ
időÝbe meg ~.
mezitlábas leves: → mezitlábas tésztaleves
mezitlábas lebbencs: → mezitlábas
tésztaleves
mezítlábas tésztaleves mezítlábas
tísztaleves: Más nevei: mezitlábas lebbencs, mezitlábas leves, piritatlantésztaleves. A → tésztalevesnek az a fajtája,
amelybe úgy teszik bele a száraztésztát,
hogy előzőleg nem pirítják meg zsírban.
A Hortobágyon csak a juhászok főzték.
L. még: leves
mézkamra mízkamra fn A kaptárnak
az a része, ahol a méhek a fölösleges →
mézet tárolják. L. még: méhészet
mézkészlet mízkíszlet fn 1. A méhek
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által előállított → méz összessége. 2. A
méheknek a méhlakásban elhelyezett téli
tápláléka. Ha fogyóban van, pótolni kell,
nehogy a méhek elpusztuljanak. L. még:
méhészet
mező mezőÝ fn 1. Füves terület, legelő. Ahon a tehenek legelnek, az a mezőÝ.
2. Fű. Térdig ír a mezőÝ, lehet kaszálni.
L. még: gombosmező
mezőcsősz mezőÝcsőÝsz fn A határ
(dűlő) őrzésére felfogadott idősebb (szegény) ember. 1945-ig a → dűlőgazda
fogadta fel. Bérét (→ csőszbér) a gazdák
adták össze. Az „intézmény” a határ
nyugati oldalán − Ondód, Szepes, Ebes
területén, ahol a dűlőrendszer ki volt alakulva – állt fenn. A ~ tevékenységét
rendtartás szabályozta.
Mezőgazdász utca: → Pallag
mezőőr: → mezőrendőr
mezőrendőr mezőÝrendőÝr fn Másik
neve: mezőÝőÝr. A mezőgazdasággal
kapcsolatos kihágások, lopás, károkozás
stb. büntetője, felvigyázója. A város határában, ill. a Hortobágyon tevékenykedtek. Az itt működő ~ök ellenőrízték a
legelő, vmint a pusztai kutak, hodályok,
pásztortanyák és más létesítmények állapotát. A második világháború előtti
időkben Nagyfejeő György, Erdős Márton töltötte be a hortobágyi mezőőri
hivatalt. Mindketten Kövesházán laktak,
és külön-külön lovasszekéren járták a
körzetüket. A rendőrökéhez hasonló magasított sapkájuk, revolverük, de civil
öltözetük volt. A mezőrendőri hivatal
Debrecenben volt, élén a → mezőrendőrkapitány állt.
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mezőrendőrkapitány mezőÝrendőÝrkapitány fn A mezőrendőrök főnöke,
parancsnoka. A második világháború
előtt Debrecenben a ~ egy Kiss József
nevű volt.
mézszín mízszín I. mn A pergetett virágméz színéhez hasonló aranysárga
szín. II. fn Mézszínű.
mézszűrő mízszűrőÝ fn Bádogból és
sűrű sodronyszövetből, ill. tüllből v. műanyagból készített szűrő, amely a mézben felgyülemlett szennyeződéseket,
morzsalékokat szűri meg.
meztélláb meztílláb fn Mezitláb.
Meztílláb jártunk egísz nyáron. Szólásban: FelőÝtözött nagy cifrán, mint a cigány meztílláb − mondják arra, aki ízléstelenül öltözik fel.
méztér míztér fn A kaptárnak az a része, ahol a → mézet állítják elő a méhek.
L. még: méhészet
méztermés míztermís fn Egy bizonyos idő alatt összegyűlt → mézhozam.
L. még: méhészet
mezsgye ~ fn Összetétellel: mezsgyeárok. Különösen szántóföldön végighúzódó határjelölő földcsík; határ, határvonal. A cívis gazdák a ~´t jól láthatóan
megjelölték. Ekével, kapával kis árkot
húztak végig, amelyet egy-egy szakaszon (kb. 15−20 m-re) kökénybokrokkal
is betelepítettek. A bokrokban teleltek a
foglyok, fácánok. A gazda a → cséplőgép alól összeszedett gyommagvakat az
akkori nagy havas teleken a ~ bokros
részeinél szórta szét a madaraknak.
FőÝleg a fogjok tartották nyílván, hogy
hol adnak nekik magvakat. − Előfordult,
hogy az egyik földszomszéd elszántotta
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a ~´t, vagyis birtokháborítást követett el.
Ilyenkor szakértőt, hivatalos földmérőt
hívtak. A költséget az fizette, aki vétkesnek bizonyult. L. még: cívis jogszokások
mezsgyeárok: → mezsgye
mezsgyés ~ mn Szomszédos, határos.
mi ~ nm 1. Mi okkal-móṷddal?: mi
okból, miért? Mi vígbül?: a) mi okból?
b) mi végett? 2. Milyen? Ugyan ~ csínyt
tett ez a szegíny gyerek, hogy így elvertík? 3. Mije: milyen rokona?
miákol: → nyávog
miatyánk ~ fn − Szóláshasonlat: Úgy
tuggya, mint a ~ot: folyékonyan, hibátlanul. Szólás: Csak a ~ tartya: nagyon
rossz állapotban van vmi. Közmondás:
Pap gongya a ~: a) a pap feladata a hit
dolgain gondolkozni, azokban intézkedni. b) mindenki azzal foglalkozzon, amihez ért, ami a hivatása.
micér: → miszir
micisipka ~ fn Ellenzős fejfedő. L.
még: sipka
micsodás ~ nm Milyen? Micsodás a
kezed?
miért mír, mírt hsz 1. Mely ok miatt.
Mír nem tanultad meg a leckét? 2. Mi
végett? L. még: mirefel
miféle ~ nm 1. Milyen? 2. Ki, kicsoda? 3. Milyen családból való?
Mihály: → Mihály-nap
Mihály-nap Miháj-nap fn Szeptember 29-én, ~on hajtották be a legelőről az
állatokat, utána a pásztorok nagy mulatságot rendeztek. Népi időjárási megfigyelés: Miháj-nap után az Isten elcsapja
a legyeket: a hidegre forduló idő miatt
hullanak a legyek. Ha Mihájnak könnye
csordul, könnyen ecet lessz a borbúl: ha
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ekkortájt esős az idő, az árt a szőlő minőségének.
mihaszna ~ mn Haszontalan, semmirekellő 〈személy〉.
mihelycs, mihelyst: → mihelyt
mihelyt mihent, mihint hsz Alak- és
ejtésváltozatai: mihejst, mihest, mihejcs.
Akkor rögtön, amint. Szólásban: Mihejt
vendíg, mingyán mennyík!: (tréf) ti. nem
látják szívesen.
mihent, mihest, mihint: → mihelyt
Mike-hodály: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
Mike-kunyhó: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
Mike-lapos: → hortobágyi helynevek
és helynévtípusok
Mikevő Kovács József: → cívis ragadványnevek
Miklóskapu Miklóṷskapu tn A →
Miklós utca és az Erzsébet utca kereszteződésében állt, helyét ma emléktábla
jelöli. Ezen a kapun át érkezett a városba
1849. január 7-én Kossuth Lajos, amikor
az országgyűlés Pestről Debrecenbe
költözött. Délután 1 órakor írta a kapu
őre a naplójába: „Kossuth magyarok
Mózesse”. Környéke ma városrész. Itt
feküdt a középkori → Boldogfalva.
Miklós utca Miklóṷs ucca tn A város
egyik régi derékutcája, a Piac utcánál
kezdődik, és a Külső-Vásártérbe torkollik. − Nevét a keleti kereszténység legnagyob szentjéről, Szent Miklósról kapta, az ő nevét viselő kápolna állt itt. A
reformáció előtt Szent Miklós utcának is
ismerték. 1958-tól a rendszerváltásig Dimitrov utca volt a hivatalos neve. L.
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még: Debrecen gazdasága és társadalma, utcák−utcanevek, *utcaszer
mikorára ~ hsz Mikorra, mely időre?
mikortájban mikortájba hsz Mikor?
Mikszáth Kálmán utca: → utcák−
utcanevek
milánói szalagcsipke milánóṷi szalagcsipke: A szalagminták hullámvonalaiból összeálló → csipkefajta, amelynek
mintázatát a szalag díszítése adja.
miligyertya ~ fn Sztearinból készült
→ gyertya. A 19. század második felétől
terjedt el a faggyúgyertya helyett. Emléke egy szóláshasonlatban maradt fenn:
Úgy íg, mint a ~: gyengén, pislákolva ég.
A frazéma akkor keletkezhetett, amikor
a ~ már kiveszőben volt a használatból,
és az új fényforráshoz, a petróleumlámpához viszonyítva gyengének tartották a
fényét.
milinium: → millennium
millennium milinium fn A honfoglalás és az 1896. évi országos ünnepségek
emlékét őrzi a cívis szőlősgazdák által is
termesztett → ezeréves Magyarország
elnevezésű fehér csemegeszőlő és az →
öl, → ölesláb hossza (1896 mm).
milliógatya millióṷgatya fn → Len,
ill. lenvászon. Sok fehérnemű-vásznat,
így vászongatyát szőttek belőle, erre utal
a tréfás elnevezés.
milotai dió: → oltott dió
milyen nagy mijen nagy: Mekkora.
L. még: akarmilyen, másmilyen
minálunk minállunk, ~ hsz Mihozzánk. Gyere minállunk, szívesen látunk!
minapi ~ hsz A minap történt, látott,
tapasztalt.
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mindég ~ hsz Mindig.
mindegy ~ nm − Szólásban: Mindegy
annak, akár pofon, akár nyakon: teljesen
~.
mindegyikőnk mindegyikőÝnk nm
Mindegyikünk.
minden ~ nm Birt. szraggal: elrejteni
való testrészek. Ugy ült ott, hogy ~e
kiláccott. Szólásban: Minden füttyentísre: amikor csak kívánják, rögtön rendelkezésre áll. Minden úgy van jóṷl, ahogy
van: olyannak kell elfogadni a világot,
ahogy van.
mindenes ~ fn Másik neve: udvaros.
Tehetősebb cívis gazdák foglalkoztattak
~t. Fiatalembereket fogadtak fel erre a
munkára, egész évre alkalmazták őket.
Nevének megfelelően a ~ minden munkát elvégzett a tanya körül, ahol szükséges volt, ott segített. Leginkább a gazdasszony parancsolt neki. Nyáron 4 órakor, télen fél 7-kor kelt, gyújtóst aprított,
bekészítette a tűzrevalót, befűtött. Napközben rendben tartotta a tanya környékét, a kutyának enni adott, ellátta a
baromfiakat, friss vizet hordott nekik,
naponta kitakarította a baromfiólat stb.
Ha szükséges volt, mezei munkára is
igénybe vették, tengerikapáláskor húzatáskor pl. ő vezette a lovat. Havi bérezése az 1930-as években 15−16 P volt
teljes ellátással. A városi háznál nem
volt ~.
mindenes szolgáló: → tanyai szolgáló
Mindenható Isten: → Isten
mindenhonnan ~ hsz Köznyelvi
forma. Alakváltozatai: mindenhonnen,
mindenhonnét, mindenünnen, minden-
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ünnét Minden helyről, minden irányból.
L. még: honnan
mindenhonnen: → mindenhonnan
mindenhonnét: → mindenhonnan
mindennapi ~ fn Mindennapi → kenyér.
mindenszentek ~ fn Katolikus egyházi ünnep, a halottakra való emlékezés
szokásai, hiedelmei kapcsolódnak hozzá.
Eredetileg azoknak a halott lelkeknek az
ünnepe, akikről a naptár név szerint nem
emlékezik meg. November 1-jén ünneplik, az utána következő → halottak napja miatt elsorvadt, annak vigiliájává lett.
− A cíviseknél egy gazdálkodási jótanácsban is él: Mindenszentek után a
búzát hagyd a zsákba!: november eleje
után már ne vess, mert nem erősödik
meg a kikelt gabona!
mindenünnen: → mindenhonnan
mindenünnét: → mindenhonnan
mindétig mindítig hsz Örökké, mindig, tkp. mindéltig.
mindighagyma ~ fn Másik neve: kígyóṷhagyma. Korai étkezési → hagyma,
amely télen sem fagy ki. A piacon igen
korán árulják.
mindjárt mingyán, mingyá, mingy
hsz Hamarosan, azonnal.
mindőnk mindőÝnk nm Mindegyikünk.
minduntig ~ hsz Folyton, állandóan.
Minduntig csak mongya a magáét.
minek ~ hsz Miért, mi okból? Minek
neked az az ollóṷ? Közmondás: Minek
annak a sarkantyús csizsma, aki nem
tuggya megpengetni?: ~ annak a hatalom, ill. a gazdagság, aki nem tudja kihasználni.
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mingy: → mindjárt
mingyá: → mindjárt
mingyán: → mindjárt
mink ~ nm Tsz/1. sz. Mi.
minor minóṷr fn 1. Hermafrodita. 2.
Olyan ló, amelyiknek felszorult a heréje.
Az ijen lú se nem csőÝdör, se nem herélt.
minór: → minor
minő minőÝ nm Milyen? Szólás:
Csupa minőÝ, hát ha még nőÝ: (gúny) a
nagyképűsködő,
dicsekvő
emberre
mondják, utalva urizáló szavajárására.
Jaj, már is minőÝ, hát ha még nőÝ: a) a
dicsekedőnek mondott gúnyos válasz. b)
cifrálkodóra tett gúnyos megjegyzés.
minta: → öntőminta
mintaállvány ~ fn Cipészeknél a
mintafák tárolására szolgáló állvány. L.
még: cipészmesterség
mintafa ∼ fn → Mézeskalácsosok
fából készült öntőformája.
mintapréselő mintapréselőÝ fn Másik neve: formázóṷvas. → Szíjgyártók
fanyelű öntöttvas formázója, amely nyomásra a megfelelő mintát a bőr felületére
préseli.
mintás mn Mintásan fűz: az előre eltervezett minta szerint fűzi be a láncfonalat a → nyüstökbe.
mintáz ~ i 1. Cserépedényt mintákkal díszít. 2. Más megnevezései: megmintáz, bemintáz, beformáz, formáz, leformál. → Rézműves a készítendő tárgy
negatívját létrehozza a homokba öntés
előtt.
mintázás ∼ fn Másik neve: formázás.
1. → Fazekasoknál az agyagedények
mintákkal, díszítéssel történő ellátása. 2.
→ Rézműveseknél a készítendő tárgy
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negatívjának létrehozása a homokba öntés előtt.
mintázófa mintázóṷfa fn → Fazekasoknál plasztikus díszítésekhez használt
fa simítóeszköz; cifrázófa.
minut: → minuta
minuta ~ fn Alakváltozata: minut.
Perc, pillanat. Egy ~´ra: egy percnyi
időre.
mír: → miért
mirabella: → mórabóra
mire ~ hsz Milyen sorsra?
mirefel ~ hsz Miért?
mirigy ~ fn 1. Váladékot termelő
szerv. 2. (rég) Mandula. Mirigye az embernek van, meg a disznóṷ torkánál is. −
A szó összetételi előtagként több népi
betegségnévben szerepel: mirigydagadás, mirigygümőkór, mirigysorvadás,
bélmirigysorvadás, mirigytályog, mirigyes betegség. Utótagként is előfordul:
egy betegségfajta neve az epemirigy,
növénynek (pl. rózsának) a nektár öszszegyűjtésére szolgáló része a nektármirigy, a méh potrohában a viaszt termelő
szerv a viaszmirigy. L. még: emberi test,
népi betegségnevek; a fogalmak szócikkeit is!
mirigydagadás ~ fn (rég) Mirigydaganat. L. még: népi betegségnevek
mirigyes betegség mirigyes betegsíg:
(rég) Εgy betegségfajta. L. még: népi
betegségnevek
mirígygümőkór mirigygümőÝkóṷr
fn (rég) A gümőkór egy fajtája. L. még:
népi betegségnevek
mirigysorvadás ~ fn (rég) Egy betegségfajta. Egyik fajtája a → bélmirigysorvadás. L. még: népi betegségnevek
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mirigytályog mirigytájog fn (rég)
Tályog a mandulán. L. még: népi betegségnevek
mirnyákol ~ i → Macska nyávog.
Mise Tóth Mihály: → cívis ragadványnevek, cívis vallásosság
Miska: → ló
fn
miskakancsó
miskakancsóṷ
Ólommázas cserépkancsó, emberfejű,
süveges borosedény. A legtöbb a 1840es, 50-es években készült. A közép-tiszai
és alföldi műhelyek jellegzetes terméke
volt. Jelentős részben Mezőcsát, Tiszafüred, Mezőtúr, ill. kisebb mennyiségben
Hódmezővásárhely és Debrecen fazekasműhelyeiben készültek. Szinte kivétel nélkül 19. század eleji katonát ábrázolnak csákóval a fején, öltözetén gazdag sujtással és gombokkal. A két sujtássor között van a tekeredő kígyó.
Ugyanazon a darabon karcolt és festett
minta is előfordulhat. Felirata rendszerint a füle alatt van. A díszítmények elrendezése minden darabon más. L. még:
fazekasmesterség, kancsó
miskapipa ~ fn Kicsi, fekete, kupakos cseréppipa. A hortobágyi pásztorok
használták. L. még: debreceni pipa
miskárol ~ i 1. Kocát ivartalanít.
Miskárolták a kocát, ha nem akarták,
hogy többször fiajjík. 2. Kiherél. Heréltík, ~ták a bikákat, csináltak belőÝle tinóṷt. − Adatolt igekötős alakjai: → kimiskárol, megmiskárol.
miskárolás ~ fn 1. A házisertés nőstényének ivartalanítása, olyan műtét,
amelynek során a hizlalásra fogott anyadisznó oldalát felvágják, és a petefészkét
eltávolítják. Szakértelem szükséges hoz-
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zá: 1943-ig vándoriparosok végezték,
azóta csak állatorvosok. A paraszti →
miskárolók szerszámai: borotváló kés,
metszőkés, csípő olló, és egy erős tű a
seb összevarrására. A ~ a belterjes disznótartással összefüggő jelenség, előbb
uradalmi majorokban, később a tehetős(ebb) gazdák állományában is alkalmazták. A ~ művelői és terjesztői Morvaország keleti feléből származó vándoriparosok, a helyiek emlékezete szerint
felvidéki tótok voltak. 2. Kan malacot,
bikaborjút ivartalanít (→ herélés). Újabban tévesen erre a tevékenységre is
használják a ~ szót.
miskároló miskárolóṷ fn Nőstény
disznók ivartalanításával foglalkozó személy. Trianonig Debrecenben is a felvidéki tótok voltak a ~k. L. még: miskárolás
miskárolt ~ mn Ivartalanított 〈→ koca〉.
miskolci kocsonya miskóṷci kocsonya: Szóláshasonlat: Pislog, mint a miskóṷci kocsonyába a bíka: (gúny) pislogva hallgat.
misling ~ fn Sűrűn vetett → tengeri,
nyári takarmánynak, zöldtakarmánynak
való másodvetés, mindig árpa után vetik
(→ mislingföld). Búzavetőgéppel vetik,
gyakran bükkönnyel és zabbal együtt, és
ebben tér el a → csalamádétól. (Vannak,
akik nem tesznek különbséget a kettő
között.) A 19. század közepén honosodott meg a Tiszántúl középső részein.
mislingföld mislingfőÝd fn Olyan
föld, amelyben → mislinget termelnek.
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mismás ~ I. fn Kevert, értéktelen dolog. II. mn Kevert, értéktelen. Mindig
azt a ~ magot rakta el.
mismásol ~ i Mellébeszél, köntörfalaz. Igekötővel: → elmismásol.
missió missióṷ fn Katolikusok több
napos időszaki lelkigyakorlata.
miszir micér fn Gyenge minőségű,
gyári fonál, → cérna.
miszlik ~ fn 〈-re ragos alakban hszszerűen:〉 ~re vágja: apróra vágja.
Mi Urunk: → Jézus
míves: → műves
mizgés cser ~: → Tímárok szókincsében: a májusban kivágott tölgyfa kérge,
amikor már megindul a fában a nedvkeringés.
mizgés cserhántás ~: → Tímároknál: a → mizgés cser lehántása, ill. annak terméke.
mizli ~ fn Bevarrott ujjú női ingek
széles fodra.
*Mizséte: → Hortobágy
mocorog ~ i Gyomor halkan korog.
Mocorog a gyomrom a savanyútul.
mocsáriperje mocsáripernye fn A
hortobágyi puszta egyik → gyomnövénye. L. még: Hortobágy növényvilága
mocskol ~ i Szid, gyaláz, rágalmaz.
L. még: megmocskol
mocskosfakó mocskosfakóṷ mn Lószínnév, a → fakó egyik árnyalata. L.
még: lótenyésztés
mocskos galuska ~: Más nevei: murcos galuska, piszkos galuska. Szilvalekváros → galuska, négyszögletes nyújtott
tészta. L. még: cívis konyha
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mocskospajor ~ fn Káposztát, dohánypalántát károsító, szürkés színű
féreg.
mocskosszennyes ~ mn Lószínnév, a
fekete egyik árnyalata. L. még: lótenyésztés
mód móṷd fn Jó anyagi helyzet. Szólásban: Nagy a móṷd, csak úgy lóṷg:
(gúny) olyan emberre mondják, aki erején felül költekezik.
módi móṷdi I. fn 1. Szokás. 2. Divat.
II. mn Divatos. Nem móṷdi mán ez a
ruha.
módos móṷdos mn Jómódú, tehetős.
mogyoró mogyoróṷ fn A nyírfafélék
családjába tartozó, vadon termő és kertben termesztett bokor v. fa. A közönséges ~ erdeinkben gyakori cserje, de a
kertekben nem volt jellemző növény,
néhány helyen fordult elő, terméséért
ültették (→ mogyoróbél). A balkáni
származású → törökmogyoró termése
nem ehető, több helyütt, így Debrecenben is díszfának tartják. A szó más öszszetételekben is előfordul: a földimogyoró az amerikai~, ill. a libapimpó népi
neve, mézeskalácsos termék a mézesmogyoró, tréfás névátvitel eredménye a
birkamogyoró.
mogyoróbél mogyoróṷbél fn A →
mogyoró ehető része a csontos héjban.
mogyorópej mogyoróṷpej fn Lószínnév, a → pej egyik árnyalata. L.
még: lótenyésztés
mogyorótészta mogyoróṷtíszta fn →
Mézeskalácsosoknál darált mogyoróval
ízesített tészta mint alapanyag.
Mogyoró utca: → utcák−utcanevek
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Mohács ~ tn − Közmondás: Több is
veszett ~nál, mégis áll Magyarország: a
nagy nemzeti katasztrófák sem tudták
elpusztítani hazánkat.
mohácsi ~ mn − Szólás: Bácsi! Maga
nem ~?: tréfás árdeklődés: hol lakik,
hová való?
Mohács utca: → utcák−utcanevek
mohamed: → mahomed
moháré ~ fn → Gyapjúfajta. Moher,
angorakecske gyapja, ill. ebből való fonal, kelme.
moháré palást ~: Moherből készült
papi palást.
moherkendő moherkendőÝ fn Bársonyszerű fejrevaló kendő, olyan, mint
egy sál. L. még: moháré
mohog ~ i Hal ficánkol, vergődik,
élénken mozog.
mohondöfi ~ mn Tanulatlan, egyszerű 〈ember〉.
mohos ~ mn 1. Falánk, mohó. 2.
Kapzsi, telhetetlen. 3. Ló féktelen, szilaj.
4. Hirtelenkedő, hebehurgya, meggondolatlan 〈ember〉.
mohós mohóṷs mn Mohóṷs víre van:
hirtelen természetű, kapkodó.
mohoskodik ~ i Hebehurgyán viselkedik, hirtelenkedik.
mókmók móṷkmóṷk fn/msz I. fn
Gyermekek ijesztgetésére kitalált, ördöghöz hasonló szörny. II. msz Gyermekek ijesztésére: Móṷkmóṷk!
mókus móṷkus fn Régi népi neve:
evetke. Erdei fákon élő, bozontos farkú,
kis rágcsáló állat. Színe a világosvörösestől a feketéig változik. Elsősorban
növényekkel táplálkozik, főleg fenyőmagvakat fogyaszt. Nappal aktív, jól
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ugrik. A → Nagyerdő egyik gyakori
állata.
molinóvászon: → pikírvászon
molnár móṷnár fn Lisztőrléssel foglalkozó mesterember, aki nemcsak működtette a reá bízott malmot (→ malom),
hanem értett a berendezések elkészítéséhez, karbantartásához is. Szaktudása,
ismeretanyaga sokoldalú volt. Hajdan a
malmokat úgyszólván teljesen fából
készítették, vas, fém alkatrészt elenyésző
arányban használtak. A ~ ok értettek a
gátak, csatornák, zsilipek építéséhez is.
− Elsősorban őrléssel foglalkoztak, de
rendszeresen működtettek deszkavágó,
kendertörő, kalló, érczúzó gépezeteket.
A malmokhoz gyakran kapcsolódtak →
olajütők is. A szárazmalmokból, szélmalmokból a 20. század közepére hírmondó is alig akadt. A ~mesterség hajdan jó megélhetést biztosított. A több
kőre járó malmokban segédek is dolgoztak, a modern gőzmalmokban pedig →
főmolnár és → almolnár beosztások is
voltak. − Frazémákban is előfordul, szóláshasonlatban: Jóṷ dóṷga van, mint a
móṷnár tyukjának: van mit ennie, innia.
Ojan éhes, mint a móṷnár tyúkja: egyáltalán nem éhes. Szólásban: Móṷnár
gongya a kűvágás: ti. a malomkő élesebbé tétele: mindenki törődjön a maga
dolgával! Közmondásban: Nem éhes a
móṷnár tyúkja: nem lát szükséget az, aki
jó körülmények között él.
molnárfecske móṷnárfecske fn Tollas lábú, rövid farkú, fehér hasú → fecske.
molnárfecskefészek móṷnárfecskefíszek fn Gömb alakú, kissé hosszúkás
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→ fecskefészek, amelyen oldalt egy kis
kerek nyílás a bejáró. A molnárfecskefészket a verebek télen ki szokták bérelni, ha a fecske nem tudja kiűzni a verebet, betemeti a kis lyukat.
molnárgyékény móṷnárgyíkíny fn
Keskeny levelű → gyékény.
molnárpogácsa móṷnárpogácsa fn
Kenyértésztából szaggatott egyszerű →
pogácsa. L. még: cívis konyha
moly moj fn 1. Molylepke, ill. ennek
kártevő hernyója. 2. A → szőlő egyik
betegsége.
molycsípés mojcsípís fn Bőrön molyrágás miatt keletkezett hiba.
molyos haj mojos haj: Töredezett
végű → haj.
molyette szarvú mojette szarvú: Hibás szarvú → szarvasmarha szarvállásának jelölésére mondják.
moncsol ~ i Kézzel nyomkod, dörzsöl vmit. Igekötővel: → megmoncsol.
moncsolt bolha ~: Másképpen: dörzsölt bolha. Kézzel megdörzsölt → bolha. Szóláshasonlatban: Pattan/Ugrik,
mint a ~/dörzsölt bolha: lomha emberre
mondják.
mond ~ i − Szólás: Jankóṷnak mongyák, János is ércsen belőÝle: nemcsak
az érintetthez, hanem közvetve máshoz
is intézi korholó szavait. Elítélően, megrovóan: Azt se ~ta, hogy befellegzett: szó
nélkül távozott. Mondhatod annak, hogy
megvíradt, úgyse hiszi: süket füleknek
beszélsz. Ojanokat ~, hogy a kutya is
megveszne tülle: bolondokat beszél. Ezt
se nekem ~ták: ingerlő szólás: ne tűrd a
sértést! Eggyet ~ok, kettőÝ lesz belőÝle:
van egy jó ötletem, javaslatom. Ojat
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~ok, hogy magam se hiszem el: (tréf)
nem ~ok igazat. Ojat ~ok, hogy magam
is megbánom: elkeseredésemben, haragomban vmi nagy gorombaságot ~ok. −
Adatolt igekötős alakjai: → előmond,
felmond, rámond.
mondás ~ fn Mondás nélkül: figyelmeztetés, felszólítás nélkül. Egy kis fát
se hoz be ~ nélkül. L. még: igazmondás
mondír: → mundér
Mondjuk Barna: → cívis ragadványnevek
mondúr: → mundér
mondva ~ in Mondva csinál: lábbelit
megrendelésre készít. Mondva csináltat:
lábbelit megrendelésre készíttet. L. még:
cipészmesterség, csizmadiamesterség
mondvacsinált mondvacsinát mn
Megrendelésre, méret szerint készült
〈lábbeli, ruha〉. A ~ cipőÝ, csizsma meg
vóṷt rendelve, hogy mijennek kell lenni,
míretet is vettek. L. még: váltócsizma
monenció: → kommenció
Monostor ~ tn A város egyik legkisebb erdősége. A várostól északra a →
Nagyerdővel érintkezve, keletről →
Pallag pusztával, vmint a hajdúhadházi,
zeleméri és szentgyörgyi határokkal
szomszédosan terül el. Eredetileg várbirtok volt, majd a Gutkeledek Apay-ágának birtoka lett. Faluja a 16. század végén pusztult el. Területét a 17. század
első évtizedeiben kezdték zálogba adni a
szomszédos hajdúvárosoknak. A monostori puszta két részre szakadt, az egyik
Hadház, a másik Debrecen tulajdonába
került. A 18. század végén kiterjedése
2530 hold, ebből a tényleges erdő 675
hold volt. Területe 1933-ban 847 hold.

macskafeljáró
Az erdő faállománya tősarjakból nőtt
tölgy. − A falu temploma a félkörív alakú szentéllyel a Templom-hegyen állt. A
templomnak nem volt sem tornya, sem
támfala. A nevet adó monostor romjait
Zoltai Lajos tárta fel 1911-ben. Területén a legnagyobb pusztítást 1960-ban
végezték, földgépekkel a dombos részét
elgyalulták, hogy a kátyukat feltöltsék.
Monostor utca: → utcák−utcanevek
mont ~ fn 1. Fa fúrása alkalmával
keletkezett forgács. 2. Montya: pörkölt,
sült sűrű szaftja, zsírja.
montja: → mont
Mónus-halom: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
mony ~ fn 1. Férfi, ill. fiúgyermek
hímvesszője. Szólás: LőÝdörgeti a ~át:
nem dolgozik, henyél. Közmondás: A
gyerek ~ábul lessz a katona ferslussza: a
kisfiú megnövésével a nemi szerve is
megnő. 2. A kapu sarkának alsó végébe
erősített vasrudacska, amely egy terméskőbe vésett vasban mozog. 3. Monya: A
→ szőlőprés egyik alkatrésze, a → bolha
csavarjának a feje. L. még: férfi nemi
szerv
monya: → mony
monyametszett monyameccett mn
(gúny) Körülmetélt 〈→ zsidó férfi, ill.
fiúgyermek〉.
monyas ~, monyos mn Kisfiú dicséreteként: Te kis monyos!
monyas föld monyos főÝd: A termőföld szántott rétege alatt húzódó, tömött
réteg. A Hortobágy felszántott talajával
kapcsolatban (is) mondják.
monyasvessző monyasvesszőÝ, monyosvesszőÝ fn A szőlővessző, szőlőve-
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nyige alsó rügyénél levő hajtás, csap.
Ötven centire vágják a szőÝlőÝvenyigét,
és ott vágják el alul, ahun egy kis kinövíse van a szőÝlőÝnek. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
monyos: → monyas
mórabóra móṷrabóṷra fn Hivatalos
neve: mirabella. Gömbölyű és kis szemű
→ szilvafajta.
more ~ fn → Megszólításként és
megnevezésként: → cigány. Csúfolóvers: Akkor örül a rajkóṷ, mikor döglik
a disznóṷ. Keze, lába csupa zsír, három
napig nem is kír. More, ~, ~. L. még:
nemzetiségcsúfoló
móres móṷres fn Tisztesség, illendőség. Megtaníttya a móṷresre: megfegyelmezi.
Morgó: → bika
Móric Móṷric tn − Szóláshasonlat.
Benne vagyok, mint Móṷric a moslíkba:
rossz körülmények közé került.
mórikál móṷrikál i Tetszelegve, kényeskedve riszálja magát. A farát móṷrikájja.
mórikáz i Móṷrikázza magát: illegeti magát.
móring móṷring fn 1. A menyaszszony hozománya (ruhanemű, pénz,
bútor). 2. A vőlegény szüleitől a menyasszonynak adott ajándék. Pl. egy pénztárca a beletett aranypénzzel, ez is ~
volt. Pénzt azért tették bele, hogy a
pénztárca sose legyen üres. 3. Katonatiszt vőlegénynek a nem érettségizett
menyasszony szüleitől adott anyagi javak, pl. föld, ház, bankbetét. L. még:
kolompérmóring
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móringol móṷringol i 1. Férjnek a
feleség hozományt hoz. 2. Vőlegény a
menyasszonynak jegyajándékot ad.
mormol ~ i Macska dorombol.
morotva ~ fn A Tisza elhalt medreinek köznévi megjelölése. Sík vidéken
keletkezik, ha a szeszélyesen kanyargó
folyó vízmennyisége nagyon ingadozó, a
talaj laza és lapos, hordalékos. A megáradó folyó átlósan átvágja a kanyarulatokat, lassan feltölti a régi mederszakaszt. A Hortobágy folyó ~´ja a Pap ere
nevű vízfolyás. L. még: hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
morotvás ~ mn Vízzel elárasztott 〈terület, kiöntés〉. L. még: morotva
mortyog ~ i Magában morog, dünynyög, dohog. Mindig ~ az öreg.
morzsa ~ fn 1. Vmiből egy kevés,
egy kis rész. A csirkének nem vóṷt szabad ~´t, kenyírmorzsát adni, mert attúl
elfososodott. 2. → kenyérmorzsa.
morzsás ~ mn Könnyen morzsolódó,
omlós 〈föld〉. A főÝd esőÝ után megszikkadt, jóṷ ~ mán, lehet kapálni.
morzsóka: → anyakovász
morzsókakovász: → anyakovász
morzsológép: → tengerimorzsoló
morzsolt ~ fn Morzsolt → tengeri. A
→ góréban tárolt csöves tengeriből télen
csak egy hétre való mennyiséget morzsoltak le, nehogy a nedves szemek öszszemelegedjenek, befülledjenek. 3 fajtáját említették: → februári morzsolt,
márciusi morzsolt, májusi morzsolt. Ez
utóbbi volt az általános, a legjobb minőségű.
morzsolószék morzsolóṷszék fn
Négylábú, alacsony szék, amelynek az
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ülőlapjába annak rövidebb oldalán vaslemezt erősítenek, és azon morzsolják le
a csőről a kukoricaszemeket.
morzsolt csutka ~: Kukoricacső torzsája.
mos ~ i − Közmondásban: Eggyik kéz
a másikat ~sa: egyik ember a viszonzás
reményében segít a másikon. L. még: kimos, megmos
mosás ~ fn Jellege miatt nagymosásnak is mondják. – A/ A ~ a cívis háziaszszonynak is az egyik rendszeresen, általában hetenként végzett, fárasztó tevékenysége volt, amely főként a vászonneműnek, ruhaneműnek lúggal történő
tisztítását, majd a lúgnak bő víz segítségével véghez vitt eltávolítását jelentette.
Tehetősebb helyeken mosóné végezte,
ill. segítette ezt a munkát. A 20. század
közepéig a ~ az alábbi módon történt:
Első lépése a ~ra használt zsíros tapintású oldat, a falúg ’lúg’ elkészítése volt,
amely egy rendszerint kifolyónyílással
ellátott kb 100 l űrtartalmú, esetleg annál
kisebb fakádban (lugoskád, hamuskád
/hamvaskád/hamvas), ill. fadézsában (lugosdézsa) történt. Egy vászonzsákba tették a tüzeléskor visszamaradt, átrostált
fahamut, majd forró vizet öntöttek rá. Az
így nyert levet óvatosan leöntötték, és
felhasználták, a maradék lúgot a megtisztított kádban, dézsában v. más edényben tárolták. Az összegyűjtött szennyes
ruhát (szapuló) ~kor először a nagyméretű, erős mosófazékban lúgos vízben
főzték (szapul, szapulókád), és alaposan
kifertőtlenítették. Az ún. ruhafőző vízbe
a hatékonysága növelése céljából gyakran forgácsszappant ’szappanforgács’ is
vagdaltak. Ezt követően került sor a

macskafeljáró
tulajdonképpeni ~ra, amely (kifolyónyílással ellátott) nagy fateknőben, később
deszka-, esetleg lemezteknőben (mosóteknő) kéz közt történt. A gömbölyű alakú fateknőt mosószékre, a szögletes
deszkateknőt és lemezteknőt támla nélküli konyhaszékre tették. Folyó, patak
hiján Debrecenben és a tanyavilágban
sulyokkal a régebbi időkben sem mostak.
A szenny feloldását, eltávolítását házi
készítésű mosószappan használatával is
elősegítették. Helyi különlegességnek is
tekinthető, hogy a finom gyapjúneműt a
népi nevén szappanvirágnak nevezett
mécsvirág kiásott gyökereivel mosták. A
lúgos lében áztatott mosnivaló egyes
darabjait a teknő oldalához szorítva a
kézbe vett háziszappannal jól bedörzsölték, sőt gyökérkefével is súrolgatták. Az
így átmosott darabokat a többitől elkülönítve a teknő végére tették. A szappant a
gondos háziasszony általában a disznóölés utáni hetekben saját maga főzte
(szappanfőzés). – B/ A ~nak megvolt a
tapasztalat és célszerűség által kialakított
sorrendje. Először az ingek, blúzok, ill.
ágynemű, majd az alsónemű és a felsőruhaféle kifőzése, ~a történt, legvégül a
kapca került sorra. Mosáshoz a cívis
háziasszonyok is igen kedvelték az öszszegyűjtött, lágy esővizet. Általában 2−3
léből mostak, a végén bőséges tisztázólével öblíntettek, amelybe először kívánt
mennyiségben kékvizet öntöttek. Rászakadt a kík ég − mondták, ha az utolsó
öblitővízbe sok kékítőt tettek, és emiatt
nagyon kék lett a ruha. A kimosott ruhát
kézzel jó erősen kicsavarták és kirázták,
a nagyobb daraboknál (ágyneműhuzat,
lepedő stb.) ezt a munkát ketten végez-
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ték, majd jó időben az udvaron kihúzott
kötélre teregették, itt hamar megszáradt.
Rossz időben, ill. télen a száradni valót a
ház padlására vitték fel. A vizes ruha a
nagy hidegben átfagyott, ezért leszedéskor ügyelni kellett, nehogy eltörjön. A
szárítás télen több napot is igénybe vett,
a kimosott ruhaneműt, ágyneműt stb. a
napos órák idejére az udvaron kifeszített
kötélre rakták. A szép, tiszta fehérneműt
látva a cívis háziasszony büszkén mondta: Ojan fehír minden, mint a csillagos
íccaka. A ~ra általában a hét első napjaiban került sor (hét napjai), így a téli időszakban is volt ideje a kimosott ruhaneműnek, ágybelinek a száradásra. A cívis
mondás a ~ idejéről a következőket fogalmazza meg: Hétfűn, kedden az ügyesek; szerdán, csütörtökön, aki ráír; pínteken, szombaton a lusták meg a kurvák
mosnak. Vasárnap és egyházi, állami ünnepeken tilos volt mosni. L. még: kimosódik; a fogalmak szócikkeit is!
mosatás ~ fn A guba festését követő
öblítő folyamat, amely a → kallóban, az
erős sodrású vízben történt.
mosatlan bunda ~: Kicserzett, de át
nem mosott bőrből készült → bunda.
mosdószappan mosdóṷszappan fn
Mosakodásra használt finomabb →
szappan. Régi fajtái a → habszappan és
a kulcsos szappan.
moslék moslík fn 1. Ételmaradékból,
konyhai hulladékból, terménydarából
álló, meleg vízzel elkevert sűrű v. kevésbé sűrű lé, amelyet a disznók etetésére használnak (moslékol). Alapanyaga a
gazdasszony által a mosogatáskor összegyűjtött híg lé (moslékozik, moslékozás).
A sok korpát tartalmazó ~ a korpás mos-
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lék, korpacsáva, kevés korpa hozzáadásával és sok lével készül az ivósmoslék.
A sertéstartó cívis gazdák a ~ot moslékosdézsában v. moslékoshordóban, ritkábban moslékoskannában tárolták, ill.
erjesztették. Az erjesztés egy napig, de
legalább egy éjszakán keresztül történt,
mert a disznó a friss ~ot nem eszi olyan
jó étvággyal, mint azt a keveréket, amelyikben megsavanyodott, állott ~ is van.
A ~osedény helye általában a konyhában
volt a gazdasszony keze ügyében, hogy a
mosogatáskor összegyűlt ételmaradékot
és a mosogatólevet az edénybe gyűjthesse. A ~ot összeőgyelítették, vagyis naponta többször megkeverték az edényben egy fával v. a mellette tartott
moslékoskanállal. Az állatok szükségletének megfelelő ~ot etetéskor moslékosvedérrel vitték a disznóvályúhoz. Nagyobb számú sertés táplálása már üstben
főzött krumpliból és darából álló ~kal
történt. − Szóláshasonlatban: Úgy níz ki,
mint Móṷzes a moslíkba: mondják gúnyosan arról, aki rosszul néz ki. 2. Jelzői
használatban: moslík szájú/beszídű: közönséges, durva beszédű. L. még: cefremoslék, moslékkeverő, moslékság; a fogalmak szócikkeit is!
moslékkeverő moslíkkeverőÝ fn
(tréf) Gyenge minőségű sörétes puska.
moslékol moslíkol i → Disznó →
moslékot eszik.
moslékosdézsa moslíkosdézsa fn →
Moslék összegyűjtésére és tárolására
szolgáló fadézsa. Szóláshasonlatban:
Ojan, mint a moslíkosdézsa: piszkos,
gondozatlan. L. még: dézsa
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moslékoshordó moslíkoshordóṷ fn
→ Moslék tárolására, erjesztésére használt fahordó. A ~ban őgyelítették össze a
moslékot, meg abban gyűjtötték egész
nap, reggel odaadták a disznónak. A ~
sose ürült ki, az alján mindig maradt egy
vedérnyi, mert úgy szerette a disznó, ha
megsavanyodik. L. még: hordó
moslékoskanál moslíkoskanál fn →
Moslék bekeverésére és kimerésére szolgáló hosszú nyelű → kanál.
moslékoskanna moslíkoskanna fn →
Moslék tárolására, bekeverésére való
nagy (alumínium)kanna.
moslékosvedér moslíkosvedér fn →
Moslék tárolására, bekeverésére, ill. szállítására szolgáló → vedér.
moslékozás moslíkozás fn Az ételmaradéknak és a → mosogatás során
felhasznált víznek az összegyűjtése.
moslékozik moslíkozik i → Mosogatáskor az ételmaradékot és a mosogatás
során összegyűlő piszkos, szennyes vizet
összegyűjtik egy edényben. A konyhán
elsőÝkint moslíkoztak mosogatáskor.
moslékság moslíkság fn Undorító piszok, mocsok. Vigyázz, itt ez a moslíkság, bele ne lípj!
mosogatás ~ fn A használt edények,
evőeszközök elmosása. Régen a cívis
háztartásokban fadézsát (mosogatódézsa) használtak erre a célra, később bádoglemez, cineslemez anyagú vajlingban, ill. edényben mosogattak. Általában
mindhárom fő étkezés után először
összeramatyoltak, majd felmosogattak.
Különösen nagy mulasztás volt a vacsora utáni ~t másnapra hagyni. Este örömmel, reggel körömmel − tartja a ma is élő
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cívis közmondás. A ~hoz meleg vizet
szokás használni. Ha a mosogatóvíz
sokáig forrt a tűzhelyen, tréfásan így
észrevételezték: FőÝ a mosogatóṷvíz,
vínül a szóṷgálóṷ/gazdasszony. Különösen régebben az első léből történő ~nál
tiszta vizet használtak, mert az ételmaradékban gazdag lével a sertések moslékját
ízesítették. A második mosogatóvíz
gyakran lúgos víz volt. Az edények karimája mögötti szennyeződés, odaégett
ételmaradék eltávolítására az erős szálú
élesmosót v. posztódarabot használták,
míg az enyhébb súrolásra a lágymosó
szolgált, de megtette más mosogatórongy is. Ez utóbbiak frazémákban is
szerepelnek: Ojan, mint a mosogatóṷrongy/lágymosóṷ − mondják, ha vmilyen textilanyag rossz minőségű, ill.
személy erőtlen, fáradt. Ojan mán az
öregé, mint a lágymosóṷ − mondják
gúnyosan, az idős ember férfiasságára
utalva. Ez még mosogatóṷrongynak se
vóṷna jóṷ: pl. ruha anyaga semmire sem
jó. Az elmosott edényeket, tányérokat,
lábasokat, fazekakat száradni és tárolni
hajdan a rajtuk levő madzagra akasztották fel. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
mosogatódézsa mosogatóṷdézsa fn
→ Mosogatáshoz használt dézsa.
mosogatórongy mosogatóṷrongy fn
→ Mosogatáshoz használt puha rongy.
Egyik fajtájának neve: → lágymosó.
mosogatóvíz mosogatóṷvíz fn →
Mosogatáskor használt (forró) víz. −
Szólásban: FőÝ a mosogatóṷvíz, vínül a
szóṷgálóṷ/gazdasszony: mondják tréfásan, ha a ~ sokáig forr a tűzhelyen.
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mosókarika mosóṷkarika fn →
Gyapjúmosáshoz használt, rúdra erősített karikaszerű eszköz. A mosóṷkarikával jóṷ felóṷráig dörgöltík a gyapjút.
mosókas mosóṷkas fn → Gyapjúmosásra használt kb. 1 m magas egyenes
vesszőkas.
mosónap mosóṷnap fn A hétnek az a
napja, amikor a nagymosást végzik. A
cívis felfogás szerint rendes asszony
szombaton süt, hétfőn mos, mert az a ~.
L. még: mosás
mosóné mosóṷné fn Mosónő. Házakhoz járt mosni.
mosósulyok mosóṷsujok fn Röviden:
sujok. Kb. kétarasznyi hosszú, téglalap
alakú v. felfelé szélesedő, nyeles lapátszerű, rendszerint keményfából faragott
eszköz, amellyel a kilúgozott vásznat
folyóvízben, tóban a → mosószékre fektetve sulykolják, csapkodják. Legtöbbje
díszítés nélküli, de voltak /vannak díszített változatai is. Az utóbbiak leginkább
ajándékba készültek, ezért gyakran rávésték, rávésették a megajándékozott
nevét, az ajándékozás évét is. Debrecenben nem, inkább a környező falusi településeken használták.
mosószék mosóṷszék fn Alacsony
állvány, amelyre a → mosóteknőt helyezik. Lapja tégla alakú, 4 becsapolt lába
van. Felépítése szerint magasszék, otthoni mosásra, zárt térben nem volt alkalmas, ilyenkor a mosóteknőt dagasztólábra, teknőlábra tették, ezt is mondhatták ~nek. A 20. század közepe táján
kiszorult a használatból. A cívis háztartásokban egyik változata sem volt elterjedve.
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mosóteknő mosóṷteknőÝ fn Alakváltozata: mosóṷtekenőÝ. Ruha mosásához
használt fa- v. lemezteknő. L. még: teknő
mostantájt ~ hsz Mostan, mostanában, nemrég. Mostantájt vóṷt itt a komám.
mostoha ~ fn – A/ A meghalt szülőt
v. szülőket törvényesen helyettesítő
személy a ~apa v. ~anya, együttesen
~szülők. Ha az özvegy gyermekes férfi
v. asszony ismét házasságra lép, az új
házastárs az ő gyermekeinek a ~´ja lesz.
A ~´nak a korábbi házasságból származó
gyermekek ~fiai v. ~lányai lesznek. Ha a
~nak is vannak gyermekei, a gyermekek
egymásnak ~testvérei. A második házasságból származó gyermekek az első házasságból v. házasságokból származottaknak féltestvérei, pontosabban apáról
testvérek, anyáról testvérek. → Megszólítások: mostohaanyám, mostohaapám,
de általános az édesszülőkkel megegyező megszólítás is. Van ~nagyapa, ~unokatestvér is. – B/ A ~szülő és ~gyerek
viszonylatban döntő, hogy az apa v. az
anya-e a ~. Az árvalány helyzete hátrányosabb volt. A lány ~´jának jobban ki
volt szolgáltatva, mint a fiú; a fiúra a
szükebb család és az egész apai rokonság ügyelt. Ha a gyermeket a ~´ja erejét
meghaladó munkával terhelte, a közösség elítélően állapította meg: Szánt rajta.
Különösen a mostohaanya szívtelenségét
tették szóvá.
mostohaanya ~ fn Ritkább megnevezése: kismama. Az elhalt anyát hivatalosan helyettesítő nő. A ~´ról mondták:
Ha nem bornya, nem nyajja. Szólásha-
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sonlat: Kedvez, mint a ~ a gyermekinek:
egyáltalán nem kedvez neki.
mostohaapa ~ fn Az elhunyt édesapát törvényesen helyettesítő férfi.
mostohatestvér mostahatesvír fn 1.
Mostohaapának v. mostohaanyának előző házasságából származó gyermeke
mint → testvér. 2. → féltestvér.
moszatol: → maszatol
móthántikus móṷthántikus mn Furcsa gondolkodású, szeszélyes 〈ember〉.
motocka: → motoszka
motolla motóṷlla, ~ fn. 1. Fonalnak
pászmákba szedésére használt, két végén
T alakú rúd. 2. A fonal föltekercselésére
való, hatoldalú, forgatható keret. 3. →
Gubaposztó készítéséhez vetélőként
használt 50 cm hosszú pálca, amelyre a
keresztszálat tekerik. Motóṷlla húzáslökís: guba szövésekor a ~´nak a mellékszálak közötti átcsúsztatása, amely odavissza történik. Motóṷllát vet: felteszi a
→ szövőszékre a mellékszálakat. − Szóláshasonlat: Úgy jár a keze, mint a motóṷlla: dolgos, gyors kezű. Úgy jár a
szája, mint a motóṷlla: sokat beszél. L.
még: ördögmotolla
motólla: → motolla
motollálás motóṷllálás fn → Gubásmesterségben: keresztszálnak való
fonál feltekerése a vetélőre.
motolláskád motóṷlláskád fn →
Gubásmesterségben áztatásra, csávázásra és cserzésre használatos legömbölyített aljú fakád, amelynek tetején → motolla található.
motollatartó motóṷllatartóṷ fn 1. →
Gubaszövésnél a szövőszékre felkötött
két madzag, amelyekbe a → motollákat,
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vagyis a vetélőként használt pálcákat
teszik. 2. A → szövőszéknek az a része,
ahol a → motolla található.
motollavetés motóṷllavetís fn →
Gubásmesterségben keresztszálnak való
fonál feltekerése a vetélőre.
motorász ~ i Kotorászik, keresgél,
matat.
motorkocsi ~ fn (rég) Személyautó.
Akkor nevezték ~nak, amikor még nem
volt teherautó.
motosz: → motoszka
motoszka motocka fn Alakváltozata:
motosz. Rögeszme, hóbort.
motoszkál ~ i Keres, kutat vmiben.
motozóeste motozóṷeste fn A baptisták egyik szertartása. L. még: cívis vallásosság
mottó mottóṷ fn Rend, sor. Mindennek mottóṷja van.
motymorékol motymoríkol i Alakváltozata: motyoríkol, ritkábban: motyorít. Motyog, motyogva beszél. Csak
motymoríkolt, nem lehetett érteni, amit
mondott.
motyó motyóṷ fn Főként ruhaneműből álló kis csomag, holmi; útra összecsomagolt kevés személyes holmi. Indulatos felszólításban: Szeggye össze a
motyóṷját, oszt mennyík egy házzal arrébb!: szedje a holmiját, és távozzon!
motyorékol: → motymorékol
motyorít: → motymorékol
mozdít ~ i Tesz, csinál vmit.
mózes móṷzes fn → Zsidó férfi. Ott
jön egy móṷzes, mondták, ha jött egy
zsidóṷ ember.
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Mózes Móṷzes tn − Szóláshasonlat:
Pislog, mint Móṷzes a vereshagymátúl:
könnyezik a szeme.
mózestábla: → körömpő
mózestáblája: → körömpő
mozgat ~ i 1. Folyamatosan mozgásban tart. 2. Hajt, noszogat. Mozgasd a
gyereket, el ne kíssík az iskolábúl. 3.
Lekvárt kavar. L. még: lekvárfőzés
mozgatókar mozgatóṷkar fn → Lekvárfőző üstben a → keverőlapátot mozgató rúd. L. még: lekvárfőzés
mozgékony mozgíkony mn Dolgos.
mozgolódik mozgolóṷdik i Munkához készülődik.
mozog ~ i − Szólás: Hogy izeg a ~?:
(tréf) hogy vagy, mi újság?
mozsár ~ fn Fából v. kőből, később
fémből, ritkán porcelánból készített üreges eszköz élelmiszermagvak és egyéb
anyagok törésére. Hajdan a cívis háztartások is használtak nagy famozsarakat
köles, dara, tökmag, mák, só, bors, paprika stb. törésére, de a 20. századra
ezeknek már nyoma sem maradt. Helyüket a vas- és réz~ vette át. A → fazekasmesterségben a festék összetörésére
használtak mozsarat (→ festéktörő mozsár). A kristályos anyagokat (timsó,
vasgálic, rézgálic) → vasmozsárban törték. A → porcelánmozsár főként gyógyszertárakban volt használatos. kép)
möszötöl: → maszatol
mudi ~ fn Az egyik legritkább magyar → pásztorkutya. Sokáig nem különböztették meg a → pulitól és a pumitól. Könnyen tanuló, intelligens állat,
szürkemarhák bátor terelője, jó házőrző
is. Ellenálló a betegségekkel szemben.
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Szőre rövidebb, mint a többi pásztorkutyáé. Leggyakoribb a fekete, legszebb a
szürke alapon fekete, de van barna, fehér, fakó színű is. Egyetlen pásztorkutya, amelyik hegyezi a fülét.
mufurcos ~ mn Haragos, zsörtölődő.
Mufurcos kípet vágott.
muhar ~ fn 1. Hengeres bugájú pázsitfűféle gyomnövény. Legismertebb
fajtája a → talpas muhar. Felverte a ~ a
kertet, irtani kell. 2. Tarlón növő mindenféle gaz.
muharboglya muharbogja fn Lekaszált és megszárított → muharból rakott
→ boglya.
muharmente: → szűcsmesterség
múl: → múlik
múlik ~ i Frazémában: múl. (Ami kís,
nem múl.) Megfeneklik, füstbe megy.
Alaptalan tervezgetésre mondják: Azon
is ~ a sütís, ha liszt nincs. – Igekötős
alakjai: → elmúlik, lemúlik. L. még:
késik
múlóban múlóṷba hsz Elfogyóban, a
befejezéshez közel. Múlóṷba van a
munka.
múlómódon múlóṷmóṷdon hsz Elmúlóban, múlófélben. Múlóṷmóṷdon
van már a betegsígem.
múlomul ~ hsz Egyre halkabban, elhaló hangon. Múlomul hangzik a harang.
múltkorában múltkorába hsz Múltkoriban, múltkor.
muna: → női nemi szerv
mundér ~, mondír, mondúr fn 1.
(rég) Összetétellel: komiszmundér, katonamundér. Katonai egyenruha. Az elsőÝ
világháborúba még komiszmundérnak
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mondták a katonamundért. 2. Férfiruha.
3. Férfiviselet eleme.
muníció munícióṷ fn Katonáknál élelem, útravaló és lőszer együtt.
munka ~ fn – A/ Az embernek tudatos, célszerű tevékenysége. Kifejezésekben: Munka alá vesz: → gubacsapó
elkezdi a legelső ~folyamatot. Munkába
áll: ~´t vállal. Munkába kerül: megmunkálásra kerül. Munkábúl kilíp: elhagyja a
~he- lyét. − A cívis nyelvben több összetétel utótagjaként szerepel. A ~végzés
menetéhez köthető a részmunka, a nemek kö- zötti ~megosztás szava az aszszonymunka, a földműveléshez kapcsolódik a földmunka, gyalogmunka, summamunka, a cipészmesterség szakszava
az aljamunka, szegesmunka, a pásztorkalap-készítésé a fehérmunka, a gubásmesterségé a gyapjúmunka. (Jelentésüket l. a
szócikkükben!) − B/ Szóláshasonlatban:
Megy a ~, mint az ostorcsapás: dicséretként mondják, ha szaporán halad a ~.
Szólásban is gyakori. A lusta, dologkerülő Elmenne a ~ temetísire. Más változatokban: Büdös neki a ~. Koma neki a
~. A könnyebb vígit fogja meg a ~´nak.
Annak Egy szalmaszálat se ír [ér] a
~´ja: semmit sem ér. Aki gyorsan elvégezte a ~´ját, az Seggire vert a ~´nak.
Aki sokat és gyorsan dolgozik, az Öli
magát a ~´val. Közmondásban: Amijen a
~, ojan a jutalma: ki hogy dolgozik, úgy
veszi hasznát. Kinek mijen az evíse, ojan
a ~´ja: ki hogyan eszik, úgy dolgozik. A
jóṷ ~ dícsíri mesterít: a jól végzett ~
dicsőség. Jóṷ ~´hoz időÝ kell: alapos ~t
nem lehet gyorsan végezni. Munka után
ídes a nyugalom: az pihen jól, aki szor-
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galmasan dolgozott. Hamari ~ ritkán
jóṷ: az elsietett ~´nak rendszerint nem
sok haszna van. Minden ~´nak forsza
van: minden tevékenységnek nyitja,
fortélya van. A ~ nem szígyen, de a dolog se szígyen: (tréf) ne szégyelljük a
~´t! Kísz ~´ba könnyű hibát tanálni:
könnyű a más ~´ját bírálni annak, aki
maga nem dolgozik.
munkaabroncs ~ fn A hordóra először felkerülő → abroncs, melyet a végleges vált majd fel.
munkacsapat ~ fn Egy bizonyos
munkafolyamatot végző, együttműködő
személyek összessége. L. még: aratóbanda, cséplőbanda
munkácsi pipa ~: Négy- v. nyolcoldalúra faragott, szögletes formájú díszes
cseréppipa. L. még: debreceni pipa
Munkácsy Mihály utca: → utcák
−utcanevek
munkadeszka ∼ fn Kosárfonóknál
nagyméretű téglalap alakú, lécekkel
összeerősített deszkalap, a lapfonások
készítésénél használatos szerszám. L.
még: vesszőfonás
munkaerkölcs: A munkához való erkölcsi viszony. L. még: cívisek erkölcse
munkafa: → spanfa
munkamegosztás: Vmely → munkának több személy, csoport közti öszszehangolt, célszerű felosztása. Célja,
hogy az egyének, csoportok termelő tevékenységüket a leggazdaságosabban
fejthessék ki. A ~ konkrét formáját meghatározza a munkaeszközök fejlettségi
foka, milyensége és a társadalmi viszonyok, a társadalmi környezet. Jellege
szerint: területi munkamegosztás, →
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nemek szerinti munkamegosztás, → életkor szerinti munkamegosztás. Közülük a
cívis társadalomban a két utóbbinak volt
jelentősége.
munkás ~ I. fn Termelőmunkát végző dolgozó. A szó összetételek utótagjaként szerepel a gépmunkás, gyalogmunkás, kézimunkás, malommunkás, pincemunkás, szőlőmunkás és a hivatalos jellegű vaspályamunkás szavakban. II. mn
1. Dolgos, szorgalmas. 2. Nehezen feldolgozható 〈fa〉. 3. Sok munkával járó.
L. még: a fogalmak szócikkeit is!
munkásálca ~ fn Az a fiasítás, amiből majd később dolgozó méh fejlődik.
L. még: méhészet
munkáslép munkáslíp fn Olyan →
lép, amelynek fiasítása munkásálcákat
tartalmaz. L. még: méhészet
munkássejt ~ fn Olyan sejt, amelyben dolgozó méh álcája található. Van
→ heresejt is. L. még: méhészet
muntliszt ~ fn Más nevei: sima liszt,
pitlés liszt, elsőÝ liszt; → tisztaliszt.
Köznyelvi elnevezése: nullás liszt, finomliszt. Ma ez a legfehérebb → liszt.
Főként sütemények készítéséhez használják. A gőzmalomban ez volt a legjobb
minőségű liszt, a liszt java. − A pitlés
liszt malomtörténeti vonatkozású elnevezés. A → pitle nevű szitáló szerkezettel felszerelt malomról, a pitlikmalomról
kapta. A → réteslisztet ~tel keverve
használják. L. még: dupla nullás liszt,
szitálás
mura: → muraközi ló
muraközi ló muraközi lú: Röviden:
mura. Másik neve: hidegvírű lú. Nehéz,
nagy testű, lomha mozgású igásló. A
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hidegvérű lovakat kétéves korukban
fogták tenyésztésre. L. még: lótenyésztés
Murányi ~ tn − Szóláshasonlat: Fosik, mint a ~ kutyája: (durva) erős hasmenése van.
murci ~ fn Nevezik → mustnak,
rámpásbornak/rampásnak is. Erjedőben
lévő zavaros, karcos újbor. L. még: bor
murcos ~ mn Maszatos, szurtos
〈gyerek〉. Aki nem szeret mosdani, annak
~ az arca.
murcos galuska: → mocskos galuska
murcos laska ~: Lekváros → laska.
L. még: cívis konyha
murok ~ fn (rég) → Sárgarépa. Nemesítetlen fajtája a → vadmurok.
murokleves ~ fn Sárgarépaleves. A
cívis gazdasszony füstölt hússal főzte. L.
még: cívis konyha
murokmag: → murokrépamag
murokrépa murokrípa fn 1. Másik
neve: murok. Sárgarépa. 2. Takarmányrépa. Főként a teheneknek adják.
murokrépamag murokrípamag fn
Másik neve: murokmag. Sárgarépamag.
murva ~ fn Szálas takarmány (széna,
lucerna) törmeléke. L. még: szénamurva
muskát ~ fn Csemegeszőlő-fajta, hasonlít a → matiászszőlőhöz.
muskátli ~ fn Pelargonium. Mondják
muskátlivirágnak; egyik fajtáját pellargóṷniának is. Piros, rózsaszín v. fehér
gömbös virágzatú növény. Általában
nyáron virágzik, zömmel örökzöld növény. Hajtásdugványról jól szaporítható.
Mintegy 260 faj tartozik hozzá.
Muskátli utca: → Ondód
muskátlivirág: → muskátli
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muskotály muskotáj fn Teljes neve:
muskotájszőÝlőÝ. Illatos zamatú → szőlőfajta; paszatútti.
muskotályberbencei muskotájberbencei, muskotájbercencei fn Nevének
változatai: muskotájos berbencei, muskotájszilva. Finom zamatú, illatos →
szilvafajta, besztercei szilva. Aszalt szilvát készítenek belőle.
muskotálydohány muskutájdohány
fn Illatos → dohányfajta.
muskotálykörte: → gudrickörte
muskotályos muskotájos mn Az
egyik szőlőfajta zamatához hasonló 〈→
szilvafajta〉.
muskotályos berbencei: → muskotájberbencei
muskotályszilva: → muskotályberbencei
muskotályszőlő: → muskotály
must ~ fn 1. – A/ A → szőlő kisajtolt, még nem erjedő leve. Kifejezésben:
szö- kik a ~: kiforr a ~ a hordóból. Debrecenben a hordóhiány miatt a ~ot a
szegényebb szőlőtermelők gyakran eladták. A friss ~ minősége nem egyforma,
hivatalosan cukorfokkal mérik, általában
16−22 cukorfok. A mérőműszer neve:
→ grád. A ~ hamar megindul, forrni
kezd az → ászokra tett hordóban,
amelynek a lyuka fölül van, hátulja fel
van póckolva, hogy forráskor a → seprő
hátra kerüljön. A dugót kiveszik a hordóból. Régen a forrásban levő ~ra egy
kivájt disznótököt tapasztottak, hogy ebbe pötyögjön, így nem futott ki. Ha megforrt, következik a → borfejtés. – B/ A ~
étel-ital egyszerre. A cívisek különösen
azt a ~ot fogyasztották szívesen, ami a
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présnél folyt ki, ez alá → szőlőtaposáskor egy kisméretű kád volt téve. A ~ot
inkább asszonyok, gyerekek itták/isszák.
Könnyen elcsapja a hasat. Erre utaló
mondás: Úgy níz ki, mint a segg szüretkor. 2. → murci. L. még: összemancsikál
musta ~ fn Összetétellel: kalapálóṷmusta. → Csizmadiamesterségben, →
cipészmesterségben a ragasztott bőrnek
és a varratoknak kalapálással való kisimítására, elegyengetésére használt, fél
mozsárütő alakú, vastagabb eszköz.
mustforraló mustforralóṷ fn A →
must forrásakor a hordó nyílásába helyezett bádogedény, amelybe vizet és egy
poharat tesznek.
mustok: → mustuk
mustpénz mustpíz fn Az a pénz,
amelyet rossz termés esetén → must
helyett ad a gazda a szőlőcsősznek.
mustra ∼ fn 1. Áruminta, mutatvány.
2. → Fazekasoknál az égetett agyagedények első darabja. 3. Kiselejtezni való
hitvány állat. Pl. szarvasmarha, ló.
mustrabirka ~ fn Kiselejtezni való
→ juh.
mustrakoca ~ fn Kiselejtezett, tenyésztésre, fialásra már nem alkalmas →
koca.
mustrál ~ i Bírálva, vizsgálódva nézeget. FeltűnőÝen ~ta a jánt. L. még: kimustrál, megmustrál
mustraökör ~ fn Kiselejtezett és hízásra fogott v. levágásra kerülő → ökör.
mustravas ~ fn Az az eszköz, melylyel a forró kemencéből szedték ki az
égetett agyagedények első darabját. L.
még: fazekasmesterség

217

macskatök

mustuk mustok fn A → furulyánál
vmivel nagyobb fúvós hangszer.
musz ~ msz Többször ismételve nyúl
hívogatására: ~, ~, ~! Eccer hiába híjtam
a vadnyulat, hogy ~, ~, ~, a farkáho
rúgott, oszt úgy otthagyott, mint Szent
Pál az oláhokat. L. még: állathívogatók
muszáj ~ fn − Szólásban: A ~ mán
meghóṷtt: ezt felelik az Ezt ~ megcsinálni! felszólításra. Közmondás: Nagy
úr a ~: nagy hatalom a kénytelenség.
muszájságból muszájságbul hsz
Kénytelenségből. Csak muszájságbul
adtam neki egy darab kenyeret.
muszkagyapjú ~ fn Lengyelországból hozatott → gyapjú, amely sima, erős
vastag szálú, barnavörös, szürke színű.
Csak sima szőrű rakott → gubához volt
alkalmas.
muszkaliba ~ Másik neve: lengyelliba. A → gyöngyvérliba késő őszi rokona.
mutat ~ i Bizalmas felszólító alakja:
muti: mutasd! Szólás: Mutattya ez magamagát: önmagát megmagyarázza, könynyű megérteni. − Igekötővel: → megmutat.
mutató mutatóṷ fn Leánykéréskor a
megkért lány által a vendégeknek megmutatott néhány szem búza. L. még: szekér, útmutató
mutatóujj mutatóṷujj fn A →
hüvelykujj és a → középső ujj közötti →
ujj. L. még: emberi test, ujj
muter ~ fn Anyacsavar.
muti: → mutat
mutogatós ember mutogatóṷs ember: Hímvesszőjét a nőknek mutogató
férfi. L. még: nemi élet
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mutyiban mutyiba hsz Együtt, közösen, a hasznot megfelezve 〈dolgozik〉.
mutyiz/ik ~ i Közös hasznot/nyereséget megfelez.
muzsika ~ fn 1. Népi v. szórakoztató
zene. 2. Hegedű. 3. Szájharmonika. A
gyereknek a vásárbúl hoztam egy ~´t.
muzsikafogadó muzsikafogadóṷ fn
Másik neve: cigányfogadóṷ. Cigány zenészek napokkal a tánc v. bál előtt történő felfogadása a rendezők által.
muzsikál ~ i 1. Hegedül. 2. Szájharmonikázik. 3. (gúny) Kisgyerek sír, bőg.
L. még: kimuzsikál
muzsikás ~ fn Hegedűs.
muzsikaszárú csizma muzsikaszárú
csizsma: Ráncos szárú → csizma.
muzsikaszó muzsikaszóṷ fn – Szóláshasonlat: Drága, mint a muzsikaszóṷ (tréf) nagyon drága, nem éri meg a
ráfordított pénzt.
muzsikus ~ fn Szószerkezettel: ~ cigány; tréfás neve: hangász. Cigányzenész. – Közmondás: A vín ~ mindennap
felejt egy nóṷtát: az öregséggel fogy a
szellemi frissesség is.
muzsikus cigány: → muzsikus
mű ~ fn 1. Teljesebb néven: gubamű.
→ Gubacsapók jól elkészített gubája,
gubaremeke. Leginkább a Debrecenben
készített gubákra mondták dicsérően. 2.
Műbe van: szerszám használatban van.
L. még: mestermű, remekmű
műfestő műfestőÝ fn (rég) Festőművész.
műhely műhej fn 1. Kisipari munka
végzésére való helyiség. Műhejbe száll:
gubacsapó legény vmelyik mester ~ében
elhelyezkedik. Sok ~ben ki volt akasztva
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a tréfás figyelmeztetés: Az idő pénz, a
szíves marasztalást ne tessék komolyan
venni! 2. Munkapad. A fűsűt a szabdalóṷ fűrísszel a műhejen kivágták.
műhelybeli név műhejbeli név: Vminek a szakmai neve, megnevezése.
műhelykerülő műhejkerülőÝ fn →
Gubásmesterségben a céh megbízásából
az anyag és a munka minőségét ellenőrző mester.
műhelyrajz műhejrajz fn → Csipkeverőknél kartonpapírra megrajzolt, letisztított tervrajz.
műhelytartó legény műhejtartóṷ
legíny: Olyan személy, aki huzamosabb
ideig kitart ugyannak a mesternek a műhelyében.
műlátó műlátóṷ fn (gúny)Vásárban,
piacon bámészkodó, nézelődő személy.
műlátómester: → látómester
műlép műlíp fn Méhviaszból készített → lép. L. még: méhészet
műlépezés műlípezís fn A műléppel,
készítésével, használatával összefüggő
munkafolyamatok neve. L. még: méhészet
műlépragasztó műlípragasztóṷ fn
Olyan párkányozott keret, amely fogantyújával és rögzítésre alkalmas függelékkel van ellátva. L. még: méhészet
münchebergi cseresznye: → cseresznye
műoltó műóṷtóṷ fn A juhtej megalvasztására, a → gomolya készítéséhez
használt gyógyszertárban kapható szer.
műrokonság: A szakirodalom szerint
akkor áll fenn, ha nem vérrokon személyek szabad elhatározásukból a rokonsággal egyenértékű kapcsolatot teremte-
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nek, ezt vmilyen aktussal megerősítik, az
egész közösség tudomására hozzák. A ~
nem azonos a házassági rokonsággal,
ahol a házasság révén a két rokonsági
csoport egyedei passzívan, elhatározásuktól függetlenül kerülnek rokoni kapcsolatba. − A magyar nyelvterületen a
~nak elterjedt formája a → komaság és a
fogadott v. választott → keresztszülőség.
Közmondásban: Sóṷgorság, komaság,
nem nagy atyafiság.
műrostos áru ~: 1. A háborús
anyaghiány pótlására előállított műszálas
áru(k). A hiányzó lent, pamutot, kendert
„helyettesítették” vele. 2. (gúny) Mindenféle gyenge minőségű áru.
műselyem műsejem fn Műszálból készült kelme. L. még: paszományosmesterség
műveltet ~ i Baszat. Mindig az istenlovával ~i.
műves ~, míves fn (rég) Mesterember. A cívis nyelvben foglalkozásnevek
utótagjaként is előfordul: aranyműves,
ékszerműves, gyapjúműves mesterség,
késműves, kőműves, rézműves, üstműves,
vasműves. L. még: a fogalmak szócikkeit
is!
művésznő: → kurva
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na ~ msz Akarati v. érzelmi mozzanat kifejezésére. Szarvasmarha indítására: Na! Ló indítására, hajtására: Na, gyű!
L. még: állatterelők
nád ~ fn – A/ Hengeres szárú, sötétbarna bugás virágzatú, magas vízinövény; en- nek levágott szára. Második
évben levő fajtája az anyanád, a levágott
~ töve a nádtorzs, újból kinövő hajtása a
nádfiók, a növény törmeléke a nádcsörmő. Nagy mennyiségben történő betakarítása a nádaratás, ennek munkása a
nádvágó, aki a nádvágó/nádvágó sarló/nádvágó gagucs nevű eszközzel learatja a ~at, majd nádkévébe köti, és
nádkúpba rakja. – B/ Bár a Tisza szabályozása miatt csökkentek a ~, gyékény
mocsaras termőhelyei, és eltűnt a Háromág-Hortobágy egykori nagykiterjedésű Versnádasa és a Fehérnád-fok
~tengere is, a debreceni tanyavilágban és
a hortobágyi puszta mindennapi életében
még a múlt évszázadban is fontos szerep
jutott a ~nak. A pásztor ebből építette a
jószágot széltől, esőtől védő enyhelyet, a
szárnyékot, ebből készült a pásztorkunyhó és a vasaló is. A Hortobágyon a hodályokat (nádas hodály), más pusztai
épületeket, építményeket napjainkban is
~dal borítják (nádkarám, nádtető, nádpihés kunyhó, nádazó). Felhasználták/

Felhasználják még nádtető/nádfedőlék,
nádfal, nádgarágya, nádpiseprű, nádsíp
stb. készítéséhez is. Hasznosítható épület
fedésére, nádalására is, erre legalkalmasabb a veresnád, a karámajtó merevítésére szolgál a feszesre varrt ~, a modern
építkezés fontos anyaga a stukatúrnád, a
bornanádból a szövőszék bordája készült. – C/ Szóláshasonlatban: Hajlik,
mint a ~: állhatatlan ember. Szólásban:
Illa be- rek, ~ az erek!: a) gyors menekülés, szökés jellemzésére mondják. b)
fuss, szaladj! Közmondásokban: A ~
mindig vízbe van, mégis megírik [megérik]: mindennek eljön az ideje. A ~nak
a víz az istene: a) a ~ a vízben, vizes
földben nő gyorsan. b) a jellemtelen
ember a hozzá hasonlók társaságában
érzi jól magát. Nem mozog a ~, ha nem
fújja a szél: minden beszédnek, pletykának van vmi alapja. L. még: a fogalmak
szócikkeit is!
nádal ~ i Tetőt náddal fed.
nádalás ~ fn Nádtető készítése.
nadály nadáj fn Pióca. Két fajtáját
különböztették meg: jónadály ’gyógynadály, orvosi nadály’ és lónadály/feketenadály. Az előbbi barnás tarka és kisebb
méretű, utóbbi fekete színű, hasa vörös
csíkos, hátán vörös pontokkal, és sokkal
nagyobb, mint amaz. Nagyon falánkok,
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és kíméletlen támadók. Mindkét fajta
különösen hínáros, békalencsés állóvizekben volt gyakori. Embert, állatot egyaránt megtámadnak, sőt halakba, békákba is belecsimpaszkodnak. A jó~ ennek
ellenére az egyik leghasznosabb féreg. A
múlt század első felében még a népies
gyógymód gyakori orvossága volt. −
Szóláshasonlatban: Teleszítta magát,
mint a nadáj − mondják gúnyosan arra,
aki leitta magát. L. még: népi gyógyászat
nadálylapu nadájlapu fn Másik neve: fekete nadájtű. Symphytum officinale. Sertéspestis elleni gyógyszer. L.
még: állatgyógyászat, népi gyógyászat
nadályos nadájos fn Másik megnevezése: pióṷcás. Lelőhelyén gyógyításra
használt nadályt/piócát gyűjtő és áruló
személy. A pióṷcás szedte a kis fojóṷbúl a barnás színű pióṷcát, a nadájt. Az
orvosi → nadályt szegények, főleg cigányok fogták, főként tavasszal, Szent
György-napig. A döghússal, emberi testtel, sóval, vízbe állított lóval stb. kifogott
nadályt lefejtették, köcsögökbe rakták,
és házról házra hordták lisztért, zsírért,
tojásért. Idős cívisek emlékezete szerint
még a múlt század első évtizedeiben
tavasszal Debrecen utcáin is fel-feltűnt
egy kopottas, rongyos öregember, kezében csuporral v. üveggel, és kiabálta:
Nadájt vegyenek, nadájt! Az edény szája
fehér ruhával volt bekötve. Minden háziasszony beszerzett egy csomó nadályt
egész évre.
nadályozás nadájozás fn A gyógynadály megfogása és árusítása. L. még: nadályos
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nadályozó nadájozóṷ fn Az a személy, aki az orvosi → nadályt felhelyezte a beteg testrészre. Egy pohárral odafogatta, hogy ne tudjon elmozdulni. Így
gyógyították a magas vérnyomást. L.
még: népi gyógyászat
nádaratás: → nádvágó
nádas ház ~: Nádtetős ház.
nádas hodály nádas hodáj: Összetétellel: nádhodáj. Nádból készített juhakol. Egyik fajtája a → seggenülő hodály, amely csupán nád- v. szalmahéjazattal ellátott tetőszerkezetből álló →
hodály.
nádas tető: → nádtető
nádazó nádazóṷ fn Más elnevezései:
nádverőÝ, nádkötőÝ, nádverőÝ ember.
→ Nádtető készítését végző személy, aki
a fedésre szánt épület tetőrészére a nádat
felveri. Régen fontos elfoglaltságnak tekintették, a jó mester olyan csinos és
tartós → nádtetőket tudott készíteni,
hogy majdnem beszílt. A mesterség nem
volt képesítéshez kötve, de szinte iparszerűen űzték. Leginkább ügyes (szegény) parasztok foglalkoztak nádkötéssel, akik a nádtetők → nádalásán kívül
értettek a → nádfalak, hodály, vasaló
stb. készítéséhez is.− A nádkötés a 20.
század elejétől a cserép elterjedésével
párhuzamosan Debrecenben már kiveszőben levő foglalkozásnak számított.
nádcsörmő nácscsörmőÝ fn Nádszálak törmeléke, a pusztai pásztortüzek
tüzelőanyaga. A juhászok éjszaka ennek
a tüzével riasztották el a nyájak körül
ólálkodó farkasokat.
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náderesz ~ fn Nádfedeles ház → eresze. Eltávozáskor a háziak gyakran ebbe
dugták el a kulcsot.
nádfa ~ fn → Csizmadiák csizmafestésre használt keféje.
nádfal ~ fn Nádkötegekből készült,
sárral tapasztott fal.
nádfedél ~ fn Nádból készült tető.
nádfedőlék: → nádtető
nádfiók nádfióṷk fn Korábban mocsaras területen újból kinövő nádhajtás.
nádfiókos nádfióṷkos mn Olyan 〈gabonavetés〉, amelyben itt-ott nádhajtások
is megjelennek.
nádgarágya nádgerággya, ~ fn Pásztoroknál nádból készült kerítésféle.
nádhodály: → nádas hodály
nádibika: → bölömbika
nádi énekesek: → Hortobágy állatvilága
nádirigó nádirigóṷ fn Nádasokban
élő, sárgásbarna tollazatú énekesmadár.
nádiveréb ~ fn A → nádirigóhoz hasonló, de annál kisebb testű énekesmadár. Nádas helyen fogott fészket. Szóláshasonlatban: Okos, mint a ~, amit
nappal szarik, íccaka megeszi: (durva)
buta, együgyű.
nádkarám ~ fn A szabadban legeltetett jószág nádfallal körülvett, fedetlen
szálláshelye. Szeles időÝbe az állatokat
a ~ba hajtották. L. még: karám
nádkéve nádkíve fn Kévébe kötött →
nád.
nádkorc ~ fn Nádkunyhó készítésekor az ajtó erősítésére, merevítésére
szolgáló, válogatott, erős szálakból készített nádköteg.
nádkötő: → nádazó
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nádkötődrót nádkötőÝdróṷt fn Vékony, hajlékony drót, amellyel a nádtető
kévéit összekötözik.
nádkúp ~ fn 10−15 kéve nádból rakott csomó. A ~ ojan, mint a tengerikúp.
A nádat kúpba rakták, onnen szállították
el.
nádlis ~ mn Bordás, patentkötéses.
nádlis harisnya ~: Kézzel v. géppel
egy sima, egy fordított formában kötött
→ harisnya. A szárát → nádlisan kötötték, így hosszanti csíkot adott. Cérnából
és vékony pamutból is készülhet. A cívis
parasztlányok, parasztasszonyok is hordták. A vastagabb fajtáját téli harisnyának
használták. Kb. 60−80 éve ismerik, ma
is előfordul. L. még: cívis női viselet,
strimfli
nádméh nádmí fn Kis méh, amelyik
a nádtető szálaiba gyűjti a mézet.
nádméz nádmíz fn 1. A nádméhek által a nádtető nádszálaiba hordott méz. A
nádmízet a nádtetőÝbe ijen magános
dongóṷk csinálták. Gyerekek is níztük,
hogy mék nádszárba búvik bele a dongóṷ, a míhecske, egy fél csepp míz vóṷt
benne. 2. (rég) Boltban árusított kockacukorféle. A nádmízet a gyerekeknek vettík a bóṷtbúl az ezerkilencszáztizes évekbe.
nádol ~ i Elkopott vaseszközt vasborítással megerősít, meghosszabbít. Régen az elkopott ekét, baltát ~ták, megerősítették. L. még: összenádol
nádolás ~ fn Az elkopott ekevas,
csoroszlya, fogasborona vasfoga v. más
vaseszköz pótlása és megacélozása.
Rendszerint a kovácsmester végzi úgy,
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hogy az elkopott vasrészhez toldást forraszt.
nádpálca ~ fn Másik neve: nádveszszőÝ. Bambusznádból v. spanyolnádból
vágott hajlékony pálca. Hajdan az elemi
iskolai tanítók kedvelt fenyítőeszköze
volt (→ körmös).
nádpih: → nádpihe
nádpih bokréta nádpi bokréta: A →
nád bugás virágzatából kötött csomó.
nádpihe ~ fn Alakváltozata: nádpih.
A nád bugás virágzata; a nád termésén
levő pihőke, pehely.
nádpihés kunyhó nádpihés kunyhóṷ: Nádkévékből épített, kúp alakú →
kunyhó.
nádpihseprű nádpiseprű fn Piseprűnek is mondják. Nagyon vékony és
rövid → nádból készített könnyű →
seprű. Kb. 30−40 cm hosszú szára volt,
különösen ott használták, ahol kemencés
vóṷt a ház.
nadrág ~ fn – A/ Hosszú, bő v. szűk
szárú ellenzővel v. gombolással záródó
hasítékú, alsótestet fedő ruha. (A ~ csatolása balkézről történik.) A harisnyából
alakulhatott ki. A ~ férfiruházatnak számított, de hordták fiúgyermekek (macskanadrág) is. A kisgyermekek felsőrészszel egybeszabott ~ja a tréfásan neveddrádnak nevezett ruhadarab. Az utóbbi
évtizedekben a különböző formájú,
anyagú divatos ~ok széles körben elterjedtek a nők körében is. – B/ A ~ két
szárból (nadrágszár) és a két szár közé
iktatott fenékből (ület) áll. (A nagy ülepű
~ tréfás neve trotyogós nadrág, a szűk
szárúé furulyanadrág.) A ~ kevésbé
meghatározó részei még a nadrágellenző
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/ellenző, nadrágslicc/slicc, (ennek egyik
fajtája a nadrághasíték, ill. a felgombolós rész), nadrágzseb és a ~ot rögzítő
nadrágszíj, ill. a hózentróger. Anyaga a
múlt század elején lehetett posztó, vászon, állati bőr, újabban különböző szövetfajta. – C/ A ~ sajátos népi változata
volt az egykor a cívisek körében is kedvelt hasított szárú, oldalán bőrgombokkal v. fényes fémgombokkal rögzíthető
bőr-, ill. posztó~, a rajthúzli, ezt vidékünkön legtovább a juhászok hordták. A
20. század elején a cívis férfiak körében
még a hasítékot eltakaró ellenzővel ellátott, posztóból készített, gyakran zsinóros csizma~ (ellenzős nadrág/magyar
nadrág/előtés nadrág)) volt az általános
viselet. Ezt gyakorlatias okokból általában kengyelforma gumiszalag rögzítette
a talphoz (talpalós nadrág). A cívis férfiak ünnepi, alkalmi ruhadarabja is ez v.
a zsinórral díszített paszomántos nadrág
volt, ilyenben mentek templomba, hivatalos dolgaikat intézni, a fiatalemberek
ilyenben jelentek meg a gazdabálban.
Az értelmiségi és hivatalnoki réteg (nadrágos emberek), ill. néhány nagyzoló
cívis fiatalember (leszekúr) ezzel szemben már akkoriban is pantallót (német
nadrág) hordott. Az ő öltözékük volt a
bricsesznadrág/bricsesz és a divatos
porcelánnadrág is. A 20. század elejének fiataljai a hadseregben durva posztóból készült komisznadrágot hordtak. –
D/ Frazémákban is gyakori. Fenyegetés:
Vigyázz, mert kirázlak a ~odbúl!: nagy
verést kapsz! Szóláshasonlat: Hallgat,
mint aki a ~ba szart: (durva) lapít, mert
tudja, hogy rosszat tett. Szólások: Meginná az Isten ~járúl a csattot: részeges.
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Ojan szűk/pászos a ~ja, hogy a balha
visítva jár benne/alatta: (tréf) nagyon
szűk. Jóṷl kiporozták/kiporolták a ~ját:
elfenekelték. Rajta van a rossz ~ja:
rosszkedvű, kötekedő, durcás. Veres ~ a
kutyának, maga kereste magának –
mondják a gyermeknek, ha vmi csínyért
jól elfenekelték. Nadrágja van a kutyának, maga kereste magának: a) saját
hibájából kellemetlen helyzetbe került.
b) gyermek jól kikapott. Közmondás: Ha
valaki felvette a ~ot, visejje is!: ha vállaltál vmit, teljesítsd is! A csizsmadiának jóṷ csizsmája, szabóṷnak jóṷ ~ja
ritkán akad: amit az ember eladásra
készít, abból neki csak a leghitványabb
jut. – A ruhadarab fontosságát mutatják
a népnyelvnek olyan elemei is, mint a
veresnadrág növénynév, a hóbortos ember jelentésű samunadrág. L. még: kezeslábas; a fogalmak szócikkeit is!
nadrágellenző nadrágellenzőÝ fn
Röviden: ellenzőÝ. A szűr- és posztónadrág, sőt néha a vászonnadrág elején
is levő (trapéz alakú), a hasítékot fedő
leffentyű, amely a → nadrág korcába
húzott szíjjal erősíthető fel és bocsátható
le, ill. felül 2 gombbal rögzítve van a
nadrághoz, alul pedig az ülephez van
varrva. (Az ilyen nadrág neve: → előtés
nadrág.) Oldalsó nyílásait télen zseb
helyett kézmelegítésre is használták, de
ebben tartották pl. a kostökzacskót,
keszkenőt is. Az ellenzőt (kis) szükséglet végzésekor is le kellett ereszteni. Ha
vki nem gombolta be, így figyelmeztették: Nyitva a míszárszék ajtaja.
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nadrághasíték nadrághasítík fn A
→ nadrágnak az ellenző két szélén levő
nyílása.
nadrágos emberek ~: Tanítók, papok, hivatalnokok, akik általában pantallóban jártak.
nadrágslicc ~ fn Röviden: → slicc.
Zárható hasíték a → nadrágon. A nadrág
slicc nélküli változata az → előtés nadrág.
nadragulya nadraguja fn Másik neve: bolondítóṷ, ritkán: altatóṷfű. Atropa
belladonna. Erős szárú, harangvirágú,
mérgező → gyomnövény. Szürkés, vastag levele és fekete bogyós termése van.
Ezt ették meg a gyerekek, ha sokat ettek
belőle, mérge halálos volt. Emiatt óvták/óvják tőle őket. Nem volt gyakori
növény, a tanyán nőtt a disznófürdők
körül. − Csúfolódó, tréfás rigmusban:
Nadraguja, nadraguja, nagy a pinának a
juka.
nadrágszár ~ fn A → nadrágnak az
egyik combot (és lábszárat) takaró része.
A régi nadrágok szárai a bokánál fel
voltak hasítva, hogy a láb könnyen kiférjen rajta.
nadrágszíj ~ fn A → nadrágot a derékra erősítő széles öv, amelyet a derékon körül levő → korcba húznak.
nadrágzseb ~ fn A → nadrágon (általában oldalt) levő → zseb. Szólásban:
A bicska is kinyílik a ~ibe: nagyon felháborítja vmi.
nádsíp ~ fn Nád szárából készült
csőszerű fúvós hangszer. Egyszerűbb
változata arasznyi hosszúságú, mindkét
végén nyitott nádcsőből áll. Hortobágyi
pásztorhangszernek tartják.
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nádszál ~ fn − Szóláshasonlatokban:
Ojan egyenes, mint a ~: karcsú, sudár
termetű. Víkony, mint a ~: nagyon vékony.
nádszárnyék nádszárnyík fn Főleg a
birkák védelmére a legelőn félkör alakban felállított, 3−4 legyezőszerűen elhelyezett nádfalból álló szélfogó. Észak
felől volt elhelyezve, ha vmi gonosz
északi szél fújt, oda hajtották az állatokat.
nádszélfogó nádszélfogóṷ fn Nádból
készített, 2−3 m magas fal, amelyet egy
pontból többfelé ágazva állítottak fel, és
a szél irányától függően helyeztek el.
nádtető nádtetőÝ fn Szószerkezettel:
nádas tetőÝ. Régies elnevezése: nádfedőÝlík. A tetőcserép elterjedéséig vidékünkön is a ~ volt a lakóházak és gazdasági épületek jellegzetes tetőfedési
módja. Legtöbbször paraszti szakemberek, nádazók csinálták. A ~ készítésének munkamenete: Először kisebb
nádcsomókat kötöttek. A lécezett tető
fedését alul, a csorgó felől kezdték el. A
tető hosszán a sorban lerakott kis nádcsomókat régebben gúzzsal, a múlt
század elejétől nádkötődróttal kötötték
szorosan egymás mellé. A ~ készítését
ketten végezték. A tetőn kívül álló nádverő fektette le a nádkévéket, majd a
drótot hosszú, nagyméretű fémtűbe
(nádvarrótű) fűzve átdugta a nád között.
A padlástérben álló segítője átvette,
megszorította, és visszatűzte kívülre. A
végleges lekötés előtt a nádazó fából készült, fogazott v. sima lapú, nyeles eszközzel (nádverő) felverte, hogy tömött
és sima legyen. A gerincen a felálló nád-
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végeket keresztbe lekötötték. A gerincre
koporsódeszkát húztak, amelyet hegyes
szögben összeerősített és a gerincre ültetett karókkal (kaloda), ezeket pedig
végükkel a nád alá bújtatott vesszőkkel
szorították le. A ~t könnyű, olcsó és tartós anyaga miatt kedvelték, télen meleget, nyáron hűvöset tartott. A cívis gazdák legtovább a tanyai épületeiket látták
el ~vel. A házakat már régóta cseréppel
fedték, amikor az istállókat még ~vel. A
tanyákon arra is volt példa, hogy az
istállót fedték cseréppel, a lakóépületet
náddal. A nádas padon ’padlás’ ugyanis
jobb ízűnek maradt meg a hús, a kolbász. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
nádtoló nádtolóṷ fn A → nádvágás
egyik szerszáma. 70−80 cm kaszapenge
köpűvel, két végén füllel, 3 m hosszú
nyéllel.
nádtorzs ~ fn A levágott nádszál töve. Ha vki belelépett, fájdalmas sebet
ejtett a lábán.
nádtöves föld nádtöves főÝd: Lapályos, vizenyős földdarab, ahol a gabonával itt-ott vékony nádszálak is kinőnek.
Az Elepen is vóṷt ijen nádtöves főÝd.
Nádudvar: → Hortobágy
nádvágás: A nád az alföldi sekély
folyók, erek, laposok, fenekek, mocsarak
leghasznosabb növénye volt. A házakat
náddal fedték, a házak falát, az udvarok
kerítését nádból készítették, a jószágnak
karámot, szárnyékot, kosarat szintén. A
nádcsörmő kiváló tüzelőanyag. A nádat
télen vágták, amikor a víz befagyott, a
nád megérett. A szegény ember kézzel
vágta, erre a célra kaszadarabból egyszerű félkéz szerszámot csinált, neve: nád-
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vágó/nádvágó gagucs/nádvágó sarló, az
Ecsedi-lápon garzsa. Ez 20−30 cm kaszadarab, amely 60−70 cm hosszú fanyélre van erősítve. Újabban köpűvel,
pánttal is el van látva. Az eszközt a nádvágó személy jobb kézbe fogja, ballal
átölel egy ölnyi nádat, és a jég szintjén
elvágja, félreteszi. Amikor egy-egy kévényi összegyűl, sásból, gyékényből
kötelet sodor, aláteszi, megtérdeli és
összeköti. Nagyobb munkánál a nádtolót
használják. A nádvágó csizmája alá egy
fabocskort, későbbi időkben már fapapucsot köt, v. jégpatkót, hogy ne fázzon
a lába, ill. ne csússzék el. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
nádvágó nádvágóṷ fn 1. Szószerkezettel: nádvágóṷ sarlóṷ, nádvágóṷ gagucs. Nyélbe erősített kaszapengéből,
ritkábban sarló alakú vasból álló, nádvágásra használt eszköz. Sarló formájú,
görbe pengéjű, kaszaszerű vágóeszköz,
kés. A nád learatásán kívül tengeriszár
vágására, vesszőszedésre is szolgál. Leginkább rántó, ritkábban csapó mozdulattal vágnak vele. Használója bal kézzel
nyalábolja a nádat (tengeriszárat, veszszőt), jobb kézzel sújt a tövére. 2. Nád
vágásával foglalkozó személy. Nem vóṷt
rossz kereset a nádvágás, igaz nagyon
megdóṷgoztak írte.
nádvágó gagucs: → nádvágó
nádvágó sarló: → nádvágó
nádvarrótű nádvarróṷtű fn Hosszú,
nagyméretű fémtű, amelyet a nádtető
készítésekor, a nád lefogatásakor használtak.
nádvasaló: → vasaló
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nádverő nádverőÝ fn 1. → nádazó.
2. Fából készült, fogazott v. sima lapú,
nyeles eszköz, amellyel a végleges lekötés előtt a nádazó a nádat felverte, hogy
tömött és sima legyen.
nádverő ember: → nádazó
nádvessző: → nádpálca
nafta ~ fn (rég) → Petróleum. Még a
20. század elején is mondták.
nagy ~ I. mn Szószerkezetekben:
Nagyobbik vígi: a teknőnek azon része,
amelyen a → kenyérsütéshez szükséges
megszitált liszt állt felnyomva oly módon, hogy le ne omoljon. Nagyot fogott:
a) változata: ~ra jár: → szántáskor az
eke széles barázdát hasít, mélyen belemegy a földbe. Búzának nem vóṷt jóṷ,
ha az eke ~ot fogott, de tengerinél nem
vóṷt baj, ha jóṷ ~ göröngyös vóṷt, mert
a jövőÝ tavaszon vetettík bele a tengerit, ezt el se berenálták. b) kaszás egyszerre túlságosan ~ területet vesz munkába. → Aratáskor a kaszás, ha azt akarta, hogy a marékszedő szígyenbe maraggyon, ne bírja szedni a markot, akkor
~ra állította a kaszát. Nagy nemzeccsígbűl valóṷ: jó hírű, ismert, nevezetes családból való. Nagy móṷdú: gazdag. Nagyobb karám: 9 emberből álló
favágócsoport. Tkp. 8 ember volt, a kilencedik a gallyazó. Nagy hasa van: tehén vemhes. II. fn 1. Valaminek a nagygya: terjedelmesebb darabok vmely egynemű részekből álló tömegben. Kiválogatta a körte naggyát. A szilva nagygyábul összekapdostam, amit tudtam. 2.
Vmely feladatnak a nehezebb része. Túlestünk mán a munka naggyán 3. Nagyra
áll a kasza: ~ szöget alkot a nyelével,
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eláll a nyelétől. − Szólásokban Nagyra
lát: a) felfuvalkodott, kevély. b) ~ravágyó. c) beképzelt. Nagy feneket kerít
neki: hosszú bevezetést tart hozzá, sok
szóval mond el kis dolgot. Nagyot mer
mondani: meg mer esküdni vmire.
Nagy-állás: → hortobágyi helynevek
és helynévtípusok
Nagyállomás: → Debrecen közlekedése
Nagy-Álom-zug: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
nagyanya ~ fn Kedveskedő alakjai:
nagyanyóṷ, nana, ídesnagyanya; öreganya, újabb változata: öregmama. →
Megszólításként is: vmelyik szülőnk
anyja, ill. olyan nő, akinek unokája van.
− Tréfás szitkozódás, elutasítás: A ~´d
térgyekaláccsa! Köszönd, hogy ~´dnak
szólítottál!: a) népmesei fordulatként: ti.
ha nem, akkor következménye lett volna.
b) szerencséd, hogy megadtad a tiszteletet!
nagyanyó: → nagyanya
nagyapa ~ fn Kedveskedő és gyermeknyelvi alakjai: nagyapóṷ, nagytata,
ídesnagyapa is. Ritkábban: öregapa. →
Megszólításként is: vmelyik szülőnk apja, ill. olyan férfi, akinek unokája van.
Tréfás szólásban: Nagyapám is attul halt
meg: mondja az, akit olyan étellel kínálnak, amit nem szeret. Ott a ~´d píze! -mondják annak, aki vmiben megbotlik.
Más változatban: Ott van elásva a ~´d
píze! Nagyapám ültette a dióṷfát, én
szedem le a dióṷját: utalás arra, hogy a
diófa sokára hoz termést.
nagyapó: → nagyapa
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nagyasszony ~ fn → Megszólításként is: ~om: tekintélyes, idős nő; idősebb gazdasszony megszólításaként a
cselédség részéről. A nagyanyámat a
húszas évekbe még úgy szóṷlították a
cselédek, hogy ~om, a menyét meg kisasszonyom.
nagybál: → gazdabál
nagybélű ~ mn Falánk, nagyétű. L.
még: bél
nagybojtár ~ fn A → számadónak a
kisbojtárnál magasabb rangú, idősebb
segítője. Ha nagyon jól dolgozott, számadó is válhatott belőle.
*Nagyboldogasszony-napi vásár:
→ vásár
Nagyborsósi-kút: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
nagybot ~ fn 170 cm hosszú, alsó
végén 8 kg-os, kúp alakú, ólommal,
vassal fejelt bunkó, → gerundium.
nagybotos ~ fn A nagybot kezelője.
− A kollégiumi diáktűzoltó társaság
önkéntesen szerveződött 1680 táján. A ~
feladata is a tűz terjedésének megakadályozása volt. Nagybotosnak csak rendkívüli testi erejű diák volt alkalmas, hiszen
a → gerundiumnak nevezett → nagybotot kellett nyújtott kézzel felemelni,
megforgatni számtalanszor egy tűzeset
alkalmából, rontani, bontani vele mindent, ami segíthette a tűz terjedését.
nagybőgő: → tarlógereblye
nagybunda ∼ fn 1. Rackabőrből
készült férfi felsőruha. 2. → suba.
(bunda: a még megnyíratlan, hosszú
szőrű rackajuh 7 bőréből készítették.
Télen mindenki hordhatta, aki a tanyán szekéren jött-ment. rackabir-
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kából, hosszú szőrű, abból amelyik
még nem volt megnyírva. − kisbunda:
női, himzett.) L. még: cívis férfiviselet
nagyburgundi ~ fn Nagy szemű →
szőlő. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
*Nagy-Cegléd utca: → Kossuth Lajos, Kossuth utca, *utcaszer
*Nagy-Csapó utca: → Csapó utca,
*utcaszer
nagycseber: → cseber
Nagycsere Nacscsere tn Röviden:
Csere. Az → Erdőspuszták része, Debrecen legrégibb erdőspusztája. A várostól északkeletre fekszik a bagosi, tamási
és mártonfalvi határokkal szomszédosan,
a halápi és fancsikai erdőkkel összefüggve. A város tulajdonát képező legrégibb erdőségek közé tartozott/tartozik,
amely idők folyamán több, eredetileg
lakott, de később elpusztult helység
puszta területeivel gyarapodott. A ~´n
fekvő egyes részek közül a 19. század
végéig fennmaradt → Soma neve, egy
rétet és dombot hívtak így. Soma már a
Váradi Regestrumban is szerepel. Része
volt Likaháza és Ároktelke is. Előbbi
Somával és Szatával együtt már 1429ben a városhoz tartozott, utóbbi nevét a
határon áthúzódó Ördögárokról kapta.
Régi helynevek voltak még a ~´n az
Erőslyuk és a Kúria-rét. Erőslyuk nevét
régi földvár nyomaival magyarázzák,
utóbbi a földesúri allodiális területhez
tartozó kaszáló volt. A ~ összefoglaló
név valószínűleg abból alakult ki, hogy
míg a Nagyerdő és Apafa szép tölgyesekből állt, ennek silányabb homokterületén gyengébben nőtt a fa. Az
előbbi két erdővel ellentétben polgárok
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szántói és kaszálói bőségesen voltak itt.
A 18. század második felében ~ egész
területe majdnem 7 ezer hold, ebből a
tényleges erdő 4500 hold. Az erdő főleg
tőkéről sarjadt tölgyfából állt. A 20. század első felében még több tanya volt ~
területén, ma kedvelt városi kirándulóhely. L. még: tanyai iskola
nagycserépfazék nacscserépfazik fn
Főzésre használt, nagy méretű, kétfülű
→ cserépedény. → Lakodalomkor ebben
főzték a töltött káposztát.
nagycsihe nacscsihe fn Pl. szénából,
szalmából nagyon bőven megrakott szekérnyi mennyiség, nagycsille. L. még:
csihe
nagycsobán nacscsobán fn Vállon is
hordozható, lapos fahordó, amelyben a
pásztorok ivóvizet tartanak. L. még: csobán
nagycsütörtök ~ fn A → húsvétot
megelőző csütörtök. Az oltári szentség
(→ úrvacsoraosztás) szerzésének napja.
nagydara ~ fn Csirketáplálék, durvára, darabosra őrölt kukorica. Egy szemet
kb. háromfelé vágnak. A ~´t akkor adják
a csirkének, amikor már le tudja nyelni.
nagydolgozik nagydóṷgozik i Székletet ürít, szarik.
nagydolog ~ fn Székelés. Elvígezte a
nagydóṷgát: pl. iskolás gyerek óraközi
szünetben székletet ürített. L. még: félrevaló dolog, kisdolog
nagyebéd nagyebíd fn Több fogásból
álló ünnepi ebéd. Nagyobb alkalmakon,
vasárnap, névnap, születésnap alkalmából főzött ebéd. L. még: cívis konyha
nagy ebédlőasztal nagy ebídlőÝasztal: Mondják nagy ebídlőÝnek is. 12
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személyes, szétnyitható → ebédlőasztal.
A → cívis konyha egyik bútordarabja
volt.
nagyebédlő: → nagyebédlő asztal
nagyegyszeregy nagyeccereggy fn 1.
A tízes számok szorzótáblája. 2. Az egytől tízig (v. százig) terjedő számok szorzatai, ill. az ezeket sorrendben tartalmazó táblázat. − A múlt század elején az
elemi iskola első osztályában a számtani
ismeretek oktatását a ~ megtanításával
kezdték. L. még: cívis iskola
Nagyerdei körút: → utcák−utcanevek
Nagyerdő NagyerdőÝ tn – A/ Debrecen északi határában és részben már a
városban, homokos területen fekszik. A
~ Debrecen kincse, az Alföld egyik leghíresebb erdeje, az összefüggő nyírségi
erdők maradványa. Fekvése miatt is a
legrégibb idő óta élte a város népe, kisebb részei azonban idegen földesurak
birtokában állhattak. Első írásos említése
1214-ből maradt fenn. Úri birtok része
volt a tölgyes, 1400-ban pl. a Hunyadiaké, és az okmányok szerint többször volt
adományozás, adás-vétel, pereskedés
tárgya is. A debreceniek igen hamar
örök tulajdonul is megszerezték. Eleinte
szabadon használták, később a többi zálogos erdők megszerzése után inkább
épületfának kímélték, és a város szükségleteit fedezték belőle. A ~ egyike volt
a város legjobban zárt, legszebb fákat
növelő erdőségeinek. Fekvése miatt ez
az erdő vált a debreceni erdőgazdálkodás
központjává, idetették a → falógert, faiskolát, az erdőmester és a csőszök lakhelyeit. A 19. század első felében kelet-
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kezett érdekesebb elnevezése pl. a Gyantafőző. Így hívták azt az erdőrészt, ahol a
könyvnyomda részére szükséges festéket
állították elő. Hadházi piac volt a neve
annak a helynek, ahol az 1831-ben dühöngő kolera idején tilos lévén bejönni,
a város lakói a piacot tartották. Itt az
árusokat és vevőket széles árok és megerősített gerendakerítés választotta el,
rajta keresztül ment az alku, az áru és
pénz kicserélése. A ~ állományát makkról nőtt tölgyfa alkotta. A jelenleg parkerdő ilyen irányú fejlődése 1823-ban
vette kezdetét, amikor is fürdőházakat
építettek ide. – B/ A ~ egész területe a
múlt század elején még 1360 hektár,
1934-ben 1287, ma alig több mint 1000
hektár. Az utóbbi évtizedekben megindult és felgyorsult a degradáció folyamata. Az erdő egész területén sarjad az
akác, terjednek a különböző gyomok. Az
ősi nö- vények élettere egyre kisebb
foltokra szorul vissza. A ~t pusztította
tűz, gyérítette favágás, visszavetette a
legeltetés, és sokfajta más emberi tevékenység. A tarvágások fafajcserék, a
felszín alatti vizek rohamos csökkenése,
ár- és belvízvédelmi munkák, csatornázások, ipari és ivóvízigény növekedése
miatt a talajvízszint 30−32 m-re szállt
alá (1912-ben még 2−3 m). A régi ~ben
a kocsányos tölgy, vadcseresznye az
uralkodó fafaj, gazdag cserjeszintje, sok
szép virágos növénye volt. Ma sokfelé
tájidegen fafajok: akácosok, telepített
fenyvesek, csalánok, vörös tölgy, kanadai nyár stb. a jellemző növényzete.
Végzetes hiba volt a TEVA gyógyszergyárnak (tkp. elődjének, a Biogalnak, ill.
a penicillin gyárnak) az idetelepítése
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(környezetszennyezés, hatalmas terület
elfoglalása). – C/ A ~ mai állapotának fő
jellemzője a rengeteg szemét, autóroncs,
erdőtüzek, savas esők stb. A ~ megmentésére tett erőfeszítések lényege: Nem
szabad az erdő területéből többet feláldozni. Tervszerű fakitermelésre, az erdő
pótlására, sőt gyarapítására van szükség.
Őshonos fákat kell ültetni, az akácot ki
kell irtani. Fontos a talajvízszint helyreállítása. Az emberek hozzáállásán is
változtatni kell. Óvni kell a természetben
levő biológiai egységet: az erdő a madárvilág, a rovarok otthona, a vadállomány élettere. A ~ állatvilágának fő jellemzői: a gazdag rovar-, bogár- és lepkefauna, változatos madár- és gerinces állatvilág. – D/ A ~ történetének fontos
része, hogy 1884-ben megindult a ~re a
kisvasút, 1911-től pedig a villamos. Az
itt felépített egyetemváros és más építkezések teljesen megváltoztatták a táj
arculatát.
Nagyerdő árka: → Pallag
nagyeszű ~ mn Nagyon okos.
nagyétű nagyítű mn Másként: nagyevőÝ. Nagy étvágyú, jó étvágyú 〈ember〉.
nagyevő: → nagyétű
nagyfalka ~ fn Juhoknak, disznóknak nagyobb, rendszerint több gazda tulajdonában levő csoportja. Lehetett egy
gazdáé is, kétszáz darab felett vóṷt.
nagyfaló nagyfalóṷ mn Nagy étvágyú, falánk 〈ember〉.
nagy farágó: → pöszméte
nagyfejsze ~ fn A felfűrészelt fa felhasogatására való nagyobb → fejsze.
Felhasználására utal a → szekeresfejsze,
→ tuskózófejsze név.
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Nagyfejű: → disznó
nagyfel ~ hsz Nagyon fel, magasra.
Ellentéte: → nagyle. Szólásban: Nagyfel
lát: kevély, gőgös, fölényes. Közmondás: Aki ~ ment, nagyle esik: aki sokat
hisz magáról, az ráfizet.
nagyfilkó nagyfilkóṷ fn → Magyar
kártyában makk felső.
nagyfőkötő nagyfűkötőÝ fn Asszonyok nagyobb méretű főkötője, nappali
viselet. A → kisfőkötő: éjszaka használt,
vászonból készült egyszerű viselet.
nagyfűrész nagyfűrísz fn Köznyelvi
neve: keresztfűrész. Széles és hosszú
pengéjű, keret nélküli, kétkezi (kétnyelű)
→ fűrész. Leginkább fatörzsek elfűrészelésére használják.
nagygatyás-galamb ~ fn Olyan →
galamb, amelynek a csüdjét teljesen toll
borítja.
nagygazdag ~ mn Nagyon gazdag,
dúsgazdag.
nagygazdabál: → gazdabál
nagygereblye: → tarlógereblye
nagygerenda: → mestergerenda
nagygubó: → tölgygubó
nagygulya nagyguja fn Nagyszámú
(200−500 db) szarvasmarha. Kétszázon
fejűl már nagyguja vóṷt. Szürke marha,
vegyes, rendesen az anyaguja vóṷt, meg
az eggyévestűl, az eggy évet betőÝtött állatok. L. még: gulya
nagygyalogszék ~ fn Nagyobb méretű zsámoly. 4 lábon álló bútordarab, nem
→ sámli. Tengerihántáskor erre ültek a
felnőttek.
nagy háború ~: A 2. világháború kitöréséig (a cívisek is) így emlegették az
első világháborút.
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nagyháló: → anyaháló
nagyharang ~ fn A templomok legnagyobb harangja, öregharang. Debrecenben híres a → Nagytemplom ~ja. A
gazdagoknak temetéskor a ~ot húzták
meg. Rosszkívánság, átok: A ~ot húzzák
rád, a kicsi meg tóṷdíccsa!: halj meg!
Szólásokban: Húzza neki a ~ot: átkoz,
szid vkit. Majd megaggya neki a ~, a kicsi meg ráhúzza: mondják az odaveszettnek vélt kölcsönről. Majd megfizeti/megfizet a ~: (tréf) az adósságot senki
sem fizeti meg. Más változatban: Majd
megfizeti a ~, a kicsi meg ráveri/ráhúzza.
Nagyháti utca: → Nagymacs
*Nagy-Hatvan utca: → Hatvan utca, *utcaszer
nagyház ~ fn Újabban: nagyszoba;
hasonló fogalom a → tisztaszoba. Általában az utcára két ablakkal néző, csak
vendégfogadásra használt szoba, első
szoba, utcai szoba. L. még: cívis ház,
első ház, kisház
Nagyhegyes ~ tn Kora középkori település, a törökdúlás elpusztította. Később századokon át Debrecen egyik külső birtoka volt. Mária Terézia idején újra
lakott hely. Sokáig szórt tanyákból álló
népes tanyavilág, majd a Hortobágy
keleti szélén, a Keleti-főcsatorna mellett
1952-ben önálló község szerveződött
belőle. − Neve a régi hegyes ’hegy’ fnből keletkezett. A környéken 125 m körüli magas halmok vannak. Az előtag →
Kishegyes előtagjával van korrelációban.
L. még: tanyai iskola
nagyhét ~ fn Másik neve: bűnbánóṷ
hét. A → húsvétot megelőző hét. →
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Krisztus kínszenvedésének és halálának
emlékére szentelt ünnep. A → virágvasárnappal kezdődik és → húsvétvasárnapig tart. − A ~ első napjai a cíviseknél
a tisztálkodás, tavaszi nagytakarítás,
rendcsinálás jegyében teltek: az asszonyok meszeltek, tapasztottak, mostak,
takarítottak. L. még: úrvacsoraosztás
*Nagyhíd tn – Sárhíd néven is említették. Szárazföldi híd volt, a → Piac
utca hosszában a nyugati oldalon az
András-templomtól a → Miklós utca
torkolatáig (a Megyeházáig) húzódott.
Tölgyfa gerendákból és pallókból épült.
A kb. 650 m hosszú és a 6–7 m széles
híd több mint három évszázadon át biztosította a szekérforgalmat a feneketlen
sár, a természetes vízfolyások és nyitott
árkok fölött. Kövezet hiányában védte a
vásározókat a ragadós, mély sártól, ill.
megkönnyítette és lehetővé tette az áruszállítást. A nagyobb keresztutcák torkolatába leágazások vezettek. Az építményt 1824-ben bontották el. Maradványai 2000 óta láthatók az Arany Bika
előtt a járdaszigetbe épített üveglap alatt.
L. még: *Kishíd
nagyhold nagyhóṷd fn Ritkább népi
neve: osztájozott hóṷd. Hivatalos jellegű
nevei: katasztrális hóṷd, kataszteri
hóṷd. kb. 1600 négyszögöl(nyi földterület). Nígyvíkás főÝd, mert 4 véka maggal
vethető be. L. még: hold, kishold, területmértékek
nagyhombár ~ fn Nagyobb méretű
→ hombár, 25−50 q közötti termény fér
bele.
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Nagyhortobágyi csárda: → hortobágyi csárdák, hortobágyi helynevek és
helynévtípusok, Sóút.
nagy idő nagy időÝ: Villámlással,
dörgéssel kísért eső, zivatar. A Hortobágyon sok nagy időÝ vóṷt. L. még: időjárás
nagyiskolás korú ~: Az elemi iskola
felső osztályaiba járó 〈gyerek〉.
Nagy-istálló: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
nagyitató nagyitatóṷ fn Anyagára
utaló neve: vasvájú. A hortobágyi legelőkön használatos nagyméretű itatóvályú. Vastag vaslemezből készült. L.
még: vályú
Nagyiván: → Hortobágy
Nagyiványi-kút: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
nagyja naggya fn Jelzői használatban: nagyja dolog. Hátra van még a
naggya.
nagyjószág nagyjóṷszág fn Nagy
testű háziállatoknak (szarvasmarhának,
lónak) az összefoglaló neve. L. még: lábasjószág
nagyjuhtérdpipa nagyjutérgypipa fn
Sima, néhány csillaggal, ill. rézzel díszített, nagyméretű, nyers, vörös cseréppipa, amelynek a feje és dereka tompaszög
alatt megy a nyakba. L. még: debreceni
pipa
nagykalapács ~ fn Más nevei: ráverőÝkalapács, verőÝkalapács. Kb. 5−10
kg súlyú, nagyméretű, két kézzel emelhető → kalapács. Ezzel nyújtják, alakítják a kovácsok a vasat.
nagykamara nagykamora fn Gabona
tárolására is használt → kamara. A cívi-
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sek városi udvarának egyik fontos épülete, általában a ház után következett,
gyakran közös teteje és padlása volt a
házzal. A ~´ban a sós szalonna, füstölt
kolbász és disznóhús lógott felakasztva.
Itt volt a → nagyhombár, kishombár és a
szuszék. Egyes helyeken a ~´ban kapott
helyet a → sózó is. L. még: cívis telek
nagykanál ~ fn Tejfeldolgozáskor
használt, hosszú nyelű vaskanál. Szólásban: Nagykanállal eszik: pl. lakodalomban kedvére és sokat eszik az ételfélékből.
nagykancsó nagykancsóṷ fn Kb.
1−1, 5 l űrtartalmú mázas cserépkancsó
v. porcelánkancsó. Borozgatáskor ebből
töltötte a vendéglátó gazda a pincéből
felhozott bort a vendégek poharába.
Nagykani: → disznó
nagykantár ~ fn Szemellenző nélküli, két álladzóval ellátott lovaglókantár.
L. még: kantár
nagykasztroj nagykaszroj fn Nagyobb méretű → lábas.
nagykatlan ~ fn Nagyobb méretű
tűzhely, amelynek mélyedésébe, az →
üstházba a → disznóöléskor, → szappanfőzéskor használt → üst belehelyezhető. Alatta tüzeltek. L. még: katlan
nagykemence ~ fn → Mézeskalácsosok → kivert tészta/toknitészta kisütésére használt zárt tűzhelye. A ~ hasonlít a → boglyakemencéhez, csak alacsonyabb, és a feneke szélesebb. Jobban ki
kell fűteni, mint ahogyan a kenyérnek. A
kiformált mézes tésztákat pléhtepsire
teszik. Egyszerre 4 tepsit tesznek be, a
tepsik mellett a bal oldalon tűz lángol. A
mézes nyitott ajtónál sül, a kemence
előtt állandóan egy személy ül, belát a
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kemencébe, és kétpercenként forgatja a
tepsiket. A tészta hamar sül. Ha megsült,
kirakják, hogy hűljön.
nagykemencézés nagykemencézís fn
→ Mézeskalácsosoknál domborműves
díszítésű tészta készítése.
nagykemencézik ~ i → Mézeskalácsos domborműves díszítésű (tokni)
tésztát készít.
nagykendő nagykendőÝ fn Más nevei: nyakba valóṷ nagykendőÝ, nagykeszkenőÝ: Vállkendő, régen kasmírból,
tiszta gyapjúból kötötték v. szőtték. A
fejet és az egész felsőtestet beburkoló →
kendő. L. még: cívis női viselet
nagykerék ~ fn → Gubacsapóknál a
megtépett gyapjú fonallá sodrására szolgáló, a → rokkánál nagyobb eszköz.
nagykert ~ fn A városi ház háta mögött elterülő veteményeskert, gyümölcsöskert. A ~be zőÝccsíg és gyümőÝcsfa
is, például sárgabarack is vóṷt.
Nagykert: → Pallag
nagykés ~ fn Ritkább neve: szelőÝkés. Nagyobb méretű, egyenes → kés.
Kenyér szelésére és hús szeletelésére
használják. A régi parasztháztartásban
általában egy volt belőle.
nagykeszkenő: → nagykendő
Nagy-Kétökrű-halom: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
nagykócsag nagykóṷcsag fn A →
kócsag nagyobbik fajtája.
nagykocsis ~ fn A cívis nagygazdák
idősebb, esetleg fiatal, de már tapasztalt(abb) férfiakat alkalmaztak ~nak.
Általában a → kiskocsisból lett, ha már
tudott bánni a lóval, befogni, nyomtatni
stb. A ~ abrakolta, takarmányozta, ápolta
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és hajtotta őket, szántáskor ő végezte a
nehezebb munkát, a nyeregből irányította az eke elé fogott lovakat. Az első világháború előtt egész évi bére 12−16 q
búza, egy pár csizma, két pár fehérruha,
koszt, mosás és egy üszőborjú tartása
volt. Az 1930-as években 30 P körül volt
a kialkudott havibére.
nagykoma ~ fn A → kiskomával
szembeállítva az anyakönyvbe → keresztszülőként beírt férfi.
nagykorsó nagykorsóṷ fn Kb. 40 cm
magas és 10 liternél nagyobb űrtartalmú
cserépkorsó. L. még: korsó
nagykoszorúslány nagykoszorúsjány
fn Másik neve: elsőÝ koszorúsjány. →
Lakodalomban a legfontosabb funkciót
betöltő, legrangosabb → koszorúslány.
nagy kunde: → kunde
nagy kúp: → kúp
nagykupec: → tőzsér
nagykutya ~ fn Nagy testű → kutya:
komondor és kuvasz. L. még: pásztorkutya
nagylábas nagylábos fn A cívis háztartásban (is) használt nagyméretű fémlábas.
nagylábujj: → bütyöklábujj
nagylámpás ~ mn Olyan 〈ló〉, amelynek a homlokán (a feje közepétől az
orráig terjedően) széles fehér csík van.
nagylány nagyjány fn Felnőtt →
lány. Szóláshasonlatban: Kíreti magát,
mint a nagyjány: csak hosszas rábeszélésre hajlandó megtenni vmit.
nagyle ~ hsz Nagyon le, igen mélyen, lent. L. még: nagyfel
nagylegény nagylegíny fn Büszke,
rátarti, virtuskodó fiatalember. Nagyle-

nadálylapu
gíny vóṷt világíletibe, de aláment a béle, hogy megházasodott, meghúzza magát.
Nagy-legelő: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
nagylevelű-lapu: → keserűlapu
Nagymacs ~ tn – A/ Debrecentől
északnyugatra fekvő külterület. Távolsága a városközponttól 20 km. Területe
53 hektár, lakossága 1980-ban 949 fő
(Hnt). Jelenleg 800 főnél vmivel többen
lakják. − Először egy 1282. évi adásvételi szerződésben fordul elő. Adományként került Debreceni Dózsa birtokába.
A török időkben elnéptelenedett a község, 1562 után Debrecen tulajdona lett.
A város a földeket polgárainak adta ki
bérletbe. Nagymacs a 19. század közepétől 1945-ig a Steinfeld család kezén volt.
– B/ A Macs név puszta sznévből keletkezett magyar névadással. A nagy előtag
→ Kismacstól különbözteti meg. Mai
belterületi nevei: Arató utca, Dohányos
utca, Fenyves utca, Gyulay dűlő (falurész), Gyümölcs utca, Kastélykert, Látókép ut- ca, Mátai utca, Nagyháti utca,
Ondódi utca, Summás utca. Külterületi
nevek: Geresztedi-halom, Jobbágy-dűlő,
Macsi-Balcsi, Malom folyása, Pece,
Pulyka-dűlő, Vinnyó-halom és több tanyanév. L. még: Macs, utcák–utcanevek
nagymagyarpipa ~: Nagyobb méretű sima, díszítetlen, gombos nyakú vörös
cseréppipa húzogatott rezezéssel, rézkarimával és díszes kupakkal. L. még: debreceni pipa
nagy mandzsetta: → mandzsetta
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nagymankó nagymankóṷ fn Másik
neve: kampóṷ. A → kasza nyelének közepén levő, nagyobbik fogantyú.
nagy matring: → matring
nagymedve fn Nagymedvét fogott:
→ nyomtatásra szétteregetett gabona
nagy esőt kapott. L. még: medve
*Nagy Mester utca: → Mester utca,
*utcaszer
nagymeszelés nagymeszelís fn Az a
cselekvés, amikor tavasszal mindent,
amit meszelni szoktak, kimeszeltek. L.
még: meszelés
nagy meszesfogó nagy meszesfogóṷ:
→ Tímárok szerszámaként: kb. 1 m
hosszú vasfogó. Fejrésze kampószerűen
behajlik, a másik egyenes ága ebbe pontosan beleillik, így nem csúszik ki belőle
a síkos, meszes bőr. L. még: kis meszesfogó
Nagy Mihály-kert Nagy Miháj-kert
tn − Ritkás tanyajellegű kertség a 4. számú főút mellett a város délnyugati részén.
*Nagymiklós: → Hortobágy
nagymódú nagymóṷdú mn Tehetős,
gazdag, jómódú 〈gazdálkodó paraszt〉.
Nagy-morotva: → halászat a hortobágyi vizeken
nagymosakodás ~ fn Egy héten egyszer, általában szombaton végzett teljes
lemosakodás, fürdés; → tisztálkodás.
nagymosás ~ fn A heti szennyes ruha
kitisztítása a mosónapon. A cívis háziasszonyoknál a hétfő volt a ~ napja. L.
még: mosás
nagynap ~ fn Fontosabb ünnep napja. Máma ~ van.

nadálylapu
nagyobb karám ~: 9 emberből álló
favágó csoport.
nagyol ~ i 1. Levestésztát a nyújtótáblán nagyjából elnyújt. A tísztanyújtáskor a jány a cipóṷtísztát kezdte nyújtani, majd az ídesannya tejjesen kinyútotta. Amit a jány csinált, ~, ~ás. 2.
→ Csizmadia a csizma szárát és felső
részét elnagyoltan kiszabja 3. → Rézműves az első reszelés során a nagyobb és
durvább részeket leszedi. − Adatolt igekötős alakjai: → elnagyol, megnagyol.
nagyolás ~ fn 1. Levestészta nagyjából történő elnyújtása a nyújtótáblán. A
vékonyra nyújtás már a sütőabroszon
történt. 2. → Csizmadiamesterségben a
csizma szárának és felső részének elnagyolt kiszabása. 3. → Rézműveseknél az
első reszeléskor a nagyobb és durvább
részek leszedése.
nagyolórosta nagyolóṷrosta fn Nagy
lyukú kézi → rosta.
nagyostor: → béresostor
nagyökörgulya nagyökörguja fn Igás
ökrökből álló → gulya.
nagyökörgulyás nagyökörgujás fn
Az igás ökrök gulyájának pásztora. L.
még: gulyás
nagyörvös galamb ~: Olyan → galamb, amelynek a nyakán széles csík fut
körbe.
Nagypalás: → hortobágyi helynevek
és helynévtípusok
nagypálha: → nagyszálha
Nagy-part: → Pallag
nagypárta ~ fn Nagylányok ünnepi
viseleteként: gyöngyökkel kirakott hátul
hosszú szalaggal ellátott nagyon díszes
→ párta.
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nagypelyva nagypéva fn A → törek
nagyja. L. még: kispelyva
nagypéntek nagypíntek fn A húsvétot megelőző péntek, → Jézus kereszthalálának napja. A ~ a reformátusok egyetlen hagyományos böjti napja. A cíviseknél az ebéd vmi gyenge leves (pl. →
cibereleves) volt, hozzá tepertős, túrós
→ szabógallér és pattogó ’pattogatott
tengeri’ v. főtt aszalt gyümölcs. A római
katolikusok ezen a napon halat, téli babot, babsalátát, tejet, tojást fogyaszthatnak, a görög katolikusok szigorú böjtöt
tartanak: tejet és tojást nem, csak halat,
kenyeret fogyasztanak. A cívis gazdatársadalom számára azért is jeles nap volt,
mert az állatok → bílyogozásának ez
volt a hagyományos napja. Több hiedelem, szokás kapcsolódik e naphoz. A ~i
mosakodástól a nagylányok azt várták,
hogy szépek legyenek, ne legyenek
szeplősek. A tréfás szólásban a nagyon
sovány ember, állat Ojan sovány, mint a
nagypíntek. Népdalrészlet: Nagypínteken
mossa hollóṷ a fiát. Ez a világ kígyóṷtbíkát rám kiált. L. még: cívis hiedelemvilág, nagyhét
*Nagy-Péterfia utca: → Péterfia utca, *utcaszer
nagy Petőfi-pipa nagy PetőÝfi-pipa:
Gyárban készített cseréppipa. L. még:
debreceni pipa
nagypiac: → piac
Nagy-Piac: → Piac utca
nagypólyás nagypóṷjás fn → Mézeskalácsosok nagyméretű, baba alakú,
ájzolt készítménye. A ~ra babafejet ragasztanak.
nagyravágyi ~ mn Nagyravágyó.

nadálylapu
Nagy-rét: → Hortobágy folyó
Nagy-Rókás: → Hortobágy állatvilága
Nagysándor-halom: → Domokos
Márton-kert
Nagysándor József-laktanya: →
*serház
Nagysándortelep ~ tn − A Kishegyesi út és Balmazújvárosi út között
fekszik. Korábbi neve Rákositelep, még
korábbi → Téglavető volt. L. még: kalyiba, utcák−utcanevek
nagysaroglya nagysarogja fn A →
szekér hátulsó saroglyája.
nagyszabadság nagyszabaccság fn
Más nevei: nagyvásár, debrecenyi nagyszabaccság. Országos állat- és kirakodóvásár volt; a mai Széchenyi és Nyugati
utca sarkán és környékén tartották. A →
vásárok régies elnevezése: szabadság.
Neve arra utalt, hogy a → vásár ideje
alatt mindenkinek szabad volt nemzetiségi és felekezeti különbség, ill. rendi
hovatartozás nélkül adni és venni. A ~ a
híres debreceni vásárok megnevezése
volt. A vásár idején bejöhetett a jelentős
számú zsidó kereskedő is árulni, → kisszabadságkor nem. Az éjszakát ilyenkor
sem tölthették a városon belül, hanem a
városon kívül létesített → zsidóházban.
A ~ vásározóinak sátorban árusították a
kolbászt, lacipecsenyét stb. Jellegzetes,
szá- nalmas alakjai a koldulásra kényszerített, megnyomorított gyermekek
voltak.
nagyszálha ~ fn Köznyelvi neve:
nagypálha. A kerítőháló felső szélét alkotó kötélre kötött, azt a víz színén tartó
könnyű fa- v. fakéregdarabok közül a
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legnagyobb. L. még: halászat a hortobágyi vizeken
Nagyszálkai [csárda]: → hortobágyi
csárdák
Nagy-Szárcsás: → Bánk
nagyszárny ~ fn → Szíjgyártóknál: a
nyeregnek a lovas térdnadrágja alá lenyúló oldalrésze.
nagy szavajárás(a) ~: Vkinek a gyakori szavajárása.
nagyszekér ~ fn Főként → hordáskor használatos vendégoldallal is fölszerelt nagyobb → szekér. Egyik fajtája a
kétlovas ~: teher szállítására használt
nagyobb szekér. L. még: kisszekér
nagy szemű cseresznye ~: Teljesebb
neve: nagy szemű ropogóṷs cseresznye.
A → cseresznye egyik kedvelt fajtája.
nagy szemű ropogós cseresznye: →
nagy szemű cseresznye
nagy szíjhátú fakó nagy szíjhátú fakóṷ: Lószínnév, a → fakó egyik árnyalata. L. még: lótenyésztés
nagyszín ~ fn Nagyobb → fészer.
nagyszoba: → nagyház
nagyszolgáló nagyszóṷgálóṷ fn Idősebb → szolgáló. Önállóan dolgozott, a
gazdasszony munkáját végezte, kenyeret
is sütött.
nagyszuszék nagyszuszik fn Másik
neve: → hombár [?]. Gabona (v. liszt)
tárolására szolgáló nagy láda, → szuszék. Eggyik hejen hombárnak, másik
hejen szusziknak neveztík.
nagyszülők: Öregszülők, az apa v. az
anya szülei a gyermek viszonylatában.
Az apai és anyai nagyszülőket a rokonsági terminológiában általában azonosan
szólítják. A ~ és a gyermek viszonyát

nadálylapu
döntően befolyásolta az a tény, hogy
együtt laktak-e v. nem. A dolgozó szülők mellett általában a ~ feladata a gyermek erkölcsi nevelése, nemcsak a mindennapi paraszti életbe való belenevelés,
de az egész paraszti tudás, világkép átadása, ők biztosították a nemzedékek
közötti folytonosságot Az anyai nagyanya, bár leánya önálló kiscsaládban v.
férje családjában élt, unokáinak születésénél jelen volt, a gyermek kelengyéjének elkészítésében segített, a kisgyermekre vigyázott.
nagytakarítás: → takarítás
nagytanya ~ fn 1. Nagytanyát vetnek: kerítőhalászatban a két part között
teljesen kifeszítik a hálót. 2. A földművelő cívis gazda két → tanyája közül a
nagyobbik.
nagytányéros pipa nagytányíros pipa. Vörös v. fekete cseréppipa, amelynek a fejére a nyakhoz és a szájhoz a
tányér karimájához hasonló, karcolással
díszített, szélesebb peremet ragasztanak.
L. még: debreceni pipa
nagytarja ~ fn A → szarvasmarha
lapockája fölötti hús egy része.
nagytata: → nagyapa
nagyteknő nagyteknőÝ, nagytekenőÝ
fn Nagy méretű dagasztóteknő, ebben
dagasztották meg a 4−5 kenyérre való
kenyértésztát. A → kisteknőhöz hasonlóan ez is általában nyárfából készült. L.
még: kenyérsütés
Nagytemplom ~ tn – A/ A kéttornyú
debreceni ~ 1805−1824 között épült
klasszicista stílusban az 1802. június 11én tomboló tűzvészben hatalmas kárt
szenvedő templom helyén, részben
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Péchy Mihály tervei és irányítása alapján. A templom Debrecen és a hazai reformátusság legfontosabb építménye,
amely Debrecen belvárosában a Kossuth
tér és a Kálvin tér között magasodik az
ég felé. Móricz Zsigmond szavaival: „…
két tömör tornyával, mint hortobágyi
bika, szembenéz az idővel”. 1500 m2
összterületével, két kereszthajós tágas
belső terével, míves régi és újabb orgonájával, szép karzatával hazánk (második) legnagyobb református temploma.
Benne található a → nagyharang, amely
hazai református templomaink legnagyobb ha- rangja. – B/ A ~ helyén már a
középkor első évszázadaiban is templom
állt. Mivel ez leégett, a helyére 1297
−1311 között épült fel a gótikus Andrástemplom, de 1564-ben ez is a tűzvész áldozata lett. Újjáépítését Bethlen Gábor
vezetésével 1626-ban indította el a már
protestáns város. Az építkezés Rákóczi
György támogatásával 1628-ban fejeződött be. Az új András-templom teljesen
más volt, mint a régi. A templomhoz
1642-ben építették fel a vakolatlan veres
téglás Verestornyot, amely otthona lett
az 56 mázsás harangnak. A Rákócziszabadságharc alatt a templom és a torony súlyosan megrongálódott. Hozzá
nem értés miatt megrepedt harangját (az
áttüzesedett harangot ugyanis vízzel leöntötték) 1873-ban újraöntötték, de
előbb kireszelték belőle Rákóczi György
híres jelmondatát: „Non est currentis,
neque volentis, sed miserentis Dei”
(Nem azé, aki fut, sem nem azé, aki
akarja, hanem a könyörülő Istené.”) A
harangrészt a Kollégium oratóriumában
helyezték el. Jelenleg a kibővített, átala-

nadálylapu
kított egyháztörténeti múzeum egyik
kegyeleti tárgyaként találkozhatunk vele.
(2010 óta az András-templom és a Verestorony alapjainak régészeti bemutatása a ~ nyugati oldalán tekinthető meg.) –
C/ A ~nak a történelmi múltja is jelentős. 1849. április 11-én itt kiáltották ki
Magyarország függetlenségét. Akkor és
itt választották meg Kossuth Lajost kormányzó elnökké. Széke a mai napig a
~ban megtekinthető féltett ereklye. Legújabb kori történelmének legfontosabb
eseménye a határokkal szétszabdalt magyar reformátusság itt kinyilvánított
egyesülése. 2009. május 22-én (pénteken) délután 4 órakor egyszerre szólaltak
meg a Kárpát-medence református templomaiban a harangok, hírül adva, hogy
véget ért a magyar reformátusság kényszerű szétszakítottsága. – D/ A cívis
polgár ragaszkodik templomához. Sokan
távolabbi városrészekből is ide jártak
/járnak istentiszteletre. Bent a templomban a múlt század elején az ősi családoknak még saját megváltott padjuk
volt. A cívis fiatalok megtiszteltetésnek
vették, ha a ~ban fogadhattak egymásnak örök hűséget. Ilyen alkalmakon a
templom előtt hosszú kocsisorok, feldíszített lófogatok tucatjai vmelyik híres
cigánybanda zenéje mellett várakoztak a
mulatós legények karéjában az esketési
ceremónia résztvevőire. Hétköznapokon
kint a ~ előtt a Piac utca kereskedelmi
forgalmának részeként zajlott az élet. A
múlt század első évtizedeiben még a
sulyomvágó és -áruló asszonyok meg
más árusok két sorjával ültek a ~ előtt.
Az oláhok Trianonig vásárok idején a
~nál árulták a → taplót. Arról is tud a
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cívis emlékezet, hogy a korábbi évszázadokban → pellengér is állt a templom
előtt. – E/ Az évszázadok folyamán a
~ot többször felújították. A legutolsó
ilyen jellegű munkálatok 2011 februárjában kezdődtek. A munka első szakaszában részben megújult a templombelső: új fe- hér vakolatot kapott, kicserélték a hatalmas ablakokat, újravarázsolták
a Kossuth-emlékhelyet stb. A ~hoz kötődő belső és külső felújítási munkálatok
2014-ben is folyatódtak. A kívül-belül
megszépült ~ot 2014. szeptember 7-én
vette birtokba a gyülekezet. − 2013. ápáprilis 12-én a ~ és a Kollégium épületegyüttese nemzeti emlékhely lett.
nagytemplomos ~ fn 1. A debreceni
→ Nagytemplomot mintázó jellegzetes
→ mézeskalácsos faforma. 2. Tokni
tésztából készített mézeskalácsos termék.
nagytepsi ~ fn → Mézeskalácsosok
kiskemencézésnél használt alacsony falú
edénye. L. még: tepsi
nagytermészetű nagytermíszetű mn
Hirtelen haragú, lobbanékony, indulatos,
veszekedőÝs.
nagytetemű ~ mn Erős testalkatú
〈ló〉. L. még: lótenyésztés
nagytettű ~ mn Súlyos bűntettet elkövető 〈rab〉.
Nagy-Tócó: → Tócó
nagyujj ~ fn 1. → bütyöklábujj. 2. →
öregujj.
nagyujjas ~ fn Rövid férfi nagykabát, télikabát. L. még: cívis férfiviselet
*Nagy-Új utca: → *utcaszer

nadálylapu
nagyutca nagyucca fn Főutca. Szólásban: Keskeny neki a nagyucca –
mondják a részegen dülöngélő emberre.
*Nagy utca: → utcák−utcanevek
nagyvágás ~ fn Vágóhídon az a tevékenység, amelynek során 4 mészáros,
3 nap alatt mintegy 100 db marhát levág.
nagyvályog nagyvájog fn Kb. 40 cm
hosszú vályogtégla. Vályogvető cigányok készítették. L. még: vályogvetés
nagyvályú nagyvájú fn Másik neve:
itatóṷvájú. A lovak, tehenek, ökrök itatására szolgáló nagyobb → vályú. Fadugó volt benne, itt engedték ki a maradék
vizet, amely innen a → kisvályúba folyt.
*Nagyvárad utca: → Szív utca, utcák−utcanevek
nagyvásár: → nagyszabadság
nagyvérű nagyvírű mn 1. Erős nemi
vágyú 〈férfi, ill. nő〉. Nagyvírű az a fírfi,
akinek nagy fennállóṷ teheccsíge vóṷt,
de nőÝbe is vóṷt nagyvírű. 2. Indulatos,
lobbanékony. L. még: nemi élet
nagyvillás ~ mn → Szarvasmarha
egyik szarvállása.
nagy virágos pipa ~: Gyárban készített cseréppipa. L. még: debreceni pipa
nagyvíz ~ fn Nagy(obb) folyó, tó.
nagyvőfély nagyvőÝfi, nagyvőÝfíj fn
A → lakodalom menetét irányító →
vőfély. Nagy lakodalmakban volt ilyen.
A nagyvőÝfí a főÝrendezőÝ a lakadalomba. A meghívást, a vacsorakínálást,
mondóṷkát őÝ intézte.
nahzám ~ fn Mézből és vízből készített édes ital, mézes víz.
nála ~ szragos hsz Őhozzá. Gyere
nálunk! Nálam nekül: nélkülem.
nana: → nagyanya
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nancsifű ~ fn Hivatalos neve:
mancsifű. → Gyógynövényfajta, a lusta
lovat szilajították vele. L. még: állatgyógyászat
nap ~ fn – A/ Több jelentésű szó,
alapjelentése(i): égitest; ~fény, ~sütés.
Kedveskedő elnevezése: öreg; becézve:
napocska; tréfás népi neve: ruhaszárító
csillag. Az égbolton való mozgására
(égtájra), egyben napszakra utalnak a régi népnyelvi napfeljötte/napfeljött/napfelkelt/napfelkelte, napnyugat/napenyészet/naplement összetételek. Az előbbi
igéje a megpirkad, az utóbbié a meghanyatlik. A felhők közül kisütő ~ kiraggyan; ha ~nyugta táján vörösen süt,
akkor kipirtyant; ha vhová erősen süt,
akkor nekifekszik, odafekszik. Égitest jelentésben a népi időjárási megfigyelésekben is előfordul: Ha szorul a ~, vihar
lessz: ha fülledt meleg van, vihar közeleg. Ha a ~ visszaníz, más~ esőÝ lessz,
ill. Ha veresen nyugszik le a ~, szél lessz.
Kifejezésekben is megtaláljuk, pl. Napnak indít: juhász reggel 6 óra körül a
birkákat a ~ irányába indítja, kelet felé
tereli. Napon sült málé: a legelőn levő
tehéntrágya, tehénlepény tréfás körülírása. Naprul dóṷgozik: gubacsapó a ~on
szárítja a kimosott gyapjút v. a festett
gubát. A ~ egyéb jelentései: az éjféltől
éjfélig számított időegység, ennek az
időegységnek reggeltől estig terjedő szakasza; meghatározatlan tartamú időszak.
Hsz-szerűen: ~ra: vhány ~ múlva. Kéthárom ~ra meg se láccott rajta. − Utótagként több (főnévi, melléknévi, határozószói) összetételben megtaláljuk: akkornap ’aznap’, harmadnap, időnap

nadálylapu
(előtt), ítéletnap(ig), mosónap, néhanap,
mellérendelő összetételben: éjt-napot.
Személynevekhez
(keresztnevekhez)
kapcsolódva igen gyakori (pl. Andrásnap, István-nap). Vallási nevezetes ~ok:
Márton-nap, Mihály-nap/Szent Mihálynap, Szent György-nap, idevehető a Luca-nap, Jakab-nap is; vallási fogalom
részeként: ítéletnap, úrnapja. Előtagként
szerepel pl. a napszám, napszámos, napraforgó köznyelvi szavakban, szakszó a
napviaszolvasztó, a népnyelvi szókincs
része a napimádó virágnév és a naprajáró (föld). – B/ A többjelentésű ~ szó
számtalan frazémában fordul elő. Így
köszönésekben: Bíkessíges jóṷ ~ot kívánok!: tiszteletteljes délelőtti köszönés.
Jóṷ ~ot aggyon Isten! Rekkenő hőségben, aratáskor, kapáláskor mondott tréfás fohászban: Fóṷtot, Uram a ~ra, mert
meleg van a parasztra! Foga van még a
~nak: bár süt a ~, de még hideg van.
Tréfás biztatásban: Kelj fel mán, hasadra süt a ~! Tréfás elutasításban: Obsit,
amerrre a ~ süt!: le is út, fel is út! Fenyegetésben: Úgy háthosszába váglak,
hogy megemlegeted a hóṷnapi ~ot! Szóláshasonlatokban: Ojan rövid a ~, mint a
nyúl farka – mondják a legrövidebb téli
~palokra. Igaz, mint a mai ~: semmi
kétség sincs, hogy igaz. A lusta ember
Többet dóṷgozna két ~, mint egy ~. Más
változatban: Többre írne két ~, mint egy
~. Szólásokban is gyakori. Gúnyos feddésben: Te, ~on sült málé!: te tehetetlen,
te gyenge akaratú! Aki szemérmetlenül
tagad, az Letagadná a ~ot is az égrűl.
Nyáron Hétágra süt a ~. Mire nízed a
~ot?!, azaz láss munkához, ne henyélj!
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FelkőÝtt még picőÝt ~kor, azaz kora
hajnalban. A szegény ember A ~hoz
megyen ebídre, vagyis sehol sem ebédel.
Ojan szíp, hogy a ~ra lehet nízni, de űrá
nem – mondják a gyönyőrű szép nagylányra. Nap alatt van – mondták hajdan
a) arra a lányra, akinek megkérték a
kezét, de még nem adott választ. b) az
eljegyzett lányra. Ez a ~ is jóṷl kezdőÝdik: akkor mondják, ha bajjal, vesződséggel indul a ~. Akinek bizonytalan a megélhetése, az Eggyik ~rúl a másikra íl. A mai ~ is eltelt hiába: az egész
~ munka nélkül telt el. A mai ~ is elmúlt
esőÝ nélkül: száraz időben mondják,
amikor már nagyon várják az esőt.
Hóṷnap lessz a ~ja – mondja az, aki a
teendőjét nem halasztja holnapnál tovább. Hat ~, a hetedik ráadás: gúnyos
válasz arra a kérdésre, hogy mennyi a
fizetése. Más változatban: Hetibíre hat
~, a hetedik a ráadás. Nem bánnya,
akármijen szíles a ~, csak hosszú ne legyík!: ezt tartják a lusta, dologkerülő
emberről, ti. a hosszú ~palokon többet
kell dolgozni. Hét/Tizenhárom ágra süt
a ~: erősen süt a ~. Szalmakalap, lement
a ~: gúnyolják azt, akinek a fején még
hideg időben is szalmakalap van. Nem
arra jön fel a ~: mondják annak, aki hazudik. Az éhes ember A ~ot is megenné.
Nízhetem a ~ot, hogy magos: az mondja,
akit magára hagytak, akivel nem törődnek. Közmondásokban: Semmi sincs új a
~ alatt: mindenhez van hasonló példa a
múltból. Akinek vaj van a fejin, ne
mennyík a ~ra!: aki vétkes, húzza meg
magát! Nap ~ után múlnak az évek: mindenki fölött eljár az idő. Minden ~nak

nadálylapu
megvan a maga terhe: a) ~onta érik az
embert kisebb-nagyobb kellemetlenségek. b) minden egyes ~ van vmi gondunk. Naplementível/Nyugtával/Múltával dicsírd a ~ot!: csak akkor örülhetünk
vminek, ha látjuk, hogy a vége is jól sikerült. Nincsen ojan hosszú ~, hogy estéje/víge ne vóṷna: a) a legfárasztóbb
munka is befejeződik egyszer. b) minden
véget ér egyszer. c) a hosszú élet is véget
ér egyszer. Több ~, mint kolbász: légy
takarékos, gondolj a jövőre is. Minden
csuda három ~ig tart: az újat hamar meg
lehet szokni. L. még: időjóslás, népi
gyógyászat; a fogalmak szócikkeit is!
napamasszony ~ szragos fn → Megszólításként is: anyósom.
napenyészet: → napnyugat
napestig ~ hsz 1. Napnyugtáig. 2.
Egész nap. Úgy elfáradtam, ~ dóṷgoztam.
napfeljött ~ fn 1. → napkelet. 2. →
napfeljötte.
napfeljötte ~ fn Más elnevezései:
napfelkőÝtt, napfelkőÝtte napfeljött.
Napkelte. Elindulok a juval napfeljöttkor.
napfeljöttig ~ hsz Napkeltéig.
napfelkelt: → napfeljötte
napfelkelte: → napfeljötte
napfelkőtt: → napfeljötte
napfelkőtte: → napfeljötte
napimádó napimádóṷ fn Nagy valószínűséggel a → délignyitóra vonatkozó
név, mert addig nyitik, míg fenn van a
nap. Más virág is van ~.
napi takarítás: → takarítás
napi tej ~: Egynapi, aznapi tej. Húsz
liter vóṷt a ~.
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napkelet ~ fn Másik népi neve: napfeljött, köznyelvi megnevezése: kelet. A
4 fő égtáj egyike, az az égtáj, amerre a
napot felkelni látjuk, ill. a tőlünk ebben
az irányban levő vidék (pl. Ázsia, TávolKelet). Közmondásban: Keletre pízírt,
nyugatra észírt jártunk: a polgár a Kelet
országaival kereskedett, a Nyugat országaiba tanulni küldte fiait.
napkeleti ~ mn Keleti. Pl. ~ bőÝlcsek.
naplement ~ fn 1. → napnyugat. 2.
Napnyugta. Este ~ táján.
naplesi ~ fn Naplopó.
napnyugat ~, napnyugot fn Másik
neve: naplement. 1. Nyugat. 2. Másik
neve: napenyíszet. Napnyugta, naplemente, alkonyat. L. még: nap
napnyugati kalmár napnyugoti kalmár: (rég) Utcalány, → kurva.
napol ~ i Időzik vhol. Hun ~tál?
napon sült málé ~: (tréf) a) Napon
megszáradt tehéntrágya. b) Emberi ürülék.
napos béljárás ~: (rég) Hasmenés.
L. még: népi betegségnevek
nappal ~ I. hsz Reggeltől estig. II. fn
A reggel és este közötti időszak. Hossza
az év folyamán az évszakoknak megfelelően változó (→ napszakok). Fínyes ~:
világos ~. − Közmondás: A ~nak szeme
van, az íccakának meg füle (van): mindig megláthatják, meghallhatják, amit
titkolni szeretne az ember. Időjárási
megfigyelésben: Ha ~ jár a szél, jóṷ
időÝ lessz. L. még: időjóslás
nappali ruha ~: Nappal viselt → ruha. L. még: cívis férfiviselet, cívis női viselet, viselőruha

nadálylapu
napra: → napraforgómag
napraforgó napraforgóṷ fn Röviden:
forgóṷ; ritkán hallható neve: tányírróṷzsa. Amerikából elterjedt kapásnövény, ipari növény, főleg olaja miatt
termesztik. Két fő része: → napraforgóbuga a benne levő magokkal (→ napraforgómag/napra) és a → napraforgókóró. Az úri kertek dísznövényéből került a
paraszti kertekbe, később a szántóföldre.
Ültetése kapával anyanövényével együtt
történt, v. vmivel később a kukorica,
burgonya kelése után. Szeptemberben–
októberben érik be, és többnyire a kukorica törése v. burgonya ásása után szedik
össze: fejét levágják, és zsákba gyűjtik.
A cívis gazdák a (tanyai) ház körül, pitvarban, pajta alatt szárították, majd bottal kicsépelték. Szárítás után vitték az →
olajütőbe, ahol pörkölték, és olajat sajtoltak belőle. A ~olaj korábban a szegények táplálkozásában és katolikusoknál
a böjti ételekben játszott fontos szerepet.
Újabban növekszik a felhasználása a
disznózsírral szemben. Kórójából ’szárából’ a tanyai gazdaságban kerítést készítettek, v. tüzelésre használták.
napraforgóbuga napraforgóṷbuga
fn → Napraforgótányér.
napraforgókóró napraforgóṷkóṷróṷ fn A → napraforgó növény elszáradt kemény szára.
napraforgómag napraforgóṷmag fn
Röviden: forgóṷmag. Ha csemegeként
fogyasztják naprának is mondják, A →
napraforgó olajos magja.
naprajáró föld naprajáróṷ főÝd:
Egy nap alatt gyalog megtehető távolság, út.
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naprázik ~ i → Naprát eszik, köpköd. L. még: köpködő
napszak(ok): A napnak vmely szakasza, szakaszai. A legfontosabb (és a
kiegészítő) ~: Nappal: reggeltől estig, a
reggel és este közötti időszak. A világos
nappal időszaka: napvilág(on). Hossza
az év során változó (kurtábbodik/rövidedik/megrövidedik, ill. hosszabbodik).
Reggel: a hajnal és a délelőtt közötti ~.
Határozószóval: reggelében. Étkezésének neve: reggeli, früstök, ennek ideje:
früstökidő, reggeli evésidő. Általános
köszönése: Jó reggelt (kívánok). Délelőtt: a reggel végétől a dél elejéig tart.
Étkezése: tízórai, népnyelvben: uzsonna.
Külön köszönése nincs. Jó reggelt (kívánok). Jó napot (kívánok). Dél: a nappali 12 óra. Étkezése: ebéd, délebéd,
ennek ideje: ebédidő. A déli harangszó
ideje. Köszönése: Jó napot (kívánok).
Délután: a dél végétől az este kezdetéig
tart. Hossza nincs meghatározva. Étkezése: uzsonna, ennek ideje: uzsonnaidő.
Külön köszönése nincs: Jó napot (kívánok). Este: A sötétedéstől éjszakáig terjedő ~. Étkezése: vacsora/estebéd, ennek
ideje a vacsoraidő. Köszönése: Jó estét
(kívánok). Éjszaka/éjjel/éj: az esti szürkület végétől a reggeli szürkület elejéig
tart. Hossza az év során (a nappallal
ellentétesen) változó. Leghosszabb a téli
napforduló, legrövidebb a nyári napforduló idején. Felhőtlen égen ilyenkor
láthatóvá válnak a csillagok. Az emberek többsége éjjel alszik. Az idő az éj
vége felé a leghidegebb, mert nincs fenn
a nap. Köszönése: Jó éjszakát (kívánok).
− Kiegészítő ~ a szürkület. Csillagászati
fogalom, a nappal és az éjszaka közötti
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átmenetet jelenti: a) Az éjszakából a
nappalba történő átmenet, a napkelte
körüli időszak, hivatalos neve: reggeli
szürkület, köznyelvi neve hajnal, pirkadat. Külön névvel említett szakasza a
setét hajnal, pitymallat, amikor megpitymallik, meghasad az ég, vagyis hajnallik, azaz picőt napkor. Tréfás megnevezés a cigányhajnal, vagyis a késő reggel (amikor 9 óra felé jár az idő). b) A
naplementét követő alkonyati idő hivatalos neve: esti szürkület, köznyelvi/népi
neve: esthajnal, alkonyat, gyertyagyújtás, lámpagyújtás. Nyáron a hajnal és a
reggeli közötti idő közepe, az 5−6 óra
körüli időszak neve félfrüstök, a kb. 10
óra körüli időszaké féldél. Az éjjeli 12
óra, ill. az ekörüli időszak neve éjfél(ben), éjféltájt. Köszönése: Jó éjszakát
(kívánok), újabban Jó estét (kívánok)[!]
is. L. még: üdvözlés–köszönés; a fogalmak szócikkeit is!
napszám ~ fn Az alkalmi munka
egyik fajtája, bérmunka, a ledolgozott
napok szerint fizetett mezőgazdasági
munka. Fő formája a → gyalognapszám.
napszámos ~ fn → Napszámban dolgozó (mezőgazdasági) munkás. A ~t a
cívis gazda egy, esetleg több napra fogadta fel vmilyen sürgős mezei munka,
leginkább tengerikapálás, tengeritörés,
répaásás, szénakaszálás elvégzésére. A
~okat egyénileg fogadták fel, leggyakrabban a hajdani Kisállomás előtti →
emberpiacon/cselédpiacon. Kora tavasztól késő őszig ők töltötték meg legnagyobb szám- ban az itteni embervásárt.
A gazda az al- ku létrejötte után szekerén azonnal kiszállította őket a munkaterületre. Amúgy a munkanap igen korán
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kezdődött: a ~nak napfeljöttkor ’hajnalban’ már mun- kába kellett állnia, nyáron ennél is korábban: három-fél négy
órakor. A ~ gyakran → bennkosztos volt,
azaz → bennkoszton volt, bennkosztra
fogadták, ilyenkor nem a tarisznyájábúl
evett, ha- nem a gazdasszony főzött rá.
Az étkezésre szánt idő általában egy-egy
óra volt. A munkabér a kereslet-kínálat
keretein belül változott. Az 1930-as
években a ~ bérezése átlagban napi 1, 5
P volt, ha a maga kenyerin dolgozott,
akkor 2 P. Bérét több napi munkavégzéskor az utolsó munkanapon egy öszszegben kapta meg. A nők kb 60%-át, a
serdülők és a gyermekek csupán felét
(→ félnapszámos) v. egyharmadát keresték a teljes napszámnak. Előfordult,
hogy a ~nak a gazda egymástól távol levő tanyáin, ill. földjein kellett dolgoznia,
ilyenkor az átszállítás idejére is járt neki
a napszám. A jó ~nak híre volt a gazdák
körében, akik megbecsülték az ilyen
embert. Megtörtént, hogy a gazdák magasabb fizetség ígéretével elcsalták egymástól a jó munkást. Ravaszul kikerestík
az alkalmat, megbeszíltík, hogy a ~ milyen ürüggyel hagyhatja ott munkaadóját. A más munkára (építkezés, szállítás,
rakodás) felfogadott ~ok létszáma Debrecenben nem volt jelentős. A ~ réteg
mozgékonyabb volt, sokszor csak 1−2
hétig dolgozott egy helyen, emiatt helyzete bizonytalanabb volt.
napszúrás ~ fn Erős napsütés miatti
rosszullét, betegség.
napviaszolvasztó napviaszolvasztóṷ
fn Üveggel fedett alacsony láda, amely
azt a célt szolgálja, hogy a mézeslépek
felszínén lévő méhviaszt a nap energiá-
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jának segítségével felolvassza. L. még:
méhészet
napvilág ~ fn Nappali, ill. a szabad
ég alatti világosság. Hsz-szerűen: ~on.
Világos nappal. Sietek, hogy elkíszűjek
~on. L. még: napszak(ok)
nárcisz ~ fn Narcissus. Hosszú szárú,
szép fehér szirmú, sárga közepű illatos
virág. L. még: virágoskert
náspágol: → náspángol
náspál: → náspángol
náspángol ~ i Ejtés- és alakváltozatai: náspágol, náspigol, náspál. Ver, püföl vkit. − Adatolt igekötős alakjai: →
elnáspángol, megnáspángol.
náspigol: → náspángol
naspolyafa naspojafa fn Naspolyabokor. A naspojafa fához hasonlított,
nem a bokorhoz, nem vóṷt nagyon magas.
nász ~ fn 1. → lakodalom. Megyünk
a ~ba; ~menet. 2. Násznagy. 2. A házastársak szülei egymásnak ~ai. A férfit
~nak, mondják, ~omnak, ~uramnak szólítják, az asszonyt ~asszonynak, ~asszonyomnak. Násza valakinek: gyermekének az apósa. A ~ok kapcsolata nem
olyan szoros, mint a vér szerinti rokonoké, de a közös munkában segítik, lakodalomba, disznótorba meghívják egymást. L. még: megszólítás
nászajándék nászajándík fn A fiatal
párnak (v. a menyasszonynak) az esküvőkor/lakodalomkor adott ajándék. A cívisek körében is szokásban volt. Gyakori
volt, hogy a lakodalomba meghívottak
edényeket, ill. más háztartási kellékeket
ajándékoztak az ifjú párnak, ezeket a
Piac utcán Kaszanyeczkynél v. máshol
vásárolták meg. Sok értékes ajándékot
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kaptak a menyasszonyok, azért is, mert
korábbi időkben a cíviseknél nem volt
divatban a → menyasszonytáncért pénzt
adni, így a viszonzásnak ez volt a megszokott formája. A ~ot általában a lakodalom folyamán adták/adják át, ünnepélyes formában. Mások előre elküldték az
ajándékukat, amelyet a szülők v. mások
felügyeletével leraktak a pincébe. Az ifjú pár aztán lakodalom után másnap,
harmadnap bontogatta ki a gondosan becsomagolt rengeteg ajándékot. Volt ott a
főzőedénytől a likőrös poharakig minden. Egyesek olyan sok ajándékot kaptak, hogy szinte boltot nyithattak volna
belőlük. Ezzel kapcsolatban mondták:
Nem vóṷtak smucikok a parasztok, takaríkosan íltek, de ha kelletett, kitettek magukír. A → cívis jogszokás a ~ot nem
külön vagyonként, hanem közös szerzeményként kezelte. Ha az eljegyzés v.
házasság a másik fél halála miatt szűnt
meg, a ~ nem lehet(ett) visszakövetelni,
de ha ezek felbomlása a másik fél miatt
következett be, akkor visszakövetelhették (, visszaadták). L. még: ternókendő
nászasszony ~ fn → Megszólításként
és megnevezésként: hozzánk való viszonyában: gyermekünk anyósa, anyatárs.
L. még: nász
nászéjszaka nászíccaka fn A házasságkötést, a lakodalmat követő első éjszaka, amikor az új házaspár először
aludt együtt. Ha szombaton volt a lakodalom, a vallásos cívis családoknál az
volt a szokás, hogy ifjú házasok le sem
feküdtek, hanem megmosakodtak, és elmentek a délelőtti istentiszteletre. Így a
~ vasárnap este, éjszaka volt. Eredményéről legföljebb a szolgáló nyilatkozott

nadálylapu
a mosáskor. Megtörtént eset: Az egyik
szégyellős cívis menyecske annyira félt
a reá váró ismeretlen dologtól, hogy csak
több nappal később esett át a tűzkeresztségen.
nászing ~ fn Díszes → ing, amelyet a
menyasszony maga készített a vőlegénynek az esküvőre; jegyruha.
násznagy ~ fn Főbb szerepeire utaló
neve alapján: szóṷszóllóṷ, ill. → kiadó
násznagy/kiadó. Házassági tanú, a házasságkötés fő tisztségviselője. Rendszerint műrokon (→ műrokonság) v. közeli
rokon, leggyakrabban a keresztapa, esetleg a család közeli barátja, jó embere.
Társadalmilag rendszerint kiemelkedőbb, vagyonosabb személy. Differenciáltabb társadalomban olyan tekintélyes
férfi, akivel a házasságra lépő függő
helyzetben van. (pl gazdája, mestere). A
házasságkötés szertartásmestere, részt
vesz a házasság előkészítésében és megkötésében, a vagyoni kérdések rendezésében. Ő a → megkérés, eljegyzés alkalmával a szóvívő, és az elhangzott
házassági ígéretek tanúja, a → lakodalomban a fontosabb szertartásos cselekmények vezetője volt. Utóbbi szerepéből
újabban többet átvett a → vőfély. Rangját öltözetén viselt dísz (esetleg pálca)
jelezte. Kiválasztásánál vagyoni v. társadalmi helyzete azért volt lényeges,
mert értékes → nászajándékot adott a
vőlegénynek, ill. menyasszonynak; sok
helyen társadalmi támogatásra is számítottak tőle.
násznép nászníp fn A → menyaszszony és vőlegény kísérete a → lakodalomban. A házasulandók rokonaiból,
barátaiból, szomszédjaiból, velük és a
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szüleikkel egyéb társadalmi kapcsolatban levő személyekből és azok családtagjaiból áll. Tágabban a lakodalom
résztvevőinek összessége.
nászraj ~ fn → Méhészetben: a nászrepülésen kirepült anyát kísérő herék, ill.
munkásméhek nagyobb csoportja.
nászrepülés nászrepülís fn 1. Az →
anyaméhnek a peterakás megkezdése
előtt szabadban való párzása. 2. → Szalonkának az a cselekvése, amikor párzás
idején a hím hajtja a tojót repülés közben.
nászruha ~ fn 1. → menyasszonyi
ruha. 2. A → fácán ékes tollazata párzás
idején.
nászszülő nászszülőÝ fn A fiatal házasok szülei.
nászuram ~ szragos fn → Megszólításként és megnevezésként: gyermekem apósa. A házastársak szülei egymásnak nászai. A férfit → násznak, nászomnak, ~nak szólítják. L. még: uram
náthaláz ~ fn Influenza. L. még: népi
betegségnevek
náthamérő náthamírőÝ fn 1. (tréf)
Szószerkezettel: náthamírőÝ pohár.
Méretéről kispohárnak is mondják. Háromcentes űrtartalmú pálinkáspohár. 2.
(tréf) Nagyon sovány, alacsony ember.
L. még: emberi test
náthamérő pohár: → náthamérő
Náthán: → memzetiségcsúfoló, zsidó
nazarénus ~ I. mn A fegyverviselést
és esküt tiltó, csak felnőtteket keresztelő
protestáns 〈szekta〉. II. fn Nazarénus
személy.
Nazarénus Szatmáry József: → cívis ragadványnevek

nadálylapu
ne1 ~, nye msz 1. Állathívogató, ill. terelő szó: ló, szarvasmarha, kutya, disznó, birka terelésére, hívogatására. Csikóṷnak mondták, ha a kötőÝféket nem
akarta elfogadni, így csendesítettík: ~, ~,
~! 2. Szarvasmarha, kutya űzésére, kergetésére. Morzsa, ~! − mondták, ha kergették a kutyát. Ne, boci, ~! − mondták,
ha azt akarták, hogy menjen. L. még:
állathívogatók, állatterelők, állatűzők
ne2 ~ msz Nesze. Itt van, ~, vigyed!
necc ~ fn Hálószerű fejkötő. Színes
fonalakból készült, kendő alatt viselt,
ritka szemű hajháló. Asszonyok használták a konty leszorítására.
neccel ~ i Huroköltéssel kézimunkázik. Kis kockákat ~tünk, utána a mintákat beleszőÝttük, a kézimunka alapanyaga vóṷt.
neccelés neccelís fn Huroköltéses kézimunkázás, két nagy vastag tűvel csinálták. Furcsán kellett hurokra kötni,
ebből négyszögletes kockák lettek, ezt
kellett a minta szerint (pl. rózsa) bestoppolni.
neccfa ~ fn → Paszományosoknál
simára csiszolt deszkalap, amelyre hálókötéskor a szemeket dupla hurkolással
felszedik.
necctű ~ fn → Paszományosok két
végén villa alakú, keményfából faragott
szerszáma, amelyre hálókötésnél az
anyagot hajtják.
nedves ~ mn Esős. Időjárási megfigyelés: Március ha ~, a gazdának nem
kedves.
nedves nyírás ~: A nedves szőrme
lenyírása. L. még: szőrmekikészítés
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nefelejcs ~ fn Myosotis. Hosszúkás,
érdes levelű, apró halványkék virágú
kétnyári növény. Legkönnyebben magról szaporítható. A cívis → virágoskertek egyik kedvelt virága volt.
nefelejcscső nefelejcscsű fn → Mézeskalácsosoknál az ájzcső fajtájaként:
különálló szirmú virágminta készítésére
használt eszköz.
nefelejcskoszorú ∼ fn Nefelejcsekből
készített → koszorú. Ilyen koszorút tettek a gyermekek sírjára. L. még: temetés
negédes negídes mn Finomkodó,
magát kellető.
negró negróṷ fn 1. → Csizmadiák
fekete bőrfestéke. 2. Köhögés, torokfájás
ellen használt fekete színű → torokcukorka.
négyágú karám: → négyszárnyú karám
negyedfű ~ mn Negyedik éves 〈csikó, borjú〉.
negyedfű csikó negyedfű csikóṷ:
Negyedik éves → csikó. A negyedfű csikóṷ mán lú.
negyedfű üsző negyedfű üszőÝ: Negyedik éves → üsző.
negyedholdkés negyedhóṷdkés fn →
Szíjgyártóknál: körben mindenütt éles →
kés, amely a görbekés és a félholdkés
funkcióját is ellátja. A negyedholdéhoz
hasonló formája van.
negyedkörös eldolgozás negyedkörös eldóṷgozás: Kosárfonóknál negyednagyságú kört alkotó eldolgozás. L.
még: vesszőfonás
negyedrész negyedrísz fn Gabona
mérésére használt mértékegység, pl. a →

nadálylapu
véka, zsák egynegyede. Negyedrísz víkányi, zsáknyi.
negyedrészes negyedríszes fn A földet a termény negyedrészéért megművelő személy.
négyélű szúróár nígyélű szúróṷár:
→ Szíjgyártóknál varrásokhoz, fűzésekhez használt 4 éllel ellátott → ár.
négyemberes szilke nígyemberes
szilke: Körülírással: nígy embernek valóṷ szilke. Olyan → szilke, amelybe 4
személy számára elegendő étel fér.
négy embernek való szilke: →
négyemberes szilke
négyes nígyes mn Szűr alján 4 különböző színű posztócsíkból összeállított 〈csipke nevű díszítés〉.
négyes cső nígyes csű: → Mézeskalácsosoknál egyszerre 4 vonalat húzó
ájzcső. Nígyest húz: mézeskalácsos négyes csővel dolgozik.
négyes fogat nígyes fogat: Nyergesből, rudasból, gyeplősből és ostorhegyesből álló → lófogat.
négyes keresztkezdés nígyes keresztkezdís: Kosárfonóknál kör alakú aljak
esetén a leggyakrabban előforduló fenékkezdési mód. L. még: vesszőfonás
négyes kötés nígyes kötís: A → szőlőmetszésnek az a módja, amikor a tőkén
két egy évnél idősebb termővesszőt és 2
db 2−3 szemre lemetszett vesszőt hagynak. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
négyfiókos komód: → komód
négygémű kút nígygémű kút: Másik
neve: nígyostoros kút. Olyan pusztai →
gémeskút, amelynek 4 kútgémje és 4
kútostora van. A Hortobágyon napjaink-
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ban is megtalálható idegenforgalmi látványosság.
négykézláb nígykézláb hsz A részeg
ember Nígykézláp tapogattya az utat.
négykötésű kolbász nígykötísű kolbász: Négy, egymástól elkülönített darabokból álló → kolbász.
négylábú nígylábú mn − Közmondás: A nígylábú is botlik: mindenki követhet el hibát.
négylábú pók: → pók1
négynyüstös zsák nígynyüstös zsák:
4 → nyüsttel szőtt → zsák.
négyostoros kút: → négygémű kút
négyrét nígyrít hsz Négybe hajtogatva.
négysonkás nígysonkás mn Hatalmas
lapockájú 〈sertés〉.
négysoros árpa nígysoros árpa:
Szabálytalan hatsoros őszi → árpa, takarmányárpa. Az összes gabonaféle közül a legkorábban vetik, és a legkorábban érik. Igénytelen, gyorsan fejlődő
gabonaféle. Nagyobb termést ad, mint a
tavaszi árpa.
négysoros kantár: → kantár
négyszálas fűzés nígyszálas fűzís: →
Szíjgyártóknál a szironyozásnak, vagyis
a szerszámok vékony bőrrel történő díszítésének az a fajtája, amikor a bőr öszszedolgozásához felhasznált szironybőrök száma 4.
négyszárnyú karám nígyszárnyú karám: Másik neve: nígyágú karám. Nádfonadékból készített, egy hosszabb részből, a derékból és ennek végeihez kapcsolódó 4 rövidebb részből, szárnyból
álló fedetlen építmény az állatok védelmére. L. még: karám

nadálylapu
négyszegletes gallér nígyszegletes
gallér: A → szűr nyakánál levő négyszögletes nyakdísz.
négyszegletes zsinór nígyszegletes
zsinóṷr: Ún. → zsinórgépen készített
igen erős négyszögletes zsinór, amely
több → paszományos készítménynek az
alapanyaga.
négyszögöl nígyszögöl fn Másik neve: kadrátöl; ritkán: nígyzetöl. A földmérésben használatos → területmérték.
Olyan négyzet, amelynek oldala egy →
öl (kb. 1, 9 m)
négyszögű nígyszögű mn Négyszög
alakú, négyszögletes.
négyvékés föld: → nagyhold
negyvennyolc negyvennóṷc szn −
Szólás: Nem enged a negyvennyóṷcbul:
nem tágít a meggyőződése, elhatározása
mellől. A szólást először az 1867. évi
kiegyezés előtt használták arra a függetlenségi párti politikusra, aki nem volt
hajlandó eltérni 1848 politikai követeléseitől. Közmondás: Negyvennyóṷc óṷta
nem fog az átok: hiába átkozzák a magyart, 1848−49 bukása óta már nem
érheti nagyobb csapás.
négyzetmérföld nígyzetmíjfőÝd fn
Igen nagy területre használt → területmérték. A múlt század első évtizedeiben
Debrecen határa kb. 16 ~ volt.
négyzetöl: → négyszögöl
néha níha hsz Hosszabb időközönként. Níha mindig: (tréf) állandóan, folyton. Szólásban: Níha mindig becsapja az
embert: mondják arról, akiben nem lehet
megbízni.
néha mindig: → néha
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néhanap níhanap hsz Nagyon hosszú
és bizonytalan időközönként, ~ján, olykor.
nehéz nehíz mn 1. Súlyos. Nehíz keze
van. 2 Nehezen van: nagyon beteg. −
Szóláshasonlat: Ojan nehíz, mint a kűsóṷ: nagyon nehéz. Más változatban:
Nehíz, mint a főÝd. Könnyű neked, de
nehíz a becsületes embernek: mondják
tréfásan a dicsekvőnek. Közmondás:
Három dolog a legnehezebb: várni, nem
jönni, menni, nem haladni, lefeküdni,
nem aludni: legkínosabb az eredménytelen küzdelem. Nehíz igazán ílni, de jóṷ:
akkor mondják, ha vki rajtaveszt
vmilyen erkölcsileg kifogásolható vállalkozáson.
nehézberena nehízberena fn Az őszi
→ szántás utáni első, alapos → berenálás.
nehéz felleg nehíz felleg: Esőfelhő,
esőzsák. L. még: időjárás
nehéz idő nehíz időÝ: Jégesővel kísért, zivataros idő. Vihar, zivatar. Nemsokára itt lessz a nehíz időÝ. L. még:
időjárás
nehézkes: → várandós
nehéz kezű nehíz kezű: Lassú, ügyetlen.
nehézkór: → nehéznyavalya
nehéznyavalya nehíznyavaja fn (rég)
Más nevei: nehízkóṷr, nehíssíg. Nyavalyatörés, epilepszia. Töri a nehíssíg.
Szitkozódás: A nehíssíg jöjjík rád! A nehíssíg ájjík beléd! A nehíssíg törjön ki!
Törjön ki a nehíznyavaja! Indulatos kérdés: Hova a nehíznyavajába tetted?: hova a pokolba tetted? L. még: népi betegségnevek

nadálylapu
nehéz nyomtató nehíz nyomtatóṷ:
Nehezen nyomtatható 〈gabona〉.
nehéz óra nehíz óṷra: A vajúdás ideje. Ha eljött a nehíz óṷrája, ijenkor
nyargaltak a bábéírt. L. még: szülés
nehézség: → nehéznyavalya
nehézséges nehíssíges mn Epilepsziás. Átok: Jöjjön rád a nehíssíges nyavaja! Indulatos kérdésben: Mi a nehíssíges nyavaja lelt?: mi bajod van?
nehéz sor nehíz sor: Nehéz sors, nehéz élet. Nehíz sorra jutott: elszegényedett.
nehéz zsák nehíz zsák: Nagy súlyú,
tele → zsák. Gyerekre nem vóṷt szabad
nehíz zsákot adni.
néhutt níhutt hsz Néhol.
nejlonos nájlonos fn Nagyobb méretű mézespuszedli-fajta. L. még: mézeskalácsos
nejlonosszaggató nájlonosszaggatóṷ
fn A → nejlonos szaggatására használt
pléheszköz. L. még: mézeskalácsos
neki ~, néki szragos hsz Nekem (ez)
nem enyém: nem az enyém.
néki: → neki
nekiacsarkodik ~: Rákiabál, ráförmed vkire.
nekiakaszt ~ i Kapát a földbe belevág.
nekiáll ~ i Nekiáll az időÝ: eső után
megjavul az idő. Nem akar ~ni az időÝ.
L. még: időjárás
nekiberzenkedik ~ i Haragosan, dühösen nekitámad vkinek.
nekidalmahodik ~ i Meghízik, megnő. De nekidalmahodott az a jány!
nekidől nekidül i Nekiáll, nekilát.
Nekidül a munkának.
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nekiered ~ i Gyorsan útnak indul.
Nekiered a futásnak: futni kezd.
nekiesik ~ i Nagy hévvel, gyorsan
hozzálát. Szóláshasonlatban: Nekiesik,
mint bolond bornyú az annyának: a)
mohón v. illetlenül nekilát vminek. b)
durván rátámad vkire.
nekifanyalodik ~ i Nagy nehezen rászánja magát vmire, hozzálát vmihez.
Nekifanyalodott az evísnek.
nekifekszik ~ i Szószerkezettel: nekifekszik a nap. → Nap rásüt, rátűz. Nagyon nekifeküdt a nap ennek az óṷdalnak.
nekigyürkődzik nekigyürkőÝddzik i
Nekigyürkőzik, nekilát a munkának.
nekihuzalkodik ~ i Pl. bottal nekitámad, nekiront vkinek.
nekikeseredik ~ i Nekikeseredik az
időÝ: esősre fordult az idő. L. még: időjárás
nekimegy ~ i Megállás nélkül rohan
vhova. A mínes nekiment a Hortobágynak.
nekiruccan ~ i Hozzákezd a munkának. Gondolkodás után ~ minden erejibűl a munkának.
nekirugtat ~ i Nekirugaszkodik vminek.
nekiszalad ~ i − Fenyegetés: Vigyázz, nehogy nekiszalaggy a kezemnek!: vigyázz, mert megütlek!
nekitehénkedik ~, nekitehenkedik i
Vkire, vmire rátámaszkodik, vmihez
támaszkodik.
nekiterül ~ i Pl. nyáj, gulya nagy területen széthúzódik, eloszlik. L. még: legel

nadálylapu
nekiveselkedik ~ i Elszántan v. nagy
erővel, nagy lendülettel hozzáfog, nekilát vminek.
nekivetkezik ~ i Nekivetkőzik.
nekizúdul ~ i Nekizúdul az esőÝ:
megered az → eső.
nektár ~ fn A virágban levő édes
nedv, a rovarporozta növények fontos
csalogatója. A → méhek a váladékuk
hozzáadásával ebből készítik a → mézet.
L. még: méhészet
nektárgyűjtő tánc nektárgyűtőÝ
tánc: A → méhnek a tánchoz hasonló repülése, mozgása, amellyel azt adják egymás tudomására, hogy merre, milyen
messze, milyen irányban, milyen minőségű méz, ill. virágpor, nektár található.
L. még: méhészet
nektármirigy ~ fn A növénynek a
nektár összegyűjtésére szolgáló része. A
róṷzsa ~e körül dongtak a míhek.
Néma-hegy: → Pallag
néma kutya níma kutya: Ugatás nélkül terelő → pásztorkutya. Különösen a
tilosban legeltető juhászok kedvelték.
nem akarás ~: Vonakodás, makacskodás. Közmondás: Nem akarásnak szarás a víge: a vonakodva teljesített feladatnak nincs eredménye.
nembánom ~ fn − Közmondás:
Nembánombul lessz a bánom: a közönyösségből, nemtörődömségből kár származik. Eszem-iszom, dínomdánom, ~búl
van a bánom: a pazarló, mulatozó élet
megbosszulja magát.
nembánompor ~ fn → Görcs oldására használt por alakú orvosság. L.
még: népi gyógyászat
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nemcsak ~ ksz − Szólásban: Nemcsak, hanem ugyancsak: alaposan. Nemcsak emígy-amúgy: ~ felületesen.
némék nímék nm Némelyik.
nemek szerinti munkamegosztás:
A legtermészetesebb és legősibb →
munkamegosztás. Alapja: a nemek közötti fizikai, élettani különbség és a nőnek a gyermeknevelésben betöltött fontos szerepe. Fő csoportjai: – A/ Női
munkák: Ezeket (kizárólag) a nők végezték/végzik, a férfiak csak szükség esetén.
A gyermeknevelésen kívül a baromfitartás (és sokféle teendője: pl. tyúkültetés,
tépés, tömés, kappanolás/kakasherélés),
kenyérsütés, háztartás (munkák a konyhában: sütés, főzés; mosás, vasalás),
kendermunkák. Helyszíne többnyire a
beltelek, ill. a település (bolt, piac), nagyobb távolságra, pl. a határba a nők
(háziasszonyok) ritkán mentek el. – A
fentieken kívül a ~ legszembetűnőbben
a teherhordásban nyilvánult meg. Mivel
a cipekedés a cívis paraszttársadalomban
is elsősorban női munka volt, a teherhordó eszközök jelentős részét is a háziasszonyok (ill. cselédeik) használták. A
cipekedés történhetett fejen, vállon, háton és kézben. Az elsőnek városunkban
és a tanyákon nem volt hagyománya, a
vállon és háton történő „anyagmozgatás”
is inkább a házaló, batyuzó tót asszonyok, cigányasszonyok, ill. a szegény
asszonyok tevékenységét (gallyhordás,
gazhordás, búzafőszedés) jellemezte. A
kézben történő teherhordás azonban a
mindennapok teendője volt: a baromfietetés, disznóetetés, bolti bevásárlás, piacozás, ételhordás, vízhordás stb. a megfelelő teherhordó eszközök (veder, sza-
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tyor, kosár, hamvas, korsó stb.) segítségével történt. – Figyelmet érdemel, milyen munkát láttak el a nők foglalkozásszerűen a cívis paraszttársadalom keretei
között: bába, bébillér, belső cseléd,
compó, gesztenyesütögető, javasasszony,
kávéfőző, kenőasszony, kenyérsütögető,
kofa/piacárus: beleskofa, edénykofa,
gyümölcsöskofa, paprikakofa, tejeskofa,
zöldségeskofa, zsibvásáros kofa; kvártélyadó asszony, ócskás, szakácsné/szakácsasszony/főzőasszony: főszakácsné;
perecnyújtó asszony, pesztra/pesztonka.
Itt említhető a mesemondó/mesefa is. –
B/ Férfimunkák: Általában a férfiak végezték/végzik, ezekbe a nők csak szükségből kapcsolódtak/kapcsolódnak be. A
férfimunkák jelentős része a férfi nagyobb erejére, teherbírására épül. A cívis
paraszttársadalom keretei között tipikus
férfimunkának számít(ott) pl. minden
fogattal végzett munka, így a szántás,
vetés, fuvarozás (nem véletlen, hogy a
fogathajtó nőt lyukas kocsisnak csúfolták), vmint a cséplés, nyomtatás, a jószágtartás, lábasjószággal való bánás
(étetés-itatás stb.), házépítés. Színhelye
inkább a beltelkektől távolabb: tanya,
kert, határ. A cívis paraszt (férfi) a beltelkek munkáiba, a ház körüli munkába
legfeljebb télen kapcsolódott be. A két
nem munkáinak szerszámanyaga/munkaeszköze is elkülönült, a nemek fizikai
erejéhez igazodott (pl. konyhai edények,
kapa, gereblye, ill. kasza, eke, berena,
lófogat). A világháborúk alatt és után a
frontra vitt férfiak miatt a merev elkülönülés feloldódott, a tipikus férfi- (és női)
munkák jelentősen keveredtek. Az ipari
munka elvonó hatása, a téeszek elterje-
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dése miatt is (ingázás) a korábbi férfimunka egy része (pl. jószággondozás) a
nőket terhelte. – C/ Vegyes munkák:
mindkét nem végzi v. végezheti. A pillanatnyi helyzettől függ, hogy a férfi v. a
nő vállalkozik-e rá (ház körüli kert művelése, kapálás, tengerihántás stb). –
Van, amikor a két nem munkái nem különülnek el teljes határozottsággal.
Egyes munkamozzanatok azonban igen,
pl. házépítésnél a falrakás, sárcsinálás,
gerendák faragása férfimunka; tapasztás,
mázolás, meszelés női munka (volt). A
cívis paraszttársadalomban még nyilvánvalóbb volt ez a disznóölés során. A
disznóölésre meghívottak (és a háziak)
bizonyos hagyományos munkamegosztás alapján vettek részt a munkában: a
férfiak a perzselést, vakarást, a disznó
felbontását, a hús (kolbász) és szalonna
feldolgozását (sózás) végezték; az aszszonyok feladata volt a kivett belszervek
szétválogatása, a béltisztítás, a hurka- és
gömböckészítés, az abálás, a zsírolvasztás, vmint a disznótor ételsorának elkészítése, a rokonoknak, szomszédoknak
küldendő kóstoló összeállítása stb. L.
még: asszonymunka, teherhordás–teherszállítás; a fogalmak szócikkeit is!
némely nap nímej nap: Nemrég, a
minap.
némelyrésze nímejrísze nm Némelyik.
nemes nemzetes ~: (rég) Kisnemesi,
köznemesi származású férfi, (ritkábban
nő, gyermek), ill. megnevezése. Debrecenben a koporsók oldalán (fejfákon,
sírköveken) még a 20. század elején is
olvasható volt, pl. Nemes nemzetes Némethi Ferenc, ill. Nemes nemzetes Né-
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methi Karolin kisasszony, sőt Nemes
nemzetes Némethi Ferenc ifjú úr élt 6
évet.
nemesprém ~ fn → Szűcsmesterségben: a legértékesebb prém.
nemesnyár ~ fn A → nyárfa egyik
fajtája.
német nímet mn/fn – A/ A ~ekkel
(tkp. az osztrákokkal) a cívis társadalom
nem annyira a mindennapi személyes,
ill. közösségi szintű együttélés keretein
belül találkozott (mint a cigányokkal és
zsidókkal), sokkal inkább a történelmi
−politikai−gazdasági helyzet (Habsburgbirodalom, Monarchia, közös hadsereg,
katonai beszállásolás, kereskedelem, ipar
stb.) megszabta körülmények között. A
gazdasági kapcsolatok emléke a lótartáshoz kötődő németól, németgyeplő, németzabla; elterjedésükben bizonyára a
beszállásolt katonaságnak is szerepe
volt. A pásztorkodás területéről a németjuh ’merinói juh’, a divat területéről
a németszabó, német nadrág, hózentráger, a kertkultúra területéről a németszegfű említhető. Egyéb: némethas ’hasmenés’. – B/ A ~ nyelvi (eredetű) szókincsre különösen a kézműipar, a céhes
(kis) mesterségek területéről (asztalosmesterség, kőművesmesterség, tímármesterség stb.) van számtalan példánk.
Ezek azonban csak tágabban tekinthetők
a cívis népnyelvi szókincs részének.
Jobban számításba vehetők a közös hadsereg nyelvének az idős (férfi)lakosság
által is ismert olyan elemei, mint a
frájter, fűrer, cugszfűrer, sarzsi, mars,
dekung, alarm, abriktol, cibak, fesztung,
kvártély, priccs, prófunt, szungabé,
kursmid, komiszmundér, konstábler,
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gyalogrukkoló, kerdáj, komher, reglama,
regruta, standbeli, szalutál és az újabb
flíger, flígerinduló stb. Ismeretes, hogy
alsóbb szintű társalgási nyelvünkben a
19. század második felétől jelentkezik
sok ~ eredetű lexikai elem, köztük több
olyan, amelyeket a ~ csak közvetített. Ez
az erőteljes ~ hatás megfigyelhető a cívis
népnyelvben is, hiszen a helyi nyelvjárás
~ eredetű szavainak száma korszakunkban jelentősnek mondható. Mindez szorosan összefügg azzal a gyakorlatias
szemponttal is, hogy a ~ nyelv bizonyos
fokú ismeretét sok cívis családban fontosnak tartották. A cserediákokat ~ szóra
küldték, a tehetősebbek (főleg a kereskedőcsaládok) gyermekük mellé nevelőkisasszonyt (fraj/frajla/frajlájn) fogadtak. Az alábbiakban közel sem a teljesség igényével bemutatott példák között
megtalálhatók a mindennapi életnek, a
társadalmi életnek, a társalgási nyelvnek,
a korabeli divatnak (öltözködésnek) a
szavai, a cívis konyha elnevezései, ételnevei stb. (ábécérendben). Ilyenek pl. az
áncig-váncig, ájncvájra, ándung, aufhibli, aufzacc, bili/serbli, blájmontozik,
brifung, butélia/butella, cakompakk,
copf, cugehőr, cugpánt, dauer, diakonissza, eszcájgos, facér, fals, falsleves,
ferslóg, ferslusz, fertig, fikszíroz, fikszumfertig, firhang, fluszpapír, forcimmer, forhand, forspont, frász, früstök,
fufru, furtonfurt, fuszekli, grájfol, grenadírmars, húzentróger, jáger, kamásli,
kapszli, kaskétli, klájszter, klavír, klavíroz, klimpíroz, kolmi, kolmíroz, komendíroz, krispin, kródumpraj, krügerkrumpli, kucséber, kuffer, kugli, kuglóf,
krükk, krup, kunde, kupcihér, kupleráj,

nadálylapu
kvártély, kvaterkázik, lajbi, ler, liferás,
lóf, lófsritt, luft, mandzsetta, onkli,
ószlag, papundekli, pintli, plezúr/prezúr,
pruszlik, rajthúzli, reskontó, retirál, rigli, ringlispíl, róst, sallang, sitt, slambuc,
snájder, snellzíder, spájz, sparhert, spíler, srég, sróf, srófol, stafíroz, stafírung,
stampedli, stand, stangli, stanicli, stantung, stelázsi, stempli, stikkes, stimmel,
stráf, strimfli, strompándli, strózsák,
studíroz, subick, sublót, sukk, surc, trinkgeld, trinkol, tróger, untercikk, vártapiszli. − Az egykori többoldalú viszony
nyelvi emlékének tekinthető néhány a
~ekkel kapcsolatos frazéma, csúfoló is.
Gúnyos felszólítás: Óṷf, aki nem gróṷf!
Tréfás figyelmeztetés: Ne ácsorogj, mert
a nímet hozzád köti a lovát! Szóláshasonlat: Beszílhecc neki, mint a beteg nímetnek: hiába beszélsz neki. Szólás:
Huncut a nímet: az mondja, akit (pl.
vásárban) be akarnak csapni. Rigmus:
Addig iszunk mi kettecskén, míg a nímet
nem szánt kecskén. Míg a nyúlbúl nem
lesz jáger, krinolinbúl hóṷzentráger. L.
még: cívis népnyelv; a fogalmak szócikkeit is!
németgyeplő nímetgyeplű fn 2
egyenként 140 cm hosszú → gyeplő,
amelyeket csattal kapcsolnak egybe.
némethas nímethas fn Hasmenés. A
szílvátúl nímethast kapott. L. még: nemzetiségcsúfoló, népi betegségnevek
német juh nímet ju fn Merinói juh.
Gyapját guba készítéséhez nem használták. L. még: juhtartás
német juhász nímet juhász: Nagy
testű → kutyafajta.
német-magyar patkó: → patkó
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német nadrág: → pantalló
németól nímetóṷl fn Egy ló elhelyezésére alkalmas keskeny → istálló. A
~akat a 18. században a katonaság lovainak elhelyezésére építették. Berendezésüket és méretüket rendeletben szabályozták. Valószínűleg hatást gyakoroltak
a paraszti istállók felszerelésére is.
német szabó nímet szabóṷ: Megrendelésre dolgozó, finomabb kidolgozást
igénylő, polgári ruhadarabokat (pl. pantalló, frakk) készítő → szabó. Megrendelőik főként kereskedők, értelmiségiek és
az újabb mesterségeket űzők voltak.
németszegfű nímetszegfű fn Barátszegfű. Szíp kis tarka virág, egísz nyáron
árúják a piacon.
*Német utca: → Széchenyi utca
*Német utcai kisajtó: → kisajtó,
*város árka
*Német utcai kisajtónál levő kert:
→ Széchenyikert
németzabola nímetzabola fn Szilaj
hátaslovaknál, ill. makacs igavonó lovaknál használt → zabola. A zabolatest
egy darab vasból készül, ehhez forrasztják hozzá a két zabolapálcát úgy, hogy a
zabolavas a pálcák kétharmadánál vannak rögzítve. A fékszár csatlakozására
való karika a zabolapálca egyik végénél
van, a másik végétől egy erős láncot
vezetnek át a ló álla alatt. A fékszárat
meghúzva a lánc a ló állcsontját megfeszíti.
nemezesedik ~ i → Szőrmekikészítőknél a szőrme a dögszőrök miatt gubancos, vastag, összefüggő kifésülhetetlen anyagot hoz létre.
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nemi betegségek: A meggondolatlan
nemi élet következménye volt már akkor
is a nemi betegségek „beszerzése”. Ennek régi általános körülírásos megnevezése a nemzőrészfene. A ~ adatolt példái:
rosseb,
rosszbaj/rossznehézség/rossznyavalya, rosszbetegség, franc, gatyabaj; női (nemi) betegség a fehérfolyás és
a sankér. Az ellenük való védekezés pl.
a kuplerájokban hatóságilag ellenőrzött
módon történt. L. még: népi betegségnevek; a fogalmak szócikkeit is!
nemi élet: – A/ A házasság előtti ~ről
a puritán valláserkölcsi alapokon nyugvó
cívis társadalom másként vélekedett a
nők és másként a férfiak esetében. A lányok házasság előtti ~ét elítélte, megszólta, a fiatalemberekét bizonyos megértéssel nyugtázta. Állítólag nem volt ritka, hogy az apa (az anya tudtával) elvitte
a 16−17 éves kanosodó fiát magával a
kuplerájba. A házasságban élők ~e a házastársak magánügye volt. Ha vmelyik
fél nem volt elégedett, akkor sem szólt
róla másoknak, nem tárta ország-világ
elé a problémáját. – B/ A ~ szókincse a
nyomdafestéket nem tűrő szavak, kifejezések számbavétele nélkül is rendkívül
bőséges és változatos. Fő jellemzőjük az
ötletesség, képszerűség. Tréfás felhívás
szeretkezésre: SzőÝrtarisznya a pendejbe, liliomszál a gatyába, tegyük a szőÝrtarisznyába! Előjátékhoz kapcsolódik a
Fogtál-e már aranyhalat, violaszín kötény alatt? – A férfi (és nő) nemi vágyát
kifejező ige: badárzik. Csak férfira vonatkozik a torsalkodik. Jelentését a hozzáfűzött példamondat világítja meg: Csiribiri ember vóṷt, mégis vóṷt ijen kis
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emberbe is, hogy a nőÝknél torsalkodott, mint a kokas a tyúknál. A közösülés mindkét nemre vonatkozó igéi: a durva baszik, a kevésbé durva kamatyol,
kettyent, kúr, tosz. Külön alcsoport, amikor a nemi érintkezés a férfi szemszögéből van kifejezve, férfi nőt magáévá
tesz: a durva megbasz, baszogat, a kevésbé durva használ, kanol, kúrel, lök,
megkúr, megkúrel, megbabrál, meghág,
megcsesz, megdug, megizél, megkefél,
megmász, megnyom, megpetél, megteker, pináz: megpináz, pitykézik, kupakol.
Ez utóbbi tánckurjantásban is megvan:
Nincs menyország, se pokol, még a pap
is kupakol. Szószerkezettel: löki a tökit,
szépítő kifejezéssel: megtette vele (megtesz), tojózás. Itt említhetők a fiatal lány
(fiú) megbecstelenítésére utaló megpocsékol, megront, megejt, ill. a mutogatós
ember, vmint a szerelmi előjáték olyan
igéi is, mint a megcsöcsörész, birbitél,
megbirbitél. A szeretkezés egyik módjára utal az oldalszakáll, barkó combkefe
neve. Az elsõ ízben való közösülést, a
házasságon belüli nemi érintkezés megkezdését elhálásnak mondták. A ~ kényszerű szüneteltetésének kifejezése a férfira vonatkoztatva: borjúkötélen van. Ha
a nő (feleség) nem akar ~et élni kancarúgással jelzi. Ez ütés, rúgás, amelyet a
férfi a nemi érintkezés elől kitérni akaró
nőtől kap. Ha a (cívis) lány megérett a
nem életre, a szülésre, tréfásan így nyugtázták: Kiállaná mán az annya kínnyát.
Már nem hasadna le a nyársrul. Ha
azonban nem vigyáztak, könnyen megesett lány lett belőle. Az érzéki, buja természetű nő fehérmájú. A férfi nemi ere-
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jének minősítése, dicsérete a nagyvérű;
bika, nagy kan, jó csődör metafora, ill. a
Nagy fennállóṷ teheccsíge van körülírás.
De egy ”bökvers” szerint a túlzott ~ akár
bajjal is járhatott: Azír lettem hátba görbe, mert sokat kurtam a gödörbe. Ennek
ellenkezője, amikor az öregé Ojan már,
mint a lágymosóṷ. Az ilyen férfinak már
csak a szeme kívánja a ~et: Kitakar,
betakar. Isten tuggya, mit akar. Bizonyára ide (is) kapcsolható az ügyetlen,
gyámoltalan férfiember gyengénszúró
megnevezése. (A különböző életkorokhoz − gyermekkor, kamaszkor, ifjúkor,
időskor − kötődő erotikáról, ill. a ~tel
kapcsolatos hiedelmekről, különlegességekről stb. puritán életszemléletű adatközlőim nem adtak felvilágosítást.) L.
még: férfi nemi szerv, magzatelhajtás,
női nemi szerv; a fogalmak szócikkeit is!
nemjóját nemjóṷját isz − Enyhe káromkodás: A nemjóṷját neki!
nemkell ~ mn − Szólásban: Nemkell
íze van: nekem egyáltalán nem ízlik.
nemsoká ~ hsz Nemsokára.
nemszeretem ~ mn Kellemetlen,
rossz. Eljönnek a ~ napok.
nemtudomszilva ~ fn Hivatalos neve: penyigei szilva. Tojásdad alakú, apró
szemű, nyári édes → szilva. Kiváló lekvárt főznek belőle.
nemzetes asszony ~: a) Idős(ebb)
jómódú gazda feleségének → megszólítása a cselédség részéről. b) Nemes aszszony megszólítása.
nemzetes úr ~: a) Idős(ebb) jómódú
gazda → megszólítása a cselédség részéről. b) Nemes úr megszólítása.
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nemzetiital ~ fn Piros-fehér-zöld színű ital; strumfpándli. A italt úgy készítik, hogy legalulra zöld színű abszintot,
erre fehér tripli sec-et, végül vöröses konyakot v. rumot öntenek.
nemzetiségcsúfoló: A → csúfolók
egyik csoportja, amelyben egy közösség
gúnyos és ironikus hangon, erősen eltúlozva fogalmazza meg (leggyakrabban
dalban, vmilyen frazémában v. csupán
jelzőként) egy nép eredetéről, jellemző
tulajdonságairól véleményét. Alapja általában a külső megjelenésen való humorizálás, amely gyakran durva, bántó
hangnembe csap át. Nemzetiségcsúfolóink elsősorban a magyarsággal együtt
élő népeket és nemzetiségeket figurázzák ki. A cívis néphagyományban 4 csoportja alakult ki: a → cigányokkal, németekkel, tótokkal és zsidókkal kapcsolatos ~k.
nemzetiszín ~ mn Nemzetiszínű.
nemzetiszín bojt ~: → Paszományosoknál többféle formában készített bojt,
amelynek alja sok sodrott bojtból áll.
nemzetiszín zsinór nemzetiszín zsinóṷr: 3 színű pamutból albumhoz stb.
készített → zsinór.
nemzetség nemzeccsíg fn A rokonoknak, az azonos nevű rokon családoknak az összessége, atyafiság. Általában
25−30 közeli rokon, felnőttek és gyerekek alkották a ~et. − Szólás: Nem nagy
nemzeccsígbül valóṷ: nem dicsekedhet a
származásával.
nemzőrészfene nemzőÝríszfene fn
(rég) A nemi szerv betegsége. L. még:
népi betegségnevek
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néne ~ fn 1. Idősebb nőtestvér, nagynéni. 2. Közelebbi idősebb nőrokon →
megszólítása. Jöjjön mán, nénnye!
nénémasszony ~ fn → Megszólításként is. 1. Idősebb asszony, néni, 2.
Nagynéni. 3. Idősebb nőtestvér. 4. Unokanővér. 5. Az unokatestvér felesége, ha
idősebb.
néni ~ fn Nagyon idős, ill. középkorú
nőre mondják, → megszólítás is.
nenyúljhozzá(m) nenyújhozzá(m) fn
Tréfás tésztanév: Lekváros nenyújhozzá(m).
népesség nípessíg fn Egy → méhcsaládhoz, kaptárhoz tartozó méhek összessége. L. még: méhészet
népgyűjtő nípgyűtőÝ fn Az a személy, aki a vendégeket hívja az esküvőre. L. még: lakodalom
népi betegségnevek: – A szócikk
nagyrészt a 20. század eleji debreceni
református egyházi halotti anyakönyvek
adataira épül. A betegségek (halálokok)
megnevezése bizonyára nem minden
esetben a halál beálltát igazoló orvostól,
halottkémtől származik, hanem az elhunyt hozzátartozójától, ill. az anyakönyvet kiállító lelkésztől. Ezzel magyarázható, hogy a félig-meddig szakszerű
kifejezések mellett népi eredetű betegségnevekre is bőséggel találunk példákat. Természetesen a szócikk adatai között olyan betegségek, sérülések is szerepelnek, amelyek nem vezettek halálhoz (pl. ótvar, árpa) – A/ A betegség a
szervezet életműködésében keletkező
rendellenes elváltozás, kóros állapot, zavar. A szó a régi (nép)nyelvi összetételekben betegségnévként gyakran fordul
elő: pl. csúnyabetegség ’rák’, észbetegség ’agybaj’ forróbetegség ’láz’, járványbetegség ’járványt okozó betegség,
pl. himlő, spanyolnátha’, kolerásbeteg-
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ség ’kolera’, szárazbetegség ’tüdőbaj;
csontfájás, szaggatás’, vízibetegség ’vízkór’ (Méhek közt fellépő betegség a
méhbetegség.). Szinonimája a kór. Ez is
gyakran szerepel összetételben, pl. aszkór ’a testet sorvasztó betegség, pl. tüdővész’, cukorkór ’cukorbetegség’, epekór ’epekő okozta betegség’, eskór ’epilepszia’, görvélykór ’a nyaki nyirokmirigyek megduzzadása; gümőkór’, gyermekkór ’gyermekbetegség’, kelevénykór
’nagyobb, csoportos kelés’, nehézkór
’epilepszia’ sápkór ’vérszegénység’,
szárazkór ’tüdővész’, szélkór ’bélcsavarodás’, vízkór ’vízibetegség’, egyik fajtája a hájvízkór. (Juhok betegsége a májmételykór.) Hasonló jelentésű a kórság
is: szélkórság. – B/ Betegséget (v. a betegség tünetét) jelölő köznevek önállóan,
szóösszetételben v. szószerkezetben: a)
A láz sok népi betegségnévben szerepel
utótagként: agyláz, csúzláz, epeláz/epésláz, forróláz, gelyláz, gyermekágyi láz,
gyomorláz, hideg láz, idegláz/ideges láz,
ínláz, náthaláz, petecses idegláz, rothasztó epésláz, rothasztó láz, tejláz. Idekapcsolhatók a láz hirtelen emelkedésével kapcsolatos borzongás, fázás, reszketés, fogvacogás, hidegrázás jelentésű
hideglelés/hideg/hidegség példái is: epehideg/epehidegség, érzőinas hideglelés,
gyomorhideg/gyomorhidegfene, harmadnapos hideglelés /forróhideglelés, ínhideg, másnapos hideglelés, rothasztó hideg. Talán itt említhető a tüzesszakadék
is. – b) A lob és ritkábban használt alakváltozata a lobbanás, ill. a hasonló jelentésű gyulladás a régi nyelvben a következő betegségnevekben fordul elő: agylob, béllob/béllobbanás, belsőszívhártyalob, csípőizületi lob, fültőlob, gennyes
füllob, gennyes rákbéllob, gennyes
térdizületi lob, gögsíplob, gümőkóros
agylob, gümős agyhártyalob, gümős
hashártyalob, gyomorlob, hashártyalob,
heveny veselob, hörglob/hörgyulladás,
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húgyhólyaggyulladás, idült szívizomlob,
idült veselob, légcsőlob, medencelob,
méhlob, szívburoklob, toroklobbanás,
tüszősbéllob, vesemedencelob. Idevehetők a ’nyálkahártya gyulladása’ jelentésű
hurut adatolt esetei is: gennyes hólyaghurut gümős bélhurut, gyomorbélhurut,
idült hörghurut. – c) A gennyel, gennyesedéssel kapcsolatos elnevezések: genynyes méhgyulladás, gennyes rákbéllob,
gennyes térdizületi lob, gennyesvérűség/
gennyvér, gennymellűség, gennyedő
orbáncos lob, gyermekágyi gennyesvérűség, gennyes csomó, gennyedség. Itt
említhetők a tályog ’fertőzés okozta
gennyes üreg’ példái is: has feletti tályog, hasűri tályog, hidegtályog, mirigytályog. – d) A rák ’rosszindulatú daganat’ és nyomatékos változata a rákfene,
ill. a hasonló jelentésű rothadás és daganat/dagadás sok betegségnévben szerepel: ábrázatrákfene, ajakrák, állkapocsrák, arcrák/pofarák, bárzsingránk,
csecsrák, fültőrák, gyomorszájrák, hólyagrák, hónaljmirigyrák, húgyhólyagrák, velősrák, vízirákfene; gögrothadás,
gyomorrothadás, légcsőrothadás, májrothadás, tüdőrothadás, vérrothadás; fehérdaganat, gümős béldaganat, hasdaganat, méhhúsdaganat; lépdagadás,
mirigydagadás Itt említhetők a ráksüly,
a rothasztó szájfájás, ill. a fene példái
is: lábtörésfene, nemzőrészfene. (A feneféreg azonban utalhat a féreg ’farkas’
okozta halálra is.) Talán idesorolható a
mirigyes betegség is, ez utalhat jóindulatú daganatos betegségre, de pestisre,
kolerára, tífuszra is. − e) A sorvadás
jelentése: ember v. más élőlény szervezete, teste térfogatában és súlyában
csökkenve gyengül, pusztul; gümőkór
’tuberkulózis’, szárazbetegség; bélhurut,
kiszáradás. Adatolt fajtái: agysorvadás,
bélmirigysorvadás, bélsorvadás, gögsípsorvadás, lehellőgégesorvadás, lépsorvadás, méhsorvadás, mirigysorvadás,
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szívsorvadás, tüdősorvadás, vénségsor
vadás. Itt említhető a gyermeksorvasztó
betegség körülírás is. Hasonló jelentésű
a száradás/szárazság/aszály, pl. a gyermekaszály, gyermekszáradás, lépszárazság és a senyvedés/senyv is: gyomorsenyv, gumós tüdősenyv, májsenyvedés,
torokmirigysenyvedés, vízhólyagsenyv.
Talán idevehető a többjelentésű süly is.
Cívis nyelvi jelentései: ’hámlással járó,
vörös színű bőrbetegség, ló szervezetében keletkezett tályog’. Adatolt példái:
ráksüly, sülyköszvény. – f) A szűkület/
szűkülés példái: gyomorszűkület, húgycsőszűkülés. – g) A keményedés példái:
gyomorkeményedés, húgyhólyagkeményedés, májkeményedés, ütérkeményedés. – h) A szakadás fő jelentése ’sérv’.
A cívis (nép)nyelvben adatolt fajtái:
ágyékbélszakadás, bélhártyaszakadás,
bélszakadás, életérszakadás, köldökszakadás, tökzacskószakadás. A sérv
egyik fajtája a zártsérv.− j) A vízkórság/vízkór/vizibetegség vizenyő felhalmozódásával járó kóros állapot. Adatolt
fajtái: agyvízkórság/vízfejűség, fővízkórság, bőrvízkórság, hájvízkór.− k) A sárgaság a bőr sárgás elszíneződését jelenti, különösen ’májgyulladás’, példában: feketesárgaság ’vörheny’; hasonló
jelentésű a hervadás/hervadozás is. – l)
Gyulladásos kelés jelentésű szó a támadás. – C/ A következő csoportosítás a
szakirodalomban „Betegségek nemzetközi osztályozása” elnevezésű egységes
kódrendszer fő kategóriáin alapul. Néhány kategóriánál csekély számú adat
található. Ennek oka többek között a korabeli orvostudomány fejletlenségében,
másrészt az adatszolgáltatók ilyen irányú
tájékozatlanságában, ill. az anyaggyűjtés
hiányosságaiban (is) kereshető. A rendszer lényegéhez tartozik, hogy egyes
betegségnevek több helyre besorolhatók. A betegségnevek sokszor bizonytalan jelentése miatt célszerűnek látszott

nadálylapu
az adatok ábécérendes felsorolása, emiatt az alkategóriákat, ill. a szinonimákat
csak a legnyilvánvalóbb esetekben vettem tekintetbe. 1. Fertőző és élősködők
okozta betegségek: fejtetű, forróhideglelés, forróhideg, forrónyavalya,forróság,
forróbetegség, forróláz, félbehagyó láz,
franc, himlő: visszavert himlő skarlát/vörhenyeg, pepecs, vereshimlő/veresség, mirigygümőkór, trichina, járványbetegség, kásahimlő, fattyúhimlő,
métely, mirigyes betegség, kolerás betegség, kanyaró, pestis, mirigyes betegség, hagymáz: bélhagymáz, hashagymáz/hasihagymáz,
influenza/inflúzia:
náthaláz; pokolvar/fenepokolvar, hártyás torokgyík
spanyolbetegség, rázóhideglelés, petecs/pepecs, görvélykór,
tüdősorvadás, másnapos hideglelés, feketesárgaság, rühesség, kullancs, szamárköhögés, sárgaság, szemölcs, veszettség. – Nemi betegségek: bujasenyv/
bujasenyvedés, gatyabaj, nemzőrészfene, rosszbaj/rossznehézség/rossznyavalya, rosszbetegség, rosseb; fehérfolyás,
sankér. 2. Daganatok: ábrázatfene/ábrázatrákfene, bárzsingszűkülés, bárzsingelzáródás, A rák ’rosszindulatú daganat’
és nyomatékos változata a rákfene, fene,
ill. a hasonló jelentésű rothadás és daganat/dagadás; ajakrák, állkapocsrák,
arcrák/pofarák, bárzsingránk, csecsrák,
fültőrák, gyomorszájrák, hólyagrák, hónaljmirigyrák, húgyhólyagrák, velősrák,
vízirákfene, ráksüly; gögrothadás, gyomorrothadás, légcsőrothadás, májrothadás, tüdőrothadás; fehérdaganat, gümős
béldaganat, hasdaganat, lépdagadás;
méhhúsdaganat; mirigydagadás, csúnyabetegség, mirigyes betegség, rothasztó szájfájás, (rothasztó epésláz, rothasztó láz, rothasztó hideg), lábtörésfene,
nemzőrészfene, rosseb. 3. A vér és vérképző szervek betegségei és az immunrendszert érintő rendellenességek: sápkór, eresvérűség, vérkiöntődés, orrvér-
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folyás,
tökzacskóvérzés,
genny:
gennyesvérűség/gennyvér, gyermekágyi
gennyesvérűség, vérrothadás, gennyes
méhgyulladás, gennyes rákbéllob, genynyes térdizületi lob, gennymellűség,
gennyedő orbáncos lob, gennyes csomó,
gennyedség, tályog: has feletti tályog,
hasűri tályog, hidegtályog, mirigytályog, mirigysorvadás. 4. Endokrin (belső
elválasztású mirigyek), táplálkozási és
anyagcsere betegségek: köszvény: sülyköszvény,
szárazköszvény,
zsigora.
skrofulás, torokmirigysorvadás, cukorkór, cukorvizelés. 5. Mentális (értelmi)
és viselkedészavarok: dohányzás (és
nyelvi kifejezései, ártalmai) részegség
(és nyelvi kifejezései). 6. Az idegrendszer betegségei: csihari, epilepszia: eskór, rossznehézség, rossznyavalya, idegsokkos, frász, frásznyavalya, nehéznyavalya/nehézség/nehézkór, elmeháborodás, észbetegség, ördöngős, agygyengeség, idegsokkos,, agyhűdés, agysorvadás, bódorgó, hisztériás görcs, agysérelem/agyroncsolás, agyvelőbaj, agyrázódás, ideges láz/idegláz, petecses idegláz,
ideges baj, kornyadozik, agylob, rán ga
tódzás, agyvízkórság, agyláz, fővízkórság, agyvízkórság/vízfejűség, agyhártyalob. 7. A szem és függelékeinek betegségei: kötőhártya-gyulladás, kancsalság,
vakság: havivakság, árpa, hályog: szürke hályog, zöld hályog, farkassötétség/
farkasvakság, rövidlátás/közellátás, távollátás. 8. A fül és csecsnyúlvány betegségei: fültőlob, fültőrák, füllob, fülfájás. 9. A keringési rendszer (szív- és
érrendszer)
betegségei: agyszélütés/
agyszélhűdés, főszélütés, főfájás, agygutaütés, gutaütés, szívelhájasodás, szív guta, szívrepedés, belsőszívhártyalob,
szívburoklob, szívizomlob, szívsorvadás;
ütérátmetszés, ütérelmeszesedés/ütérkeményedés, ütérszakadás, ütértágulás,
eresvérűség, edényelmeszesedés, edényrepedés, vérkiöntődés, agy- vérömleny,
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orrvérfolyás, aranyérfolyás, életérszakadás, vesekő, veselob, vese- medencelob. 10. A légzőrendszer betegségei:
hajszálhörghurut, influenza, szárazbetegség, szárazkór, aszkór. A tüdő betegségei: tüdőbaj és népnyelvi megnevezései: hektika, heptika, sorvadás, tüdősorvadás, szárazbetegség, régi orvosi elnevezései: tüdősenyv, gűmős tüdősenyv,
tüdőgumó, tüdőhörgés. További adatok:
tüdőkelevény, tüdőlégdaganat, tüdőszélütés, szárazheptika, szárazkór, szárazköhögés, tüdőrothadás, mellfulladás. A
gög ’gége’ betegsége: gögcsontosodás,
gögsípsorvadás, lehellőgégesorvadás,
szamárköhögés. 11. Az emésztőrendszer
betegségei: előbél 1. szakasza (szájüreg,
fogak, nyelv, nyálmirigyek): szájfene
/szájrothadás, szájhólyagzás, szájpenész,
rothasztó szájfájás, zsebrő; fogfájás, farkasfog; előbél 2. szakasza (garat, nyelőcső, gyomor /has): gyomorhideg/gyomorhidegfene, gyomorbélhurut, gyomorlob, gyomorszájrák, gyomorrothadás,
gyomorsenyv, gyomorkeményedés, gyomorszűkület; has: hasdaganat, hasfájás,
hasgörcs,
hashagymáz/hasihagymáz,
kólika, némethas, napos béljárás, okádás: bélokádás, gilisztahugyozás/gilisztás/meghugyozta a giliszta, gyomorémelygés, A hasmenés, tréfás nevén
hasmars „változatai” a cifrafosás, ill. a
taknyoshasmenés, legveszélyesebb fajtája a fogyasztó hasmenés. Halálos kimenetelű lehetett az orosznyavalya/ukránnyavalya néven emlegetett hasmenés is.
Második világháborús „örökség” volt, a
megszállók hurcolták be; bél, bélrendszer: bélaszalvány, bélátfúródás, bélfájás/bélkólika, bélhagymáz, béljárás/bél
menés, béllob/béllobbanás, bélmirigysorvadás, bélokádás, bélsipoly, bélsorvadás, bélszakadás, bélszáradás, gümős
béldaganat; máj: májkeményedés, májrothadás, májsenyvedés, májtályog; epekiöntődés, kiömlés, epemirigy, epekór,
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epeláz/epésláz, sárgaság, hervadás/hervadozás; lép: lépdagadás, lépsorvadás.
12. A bőr és a bőralatti szövet betegségei: arcorbánc, ideges bőrkiütés, bőrláz,
ideges bőrláz, bőrvízkórság, vaktetű,
ótvar, sóvar, süly: ráksüly, szemölcs,
szentantaltüze, koszmó, tyúkszem, kelés:
fogkelés, éretlen kelés, kelevény, kelevénykór, gyűlés, gennyedő orbáncos lob,
zsebrő, támadás. 13. A csont-, izomrendszer és kötőszövet (ízület, ín, ínszalag, porc, zsírszövet) betegségei: csontgümőkór/csontgümősödés, csontüszkösödés, szárazkór, a görcsnek a különböző fajtái: dermedtgörcs, gégehűdgörcslob, görcsös köhögés, görcsvíz, gyermekágyi rángógörcs, gyermekgörcs,
hasgörcs, mellgörcs, rángógörcs, rengőgörcs; főcsontszú, rehoma, csigolyaszú,
a gerinc betegsége a foltos gerinckeményedés. Itt említhetők a csúz ’reuma’
példái is: csípőízületi csúz, idült csúz,
megrögzött csúz, csípőizületi lob, genynyes térdizületi lob, inzsugorodás, inrángás, érzőinas hideglelés, köszvény:
sülyköszvény, szárazbetegség, szárazköszvény, zsigora. 14. A húgyrendszer
betegségei: húgyhólyagkő, hólyagkő,
vizes húgyár, vizeletbajos, húgyvérmérgezés, cukorvizelés, csorvás láz (?), vízhólyagkő, vizeletikő, vízhólyagsenyv,
zacskós vízkór, vízhólyagsenyv, húgycsőszűkülés, húgyhólyagkeményedés, hájvízkór, húgyhólyaggyulladás, húgyhólyagrák, rendszertelen v. csekély menstruáció/havibaj/tisztulás/hószámrekedés.
15. Terhesség, szülés, gyermekágy:
gyermekágyi gennyesvérűség, gyermekágyi rángógörcs, elfosás, gyermekágyi
láz, tejláz, magzatelhajtás/angyalcsinálás/elcsinálás, gyermekaszály, gyermekgörcs, gyermekkór, idétlen (csecsemő)
16. A születés körüli szakban keletkező
állapotok: csecsemőszáradás/csecsemőszárazság, gyermeksovasztó betegség,
gyermekaszály, gyermekaszály, gyer-
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mekkór. 17. Veleszületett rendellenességek, deformitások és kromoszómarendellenességek: kancsalság, vízfejűség,
farkasfog, nyakatekercs, bőrbajuszú,
puci, káptalanszájú, hatszálbajuszú, óláb, karikaláb, taszisz/taszisz lábú, kacsatalp/rucatalp, hámfalábú, hólyagfejű,
ugorkafejű/ugorkapeti, kobakfejű, kacska, csonka (kéz), huszártérdű, ökörtérdű,
tyúkmellű. 18. Máshova nem osztályozott panaszok, tünetek és kóros klinikai
és laboratóriumi leletek: üszkösödés:
lábüszkösödés, aggkori üszkösödés, köhögés, csuklás, cukorvizelés, gyomorémelygés, sárgaság, hányás, fingás,
tüszkölés, dadri, hebeg, hebrál, hebre,
hebrencs, hadaró; aggvénség, vénséggyengülés, vénségsorvadás; nyavalyaszaró? 19. Sérülés, mérgezés és külső
okok bizonyos egyéb következményei:
csípőtörés, fősérelem, agyrázódás/agyroncsolás/agysérelem, tökös, ágyéksérv
/ágyékbélszakadás, feneféreg. bélszakadás, bélhártyaszakadás, köldökszakadás,
tökzacskószakadás,
tökzacskóvérzés,
zártsérv, lábtörésfene,k seb, betört fej,
hőguta, napszúrás, gutaütés, mennykőcsapás; nemi erőszak: megpocsékol,
megront, megejt, vízbefulladás. 20. A
megbetegedésre való hajlam és a halandóság külső okai: csúnya halál, gyilkosság, öngyilkosság: lúgot ivott, elsingelte
magát, gyufaméreg. L. még: emberi test,
a fogalmak szócikkeit is!
népi gyógyászat: A paraszti gyógyító gyakorlat elnevezése a szakirodalomban. Magában foglalja a betegségek eredetére, tüneteire és gyógyítására vonatkozó hagyományokat. Tudásanyaga az
egyes betegségekről szóló ismereteket,
ill. a betegségek gyógyításához szükséges cselekvésekre vonatkozó utasításokat tartalmazza. A ~ nem választható el a
népi tudástól, de része a népi hiedelemvilágnak is (cívis hiedelemvilág). Egyformán magában foglalja a különböző
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hiedelmeket, irracionális és a gyakorlati
tapasztalat által megerősített racionális
gyógymódokat. Mindezeket a 20. század
első felében a paraszti közösségekben –
így a cívis paraszttársadalomban is –
még gyakorolták. A népi gyógymódok
csoportosítása: – A/ Mágikus gyógymódok (ráolvasás: pl. árpa/termés gyógyítása bekerítéssel, golyva gyógyítása;
rontás). – B/ Mechanikai beavatkozások:
pl. kenés, gyúrás, masszírozás, magzatelhajtás túlerőltetéssel, elkötéssel. – C/
Felületi beavatkozások. Idetartozik pl. a
lemosás. Ennek egyik érdekes változata
volt a lepisilés. A régiek úgy tartották,
hogy a megégett testrész gyógyítására a
legjobb gyógyszer, ha lepisilik. Ha megígeted a kezed, peseld le, nem fog felhóṷjagosodni! − tanácsolták. A cívisektől is ismert gyógymód szerint, ha a lányok a vizeletükkel megmosták az arcukat, nem lett rajtuk pattanás, szeplő.
Felületi beavatkozás még az áztatás, izzasztás, gőzölés, füstölés, mágikus időpontban történő fürösztés, vmint a beteg
testrész bekenése, bedörzsölése, borogatása/pakolása,
kenőcsökkel/zsírokkal,
olajokkal (pl. apácazsír, babérzsír/babérkenőcs, csecsvaj, fábabugyborék,
fürjzsír, gyömbérzsír, halmaszlagzsír,
hangyalelke, jegenyezsír, olaszútifű, rabzsír, rákzsír, repülőzsír, huszárzsír, tetűzsír; krisztusfőolaj, katapala, limbusolaj, mandulaolaj), ill. folyadékkal (fehér víz). Néhány példa: A ~ hatásos
gyógyszere volt a kelés kezelésére készített pakolás. Hétféle anyagból készült:
lenmagliszt, rozsliszt, ezekhez tettek
nyúlhájat, vereshagymát, vmint háziszappanból levágott forgácsdarabkákat
és két más adalékot is, majd mindezt jól
összekeverték. Rátették a kelésre, azzal
érlelték, kifakasztották. A kelést szappanos kovásszal is borogatták. A tyúkszemet megfaggyúzták. Szemfájás gyógyítására a szőlővessző levét megszedték

nadálylapu
szemvíznek, alákötötték az üveget, borogatásra használták. Felületi beavatkozásnak vehető az is, amikor a magas vérnyomás kezelésére gyógyszeres nadályt
ragasztottak a betegre. Sajátos felhasználási módja volt a ~ban a tehénganéjnak.
Bevált gyógymód volt a pl. a vérmérgezésre, ilyenkor a beteg testrészt friss
trágyával tapasztották körül. Előfordult,
hogy az egész embert beásták, csak a
fejét hagyták szabadon. Arról is tudunk,
hogy az 1930-as években egy idős aszszony friss tehénganéjt tett a fájós fogaira, avval gyógyította. A debreceni tanyákon a szénamurva főzetével gyógyították a köszvényt. – D/ Az orvosság
bejuttatása a beteg testébe: gyógynövények: gyógyteák, főzetek, porok: pl.
csillagospor, epepor, gyanapé, halmaszlagpor, katukapor, kukolikafánk, nembánompor, plajbászporperszepor, terjéng megevése, megivása. Néhány példa: Gyomorfájásra a borseprőből készített seprőpálinkát, ill. a lórúgásnak is
nevezett paprikás pálinkát, fogfájásra
rézelejét, cifrafosásra egri bikavért ajánlottak, Székrekedés ellen az egyiptomiszilva lekvárját ettek, v. mosószappanból
kihegyezett szappandarabkákat, szappancsapot használtak, de ezt veszélyessége mi- att orvosilag tiltották. Egyéb: A
hordós káposzta leve a gyomor- és bélbetegségre volt használatos, köhögés
ellen mézzel összekevert reszelt tormát
ettek, a tüdőbetegekkel sok avas szalonnát etettek, a farkassötétéség/farkasvakság ellen csalánlevelet kellett enni, attól
elmúlt. Nyílt sebre az apadorium/deákflastrom nevű ólomtapaszt helyezték. A
tüdőbaj egyik gyógyszere a fodormentatea, vöröshagyma, fokhagyma, napraforgómag stb. keveréke volt. Ecet és méz
keverékéből álló gyógyszer volt a többféle bajra használható élipcia. – E/ Végül említésre érdemes egy általános
tapasztalaton alapuló népi gyógymód is:
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Járványos gyermekbetegség (pl. himlőféle, kanyaró) gyógyítása a cívis családokban is úgy történt, hogy a gyermekeket egy ágyba fektették, hogy a betegről
a többire is átragadjon a járvány. A betegség lefolyása jóval enyhébb volt, ha
ráragasztották egyik gyerekről a másikra. – A példák is igazolják, hogy a ~
racionális gyakorlata elsősorban a
gyógynövények felhasználásán alapult,
de alkalmaztak ásványi anyagokat, állati
eredetű és egyéb termékeket is. L. még: a
fogalmak szócikkeit is!
népi időszámítás: A paraszti társadalomban − így a cíviseknél is − szokás
volt az emberi élet jelentősebb eseményeinek idejét vmilyen fontosabb (ismétlődő) munkával jelölni (→ vetés, aratás,
cséplés, fűzsendülés stb.). − A cívis
anekdota szerint a debreceni paraszttól
megkérdezte a tisztviselő, hogy mikor
született a gyereke. Búzavetískor −
mondta a debreceni magyar. Atyafi! Hát
honnen tuggyam én, hogy mikor vetett
maga búzát?! − méltatlankodott a hivatalnok. Szólásban: Én se marhaganéhordáskor születtem: én sem vagyok alábbvaló a többi embernél. A marhaganéjhordás nem tartozott a legfontosabb
mezei munkák közé, így a frazémának
tréfás, gúnyos mellékjelentése van. A
cselekvést és annak idejét az eszköz
nevével is kifejezhették: a kapakor jelentése ’kapáláskor, a kapálás idején’.
Az újig hszó-szerűen használt mn, jelentése:’az új termésig’. A harmatszáradtja
a harmat felszáradása, ill. a harmat felszáradásának ideje. Határozószói szerepben: harmatszárattyára: nyáron 8−9
órára, amikor a harmat felszárad; harmatszárattyán: harmat felszáradásakor.

nadálylapu
A lekaszált lucernát harmatszárattyán
forgatták. A hátulja, hátulján idővel
kapcsolatban: vminek a vége/végén jelentésű szó. Úgy óṷgusztus hátujján. L.
még: újság
népi vadfogás: → vadfogás és vadászat
népség nípsíg fn Társadalmi embercsoport, társadalmi réteg.
néptanító níptanítóṷ fn Népiskolai
tanító.
népzenész nípzenész fn Cigányzenész, cigánymuzsikus.
nerángass ~ fn 1. → pálinka. 2. →
bor.
Nesze [csárda]: → hortobágyi csárdák
neszes ~ mn Szemfüles, mindentudó.
nesztek ~ i Felsz. módú alakként: itt
van, vigyétek, fogjátok!
*neutralista: → Református Kollégium
név ~ fn − Rosszkívánság: Akasszanak fel a neved napján! Szólásban: Veszet nevit kőÝtik: nagyon rosszat terjesztenek róla. Teljes változata: Amék kutyának veszett nevit kőÝtik, veszni kell annak.
névcsúfolók−kiéneklők: – A/ Női
nevekkel kapcsolatosak: Anna, Anna,
adna, ha akarna. Eszter-Peszter, lóṷg a
pendej, majd felhajtya egy tóṷt ember.
Julcsa, hun a pince/budi kulcsa? Katica,
körmöjjön meg a cica! Regina, vígig
fosos az ina. – B/ Férfinevekkel kapcsolatosak: Ne szóṷjj bele Ferenc, mert belekeverecc! Gyurka, kell-í neked hurka? Ignác, mit lácc? Eget, főÝdet, vaskarikát, átugornám a berenát. Jakab, tör-
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jön ki a nyakad! Jancsi, szart a macska,
hajsd ki! Jóṷska, tojóṷska, tojjál meg az
íccaka! András, töki, monya hangyás.
Ádám, Éva, két szem szilva. Diri, darázs,
dongóṷ, veres Dobi Jankóṷ. Kortesnótában: Kásás hurka, víres hurka, nem kell
nekünk Magos Gyurka! Zsidókra vonatkoznak: Icik, nízz hátra csak! ElőÝl megyen Icik, hason biciklizik. Utána megy
Nátán, batyut visz a hátán. Idevehetők a
következő szóláshasonlatok is: Átesett,
mint Gazsi a lú másik óṷdalára. Kapkod, mint Bernát a mennykűhöz.
neveddrád ~ fn Kisgyermek viselete:
felsőrésszel egybeszabott → nadrág. L.
még: gyermeköltözet
nevekedik ~ i Nevelkedik.
nevel ∼ i Növeszt, termeszt. − Igekötős alakjai: → benevel, felnevel, kinevel,
megnevel.
nevelde ~ fn (rég) Bentlakásos nevelőintézet. Neveldébe tanítattya a jányát.
nevelés nevelís fn Vkitől vhogyan
nevelt személy, ill. állat. Különösen a
vásárba mondta a gazda az állatra, hogy
az én nevelísem, tudott felelni írte. L.
még: oltványnevelés
neveletlenujj: → gyűrűsujj
nevelő hónap: → május
nevelő idő nevelőÝ időÝ: A növények fejlődésének kedvező időjárás. A
jóṷ nevelőÝ időÝ, ha esőÝ után süt a
nap.
nevelődik nevelőÝdik i Növendék állat a gondozással fejlődik.
nevendék: → növendék
nevet ~ i Ló egyfajta hangadására
utaló ige. L. még: lótenyésztés

nadálylapu
nevetés nevetís fn − Közmondás: A
nevetís sírás lessz utóṷjára: a szertelen
jókedvet szomorúság szokta követni.
Főként gyereknek mondják. Változata:
Nagy nevetísnek rívás a víge.
nevetlenujj: → gyűrűsujj
nevető fejfák: → sírfelirat
nevezetbe való koma: → lógókoma
névjegy ~ fn 1. A tulajdonosra utaló
megkülönböztető betűjel a birka fülén.
2. Bérsütéskor a → kenyérre ragasztott
kis cédula, amelyen a tulajdonos neve,
címe van feltüntetve. L. még: kenyérsütés
névnapozás: Más családi és egyházi
ünnepekhez hasonlóan a cívisek ezt is →
alkalomnak tekintették. Meghívás nem
volt, mert az ezen való megjelenés az
ünnepelt megbecsülésének számított.
Debrecenben a családhoz közel(ebb) álló
vendégek, rokonok számára a jobb módú
cíviseknél az ünnepelt tiszteletére vacsorát is adtak (→ ünnepi étkezés). A vacsora étrendje az évszakhoz igazodott. Télen főleg disznóhús, kolbász, hurka volt
feltálalva, máskor paprikás csirke, sült
tyúk, süteményként túrós béles, kalács.
Köszöntő csapatok, köszöntőrigmusok
tették teljessé a névnapi alkalmat. Egy
visszaemlékezés szerint régen egy-egy ~
előtti éjszakán az egész Debrecen megmozdult. Tehetős(ebb) gazdáknál megjöttek a cigányzenészek, a „házi cigányok” is, akik a gazda gyermekeinek
alkalmakkor (pl. → kézfogó, lakodalom)
muzsikáltak, ilyenkor elhúzták az öreg
gazda hallgató nótáit. A cigányzenészek
nem kértek semmit, de terített asztal
várta őket: malacsült és jó bor. Mindkét
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nembeli és minden korosztálybeli járhatott névnapot köszönteni. Nagy Ferenc
cívis gazdát ezzel a tréfás verssel köszöntötték fel a szegény gyerekek: Ferenc napja ma vagyon, eldöcögtem a
fagyon. Azír jöttem hozzátok, hogy pár
garast adnátok. Ha nem adtok, meghóṷttok, rám marad a jussotok. (Óṷnos
ablak, nyíj kifele, egy-két garas búj kifele.) Isten nyila van a padon, aki nem ád,
üsse agyon! Azt kívánom. − A gyermekek általában kis ajándékot, pénzt kaptak, a legényeket, felnőtt köszöntőket
behívták egy pohár italra, gyakran tánccal végződött az összejövetel. A köszöntők gyakran jellegzetes eszközökkel is
felszerelkeztek. Debrecenben ilyen volt
a → kántálólámpás. Más vidékeken tréfás zeneszerszámokkal v. zajcsapó eszközökkel jártak köszönteni. L. még: kántálás, köszöntő
néz níz i 1. Vmire becsül, tart. Sokra/
Sokba/Nagyra nízi magát: nagyra tartja
magát, beképzelt, rátarti. A dagájos
nagyra nízi magát. 2. Valakire valami
níz: vmi vár rá, vmiben részesedni fog.
Szíp öröksíg níz rá. − Frazémákban is
szerepel. Tréfás fenyegetés: Rád nízek,
hogy elolvacc! Szóláshasonlat: Úgy níz,
mint a ju: ostobán, bután néz. Úgy níz
rá(m), mint a víres ingre: haragosan,
dühösen néz rá(m). Változata: Úgy níz
rám, mintha én öltem vóṷn meg az apját.
Úgy nízi, mint a szeme fínyít: sokra tartja, büszke rá. Szólás: Hadd ním csak!:
hadd nézzem csak! Oda se níz neki: nem
törődik vele. Oda se nízett a pízinek:
könnyelműen többet fizetett vmiért.
Kicsire nem nízünk, sokra nem adunk:

nadálylapu
(tréf) könnyelműen kell felfogni az életet. Ojan szíp, hogy a napra lehet nízni,
de űrá nem: gyönyörű szép. Ojan kínyes,
hogy nízni se lehet rá: nagyon el van
kényeztetve. Itt van mire nízni: bőven
van minden. Jóṷl a fenekire nízett az
üvegnek: részeg. Nem nízi azt, aki szalad, hanem addig inkább halad − válaszolja az, akit pl. vmilyen jelentéktelen
öltözködési hibára figyelmeztetnek. −
Adatolt igekötős alakjai: → alánéz, átnéz, benéz, elnéz, kinéz, közénéz, lenéz,
odanéz, ránéz, túlnéz.
nézeget nízeget i Ellenőriz.
niklírozott korcsolya niklírozott korcsoja: Nikkelezett → korcsolya.
nincs ~ i − Szólás: Nincs ki a hatra, a
hetet meg halaggya: bolond. Nincs énbelőÝlem mán semmi: ~ egészségem.
Közmondás: Ahon ~, ott ne keress!:
hasztalan vársz vmit attól, akinek magának sincs.
nittszeg nyitszeg fn Két ágra hajló
szeg.
no ~ msz Ló nógatására, indítására.
No, Ráróṷ! No, gyű! L. még: fogatolás
noa: → noha
Noé Nóṷé tn − Szóláshasonlat: Akkora, mint Nóṷé bárkája (, minden belefér): ruha, helyiség nagyon nagy. Akkora
a szája, mint a Nóṷé bárkája: nagyszájú,
hangoskodó. Szólás: Ezt még a Nóṷé
bárkájábúl engedtík ki: vásárban mondja
a leendő vevő gúnyosan a szarvasmarhára: már nagyon öreg, nem sokat ér.
noha ~ fn Nevének más alakjai: nova, noa, összetétellel: nohaszőÝlőÝ.
Nagy szemű, zöld, ehető → szőlő, rossz
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minőségű, direkt termő borszőlő. L.
még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
nohabor ~ fn A → nohaszőlőből készített káros hatású → bor.
nohaszőlő: → noha
nokedli ~ fn Régibb népi neve: →
felvert galuska. Galuska. A ~t felvert
galuskának hítták, ebbe a rendszerbe lett
~. Szóláshasonlatban: Nyeli, mint ruca
/kacsa a ~t: mohón nyeli.
nokedlileves ~ fn A → cívis konyha
egyik → levesféléje. A → nokedli készítése: 1 tojáshoz 2 evőkanálnyi vizet és
annyi lisztet tesznek, hogy kanállal szaggatható legyen. A leve úgy készül, hogy
a pirított szalonnához és a kevés megdinsztelt hagymához paprikát adnak, ezt
vízzel fölengedik, kockára vágott
krumplit is tesznek bele. Ha már jól főÝl,
akkor beleszaggatják a nokedlit.
nóniusz nóṷniusz mn Nyugodt természetű, kiváló lófajta. A cívis gazdálkodók körében a legkedveltebb igavonó
állat a jó tulajdonságokkal rendelkező ~
volt. L. még: lótenyésztés, szemrehúzós
ló
noszogtat ~ i Nógat, serkent, noszogat. Biztat, nógat.
noszogtatás ~ fn Biztatás, nógatás.
nóta nóṷta fn Nóṷtába fog; nóṷtát
kezd rulla: ~´t költ róla. Igével: kinóṷtázták. Kiverte a nóṷtát: vmilyen hangszeren (pl. cimbalmon, citerán) játszik.
Fenyegetés: Elhúzom én a nóṷtáját: ellátom a baját. Elhegedüli a nóṷtáját: ellátja a baját. Szólás: Nóṷta van benne −
mondják a jó borra. Áll a nóṷta odaát:
veszekednek a szomszédban.

nadálylapu
nótafa nóṷtafa fn Sok népdalt, nótát
ismerő személy. A nóṷtafa nagyon kedvelt ember vóṷt a társaságba.
nótárius nóṷtárius fn (rég) Jegyző.
L. még: latin eredetű jövevényszavak és
kifejezések
nótás nóṷtás mn Nótázni szerető.
Nóṷtás legíny a fiad.
nótaszó nóṷtaszóṷ fn Dalolás, nótázás.
nótáztat nóṷtáztat i Hegedültet magának.
noteszkönyv: → számadáskönyv
nova: → noha
Nóvella: → hortobágyi csárdák
november ~ fn A népi kalendáriumban: Szent András hava. Az év tizenegyedik hónapja, 30 napos hónap. Nevezetes napjai: mindenszentek napja (~ 1.),
halottak napja (~ 2.), nevezetes névnapjai: → Katalin (~ 25.), András-nap (~
30.). − Szólás: Szeptember szíp ember,
októṷber csúf ember, ~ rossz em- ber:
~ben már zorddá válik az idő. L. még:
szeptember
novíciuslegény novíciuslegíny fn
(rég) Felszabadult (iparos)legény.
nő1 nőÝ i A népi hiedelem szerint Ha
valakin keresztüllípnek, az nem nőÝ tovább.− Szóláshasonlat: Úgy nőÝ, mintha
húznák: pl. gyerek, növény gyorsan ~.
Szólás: NőÝhet még ahoz: kicsi még ahhoz (, hogy másoknak parancsolgasson).
Adatolt igekötős alakjai: → belenő, benő, felnő, kinő, megnő.
nő2 nőÝ fn − Szólás: Féleszű nőÝ fírhe ment − akkor mondják, ha vmilyen
értéktelen dolgot túlságosan megbecsülnek.
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nőcseléd nőÝcseléd fn Fiatal nő, aszszony. Dicséret: De takaros egy nőÝcseléd!
női foglalkozások: → nemek szerint
munkamegosztás
női hajviselet: → hajviselet
női nemi szerv: Testrész. Leggyakoribb neve: pina, puna, picsa, juk; a kislány kis punás; ritkább nevei: nuna,
nunus, suna, mani, muna, lucskos; összetétellel, szószerkezettel: kilátszik a kis
mindene, szőÝrtarisznya a pendelybe.
Hiányossága: Kopasz pina figura: nincs
a pinán szőr. Névvel jelölt részei: pinapecek, pinaszőr. Frazémákban: Messzi
Kolozsvár, mégis, kinpics, Messzi van
Budapest, mégis ide láccik! Kinn (kis)
pircs/pics, belátok Bécsbe! SzőÝrtarisznya a pendejbe... Fogtál-e már aranyhalat violaszín kötőÝ alatt? Tréfás mondókában: Nem messzi van ide Bereg, ott a
pina dróṷton pereg. L. még: emberi test,
férfi nemi szerv
női szabómester nőÝi szabóṷmester:
Női ruha szabásával, varrásával, készítésével foglalkozó → szabómester.
nős nőÝs mn Házas 〈férfi〉. Ritkább
neve: felesíges. Szólás: NőÝs, mán nem
kimenőÝs: ti. vége a szabad életnek.
nősténytoklyó: → jerketoklyó
nőválasz nőÝválasz fn Hölgyválasz.
növekedés növekedís fn Növés. Még
növekedísbe van: még nő, növekedik.
növekedik ~ i Növekszik, fejlődik. −
Igekötővel: → felnövekedik.
növendék növendík fn Ejtésváltozata:
nevendík. 1. Növésben lévő, fiatal 〈juh,
marha〉. Féléves korig a bárányt úgy híj-

nadálylapu
ják, növendík. 2. Jelzőként: serdülő
〈gyermek, különösen lány〉.
növendékbőr: → pitling
növendéklány növendíkjány, nevendíkjány fn Serdülő lány.
növendékujj nevendíkujj fn → Gyűrűsujj. L. még: emberi test, kéz
növés növís fn Hajtás.
nővirág nőÝvirág fn Jól mézelő növény, pl. tök, dinnye. A nőÝvirág két
porzóṷs: van egy bibéje meg egy porzóṷja, így köt meg.
növöget ~ i Lassan, fokozatosan nő.
Ami még növekedísbe, növísbe van, az ~.
Serdülő korba lépő, kb. 12 éven túli
fiúkra, lányokra mondták.
nudli ~ fn Burgonyametélt, angyalbögyörő. L. még: cívis konyha
nudlitészta nudlitíszta fn Burgonyametélt (→ nudli) tésztája. Hozzávalók:
liszt, főtt krumpli, tojás, zsír. A gazdaszszony a nudli tésztáját először víz nélkül
jó keményre összegyúrja, a → nyújtótáblán a → nyújtófával elnyújtja vmivel
vastagabbra, mint a hüvelykujj, és akkor
ezeket egyenként ügyes kézmozdulattal
el- csapja, azaz vékonyra elnyújtja, majd
kis darabokra eldarabolja, sós vízben kifőzi, és pirított zsemlemorzsával meghinti.
nullás liszt ~: A legfinomabb, legfehérebb → liszt, amelyet főként tésztafélék készítéséhez használtak. Kétféle liszt
vóṷt: ~ és kenyírliszt. A ~ vóṷt a tisztaliszt.
numera ~, numeróṷ fn 1. Házszám.
2. Pénzösszeg. Hány numeróṷ ennek az
ára?

265

nádcsörmő

numerál ~ i Számít, számot tesz. A
píz nekem nem ~. Igekötővel: → megnumerál.
numeraszám ~ fn Számjelzés; amelyet festékkel az anyajuhnak és a báránynak is az oldalára nyomnak. Ha
ikerbáránya van az anyának, akkor mind
a kettő ugyanazt a ~ot kapja. L. még:
bílyogozás
numeravas ~ fn Juhok jelöléséhez
használt meghajlított (bélyegző)vas,
amelynek a végén egy szám (v. betű)
van, festékbe mártva ezzel jelölik meg
az anyajuhot és a bárányát, bárányait.
Ritkábban más állatok jelölésére is használják. L. még: bílyogozás
numeráz ~ i Anyajuhra és bárányára
a → numeravassal számot nyom.
numeró: → numera
nuna ~ fn Alakváltozata: nunus. →
Női nemi szerv. L. még: emberi test
nunus: → nuna
nút ~ fn Pl. → szuszékon hosszúkás
bemélyedés, amelybe a deszkák beilleszkednek, horony.
nünü ~ mn Élhetetlen.

Ny

nyafog ~ i 1. Bizonytalankodva, kényeskedve, nem értelmesen beszél. 2. →
Kutya hangjára utaló igeként.
nyáj ~ fn Legelőre járó kisebb háziállatoknak (főként sertésnek, juhnak) több
gazda közös pásztora által őrzött kisebbnagyobb csoportja. Kifejezésben: Körülcsapta a ~at: kutya a ~on körülszaladva
összeterelte az állatokat. A sertések csapata a disznónyáj, konda, neme szerinti
megjelölés a kannyáj, fajtája alapján pl.
manganyáj/mangalicanyáj, a juhok csapata a juhnyáj, neme alapján kosnyáj, a
nem tejelő juhok csoportja a meddőnyáj,
az ökörgulya ritkább neve ökörnyáj. −
Nagyobb háziállatokra is vonatkozhat a
rokon értelmű: falka: disznófalka, anyafalka, bárányfalka, toklyófalka, ürüfalka,
ill. ménesfalka; csak sertésekre a csürhe,
konda, tehenekre (borjakra) a csorda:
borjúcsorda, fehércsorda, fejőscsorda,
vágócsorda. L. még: disznótartás, juhtartás, szarvasmarhatartás; a fogalmak
szócikkeit is!
nyájjuhász ∼ fn Olyan → juhász, aki
több gazda tulajdonában levő → nyáj
pásztora. A rendszerint helybeli ~okat a
gazdák régen közös nyájaikhoz fogadták, feladatuk volt a nyáj legeltetése,

őrzése tavasztól télig, a sánta, beteg juhok gyógyítása. L. még: anyajuhász
nyájkanász: → kanász
nyájkondás: → kanász
nyájkondásbojtár ~ fn A disznópásztor munkáját segítő fiú.
nyájpásztor ~ fn Az egész évet kint,
a → nyáj mellett töltő → pásztor.
nyájverés nyájverís fn A → nyáj késő őszi hazahajtása. Ilyenkor mindenkinek hazahajtyák a sajáttyát.
nyak ~ fn 1. Testrész. Birt. szragos
alakok: nyakam csigojája/csigája, nyakad csigojája/csigája, nyaka csigojája
/csigája; nyakcsigolya. Külön szóval jelölt része: nyaktő ’nyakszirt’. − A vele
kapcsolatos egyéb szavak: nyersnyakas,
nyakóc, nyakón, nyakatekercs/nyaktekercs, darunyakú. Névátvitel eredménye
a perechez hasonló sült tészta darunyak
neve. Kifejezésekben: farkasnyakot
ránt: kisborjú, kiscsikó a ~ába tett kötéltől szabadulni akar, emiatt megfullad
(farkasnyak), vastagnyakú kálomista,
~ára tekergődzött 〈a munka〉. Átok: Törjön ki a ~ad!: balesetben halj meg! Szakaggyon meg a ~ad!: akasszanak fel! A
tetű egye meg a ~adat!: a) légy ápolatlan, piszkos! b) halj meg! Ironikus

nyakabeli
rosszkívánság: Szegíny feje ~astul, maraggyon el egymástul! Jakab, törjön ki a
~ad!: Jakab (kereszt)nevűeket bosszantó
mondás. Szólás: Bárcsak a ~adat vesztenéd már el!– mondják megrovóan annak, aki gyakran elveszít vmit. Nyakába
a kötele: harangozóra mondják. Nyakába
van a róṷmai járom: szenvedve, a kimerülésig dolgozik. Nyűgöt vesz a ~ába:
kínos, kellemetlen feladatot vállal. Nyakába veszi/szedi a lábát: sietve v. futva
megindul, szaladni kezd. Nyakára líp:
örökséget, pénzt eltékozol. Nyaka közzé
vert a píznek: elverte, elkártyázta. Nyakába tudták: pl. tartozást, költséget vkire
áthárít, vkinek a ~ába varr. Nyaka szakadt: végkimerülésig dolgozott. Csak
úgy nyúlik a ~a: majd megszakad, úgy
dolgozik. Felült Laci/Lackóṷ a ~ára: a
melegtől lusta, lustálkodik. Eszi a lúg a
~át: a) dühösködik, mérgelődik. b) beszédében bizonytalankodik, tétovázik.
Akár pofon, akár ~on: a) mindegy, hogyan, csak csináld meg! b) lehet így is,
lehet úgy is. Közmondás: A fírfi a ház
feje, a ~a az asszony: (tréf) a ház esze a
férj, de az irányítója a feleség. 2. Ruhadarab része. 3. Tímároknál: a szarvasmarhának a szügytől a fejig terjedő része, ill. az ezt borító bőr mint (nyers)
anyag. 4. A kasza felső része, ahol a kasza pengéje egy vasbilincs segítségével a
kasza nyeléhez illeszkedik, kaszanyak. 5.
A balta vasának a fok és él közé eső
keskenyebb része. 6. A véső vasának a
nyél és hegy közé eső elkeskenyedő része. 7. A pipának az a része, ahová a
pipaszár illeszkedik, pipanyak. 8. Szőlőtőke alsó, vékonyabb része, gyökérnyak.
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L. még: emberi test; a fogalmak szócikkeit is!
nyakabeli ~ fn Élelem, ill. ital.
nyaka csigája: → nyak
nyaka csigolyája: → nyak
nyakal ~ i 1. Mohón iszik, eszik
vmit. 2. Halnak, csíknak a nyakát levágja. − Adatolt igekötős alakjai: → benyakal, lenyakal.
nyakalás ~ fn Csizmadiáknál: a →
csizma toldása a szárbélés alatt.
nyakas ~ mn Nyomatékosított alakja:
nyers~. Megátalkodott, makacs, önfejű.
A nyersnyakast nem lehet kiállítani a
sodrábúl.
nyakas kálvinista: → református
nyakasorja ~ fn Köznyelvi elnevezése: tarja. A → disznó gerincoszlopának a nyak felé eső, húsos, vastag része.
Füstölve ették.
nyakas pruszlik ~: Olyan → pruszlik, amelyet a nyakon fejül [fölül] egy
gombbal fogatnak össze. L. még: cívis
női viselet
nyakas szűr ~: Kávészínű, drapp
színű posztóból szélesen szegett → szűr.
Négyszögletes gallérján kívül még a
nyak körül egy kis felálló gallérja is van.
A hortobágyi pásztorok nem szerették,
mert nem állt viselőjéhez, nem feküdt
meg a vállán. Leginkább uradalmi cselédek, kisgazda legények viselete volt. A
~nek egy kis nyaka van, nem gombojják,
csak a mejjen összefogják. Későbbi szűrfajta volt. L. még: cívis férfiviselet, Széchenyi-szűr
nyakaszakadtából: → nyakaszakadtáig

nyakabeli
nyakaszakadtáig ~ hsz 1. Más raggal: nyakaszakadtábúl. Teljes erővel, kitartóan. Nyakaszakadtáig/Nyakaszakadtábúl dóṷgozik. 2. Torkig, rogyásig.
Nyakaszakadtáig eszik.
nyakatarja ~ fn → Mészárosmesterség szavaként: szarvasmarhánál az állkapocs és a lapocka fölött levő vastag
hús (→ vastagtarja) közé eső rész.
nyakatekercs ~ mn Alakváltozata:
nyaktekercs. 1. Hátratekeredett → nyakú
〈csirke〉. 2. (gúny) Ferde nyakú, a nyakát
félre tartó 〈ember〉. L. még: nyakó, nyakóc
nyakatlan szűr ~: Másik neve: magyar szűr. Nyakrész nélküli → szűr,
amelynek a hátulját és a hátra lelógó
gallérját egyetlen posztóból szabták, kiterítve trapéz alakú, vagyis szabását
tiszta derékszögű szabásvonalak jellemezték. A nyakatlan ~ eleje kihajtós volt
és dupla elejű. Nincs felállóṷ gallérja, és
a válla rézsútosan van szabva. Magyar
szűr elnevezése utal régiesebb megjelenésére.
nyakazás ~ fn − Szólás: Elmarad a
~: a) pl. ha a leölésre megfogott baromfi
elfut. b) vmilyen eltervezett dolog nem
sikerül, nem jön létre.
nyakbaakasztós nyakkendő nyakbaakasztóṷs nyakkendőÝ: Megkötött állapotban levő → nyakkendő, melyet már
csak nyakba kell akasztani.
nyakbavaló-jegykendő nyakbavalóṷ-jegykendőÝ fn Nyakban viselhető →
jegykendő, amelyet a vőlegény jegyajándékul vesz a menyasszonynak. A ~ a →
jegykabáthoz járt, tkp. a vőlegény szüleinek az ajándéka, mert a jegyet mindig a
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jövendőÝbeli apóṷs, anyóṷs vette jobbrúl is meg balrúl is.
nyakbavaló-kendő
nyakbavalóṷkendőÝ: Mondják nyakba valóṷ keszkenőÝnek, nyakbavetőÝnek is. Nyakban viselt nagyobb kendő, vállkendő. Jó meleget tartó anyagból (gyapjú, selyem) készült. Az idős asszonyok ruhadarabja
volt. L. még: cívis női viselet
nyakbavaló-keszkenő: → nyakbavaló-kendő
nyakbavető nyakbavetőÝ fn 1. →
nyakba való kendő. 2. Férfiviseletként:
gomb nélküli kiskabátféle. L. még: cívis
férfiviselet
nyakbőr nyakbűr fn A kikészített állatbőr puha, nyaki része.
nyakcsigolya: → emberi test, nyak
nyakfa ~ fn Másik neve: vállfa. A →
járom felső fája. Ez feszül neki az ökör
vállának.
nyakgyökér ~ fn A szőlőtő alsó része, vagyis a nyaka alatt közvetlenül
kiágazó gyökér. Ha nem vágják le, elöli
a tőkét. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
nyakhajlásig ~ hsz Mértéken felül,
amennyit csak kíván. Nyakhajlásig ette
magát. L. még: nyakaszakadtáig
nyakhegy ~ fn Alakváltozata: nyakhegye. A → ló nyakcsigolyája közül az
első.
nyakhegye: → nyakhegy
nyakkendő nyakkendőÝ fn 1. Kiegészítő ruhadarab. Egyik fajtája a →
masninyakkendő. 2. → lebernyeg.
nyakkendőrojt nyakkendőÝrojt fn →
Paszományosoknál fekete magyar ruhához használt nagy csokornyakkendőnek

nyakabeli
kb. 10 cm széles, kézi szövéssel készített
dísze.
nyakkendős bika ~: Másik neve:
nyakkendőÝs kan. Állatok mesterséges
megtermékenyítését irányító szakember,
inszeminátor.
nyakkendős kan: → nyakkendős bika
nyaklibicska ~, nyuklibicska fn Tréfás neve: egyszeméjes nyaklibicska/nyuklibicska. Ide-oda mozgó késpengéjű,
fanyelű → bicska. A ~ óṷcsóṷ vóṷt,
könnyen megbicsaklott, mert gyenge
vóṷt.
nyaklik ~ i Késpenge a nyelében
meglazulva ide-oda mozog. L. még: kinyaklik
nyakló nyaklóṷ fn 1. A ló nyakába
akasztott, kötélből, szíjból v. hevederből
készített hurok, amelyet lánccal, esetleg
kötéllel a szekérrúd elejére erősítenek,
hogy segítségével azt a ló megfelelő
irányba mozdítsa, v. fékezze a szekeret.
A ló a nyaklóval tartja a rudat. 2. A →
cséphadaró végére erősített bőrtok,
amely a nyél végén körben foroghat, és
amelyet a hadaróval egy karika köt öszsze. L. még: lófogat, ostornyakló
nyaklókarika nyaklóṷkarika fn A →
nyakló alsó részén levő réz- v. vaskarika,
amelybe a → nyaklóláncot belefűzik.
nyaklólánc nyaklóṷlánc fn A ló nyakába akasztott → nyaklót a szekérrúd
elejéhez erősítő lánc.
nyaklószeg nyaklóṷszeg fn Kis,
egyenes szeg, a → szekérrúd elején levő
horgas, erős ragasztószeg mögött.
nyaklótartó nyaklóṷtartóṷ fn A →
szekérrúd végén levő fából készült alkat-
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rész, amely a → nyaklólánchoz csatlakozik. Ez akadályozza meg, hogy a →
nyakló a rúdon hátracsússzék.
nyakó nyakóṷ mn 1. Olyan 〈bicska〉,
amelynek a pengéje lazán ide-oda mozog. 2. Alakváltozata: nyakóṷc. Ferde
nyakú 〈ember〉. 3. 〈-n ragos alakban hszszerűen〉 nyakóṷn: csupaszon, takaratlanul; fedetlenül, meztelen nyakkal. Ne
maraggyík ojan nyakóṷn! L. még: nyakatekercs
nyakóc nyakóṷc mn 1. Fedetlen,
meztelen nyakú. 2. Könnyedén öltözött
〈személy〉. 3. → nyakó. 4. 〈-n ragos
alakban hsz-szerűen〉 nyakóṷcon: csupaszon, takaratlanul; fedetlenül, meztelen
nyakkal. L. még: nyakatekercs
nyakolaj ~ fn (tréf) Szeszes ital, főként → pálinka.
nyakontökül ~ fn 1. Rövid nyakú,
nagy fejű ember gúnyneve. 2. Gúnynévként. Rákosinak vóṷt a beceneve, úgy
híttuk, hogy Nyakontökül. L. még: Majdcsakcsüng
Nyakontökül: → nyakontökül
nyakörv ~ fn → Kutya nyakába való
szíjból v. fémből készült felcsatolható
pánt. A Hortobágyon a → komondor
nyakába tették a farkas ellen.
nyakra-főre nyakra-fűre hsz 1. Nagy
sietséggel, fejvesztve. 2. Sokszor. Nyakra-fűre hazudozik.
nyakravaló nyakravalóṷ fn Köznyelvi neve: nyaksál. 1. Férfiak nyakban
viselt rövid, meleg kendője; gyapjúsál.
2. Pamutból, selyemből, gyapjúból készített, rendszerint rojtos, hosszú, keskeny sál, amelyet többszörösen a nyakra
tekerve viselnek. − Tréfás szitok: A

nyakabeli
hóṷhér kösse meg a nyakravalóṷdat!:
akasszanak fel! L. még: cívis férfiviselet
nyakrész nyakrísz fn 1. A hordó oldalának a fejrész felé elkeskenyedő része. 2. → Szarvasmarha nyakánál levő
vékony, nyúlékony, kevésbé értékes bőr.
nyaksál: → nyakravaló
nyakszél nyakszíl fn → Csizmadiamesterségben az állati bőr gyenge minőségű nyaki része.
nyakszíj ~ fn 1. A → hám oldalait a
ló nyakán át összekötő szíj. 2. A pányvás
ló nyakát védő széles bőrszíj. á
nyakszíjkarika ~ fn A → hám nyakszíjának jobb és bal oldalán levő 2 karika közül egy, amelyeken a gyeplő szárát
áthúzzák.
nyakszíjpártázat ~ fn A → nyakszíj
erősítésére kívülről rávarrott keskeny
bőr.
nyakszíjplatni ~ fn A → hám nyakszíjának legszélesebb része, lapja.
nyakszirt: → emberi test, nyaktő
nyaktekercs: → nyakatekercs
nyaktő nyaktű fn 1. Nyakszirt. 2. →
Szarvasmarha nyakának a törzshöz legközelebbi része. A nyaktű marhalevesnek
valóṷ hús. L. még: emberi test, nyak
nyakvas ~ fn (rég) Nyakra kapcsolt
büntetőeszköz. L. még: kaloda
nyal ~ i Pofon ~: pofon üt. L. még:
felnyal, kinyal
nyál ~ fn A szájban képződő (színtelen) váladék. A ~at, főleg az → éhnyálat
a cívisek (is) gyógyhatásúnak tartották/tartják. Ha vki elvágta az ujját, reggel éhnyállal megnyalja, megszívja,
akkor nem gyullad be a vágás. A szó
más összetételekben is szerepel: vízinö-
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vény neve a → békanyál ’békalencse’,
pókoknak a levegőben úszó fonadéka a
→ bikanyál ’ökörnyál’. − A ~ szólásokban is előfordul. Csüng a ~a írte: pl.
ételt nagyon kíván. Elcsordút a ~a: sóvárog, áhítozik vmire. Gyámoltalan legénynek v. legényről mondják: Mit ír
[ér] a meggyfa pipaszár, ha vígigcsorog
rajta a ~? L. még: népi gyógyászat
nyáladzik nyáladdzik i Folyik a nyála. A kisgyerek is nyáladdzik, ha jön a
foga.
nyáladzó nyáladdzóṷ fn Ejtésváltozata: nyálazóṷ. 1. Fonás közben a nyálképződés serkentésére fogyasztott étel,
ital, pl. aszalt gyümölcs, főtt kukorica. 2.
Csoportosan végzett munka pl. kukoricafosztás, tollfosztás, varrás idején közösen elfogyasztott étel, ital. 3. Más nevei:
álladdzóṷ, szakálka. Kisgyermek előkéje, állkendője. Azír van, hogy arra csorogjon a gyerek nyála.
nyalatás: → sónyalatás
nyálazó: → nyáladzó
nyali-fali ~ mn 1. Nyalakodó, nyalánk. A ~ minden ítelbe belekóṷstol. 2.
Sokat csókolózó.
nyalka ~ mn Kackiásan kicsinosított,
kiöltözött, délceg 〈férfi, ill. nő〉. A ~ szereti magát cicomázni, szípen kiőÝtözik.
nyálkás ~ mn Nyirkos, ködös, lucskos 〈idő〉.
nyámmog ~, nyámog i Lassan, kelletlenül, kényelmesen eszik. Ne ~j mán
annyit, hanem hánd az óṷrod alá, oszt
halagy dóṷgodra!
nyámnyámszájú ~ mn Ritkább neve:
nyámnyila. Gyámoltalan, ügyefogyott.
nyámnyila: → nyámnyámszájú

nyakabeli
nyámog: → nyámmog
nyamvadt ~ mn Fejletlen testalkatú,
gyenge 〈személy, állat〉.
nyanya ~ fn → Megszólításként és
megnevezésként: 1. Nagyanya. 2. (gúny)
Öreg nő.
nyápic ~ mn Vézna, beteges, növésben elmaradott 〈gyerek〉. L. még: emberi
test
nyár1 ~ fn 1. A tavasz és az ősz (június 21. és szeptember 23; meteorológiai
~: június 1. és augusztus 31.) közötti
évszak. Fő jellemzője a leghosszabb
nappalok és a legmelegebb időjárás.
Névvel is jelölt szakaszai: nyáreleje,
nyárdereka, nyárhátulja, határozószóban: nyárára, nyáridő(ben), nyárba:
~on. 2. Életkor számításában: év. Sok
nyarat megért. − Szókapcsolatban: ködmönös nyár, vénasszonyok nyara/öregasszonyok nyara. Szólásban: Nehéz ~on
a szamárbűr − mondja az, akire vki
ránehezedik. Aki ~on haragszik, majd
megbíkül tavaszig/tavaszán: a harag sem
tarthat örökké. Sok nyarat megírt [megért]. Nyáron hopp, télen kopp: aki ~on
pazarol, télen szükséget szenved. Nyáron minden bokor szállást ad: ~on a
szabad ég alatt is meg lehet szállni.
Közmondásban: Nyáron a gatyádat, télen a bundádat el ne hagyd!: a parasztembernek az említett évszakokban ezekre van a legnagyobb szüksége. Télen
kenyeredet, ~on gúnyádat el ne hagyd!:
aki útra indul, ne feledkezzék meg télen
az ennivalóról, ~on pedig a melegebb
ruházatról. Télen bort, ~on pájinkát!:
bort ~on nem ajánlatos fogyasztani, mert
hevíti az embert. Időjárási megfigyelé-
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sekben: Nyáron köböl esőÝ víka sár,
őÝsszel víka esőÝ köböl sár: ~on a sok
esőt is beissza a föld, ősszel a kevésből
is nagy sár lesz. L. még: a fogalmak
szócikkeit is!
nyár2 ~ fn Összetett szóval: nyárfa.
Néhány fajtáját külön névvel is megjelölték, így jegenyenyár/jegenyenyárfa,
kalodainyár ’kanadainyár’, nemesnyár,
rezgőnyár/rezgőnyárfa, szürkenyár. L.
még: a fogalmak szócikkeit is!
nyaral ~ i Pl. juhász a nyarat juhaival
a bérelt legelőn, a → nyaralón tölti. L.
még: magatarti juhász, feles tartás
nyaraló nyaralóṷ fn A településtől
távoli bérelt legelő, ősgyep, ahol az állatok tavasztól őszig tartózkodnak, legelnek (nyári legelő, nyaral, nyaraltat). Itt
lettek kialakítva a legeltetési időszakokra a pásztorok részére az olyan egyszerű
építmények mint a cserény, kontyos
kunyhó, vasaló, az állatoknak a karám,
esztrenga, enyhely (pl. szárnyék), később
akol (nyári szállás), a juhoknak hodály
(nyári hodály). L. még: magatarti juhász, feles tartás; a fogalmak szócikkeit
is!
nyaraltat ~ i Pl. juhász juhnyájat
nyaranta bérelt legelőn tart, gondoz, legeltet.
nyaraltatás ~ fn A nagy kiterjedésű
pusztákon, így a Hortobágyon és a hegyvidékeken alakult ki, de olyan helyeken
is, ahol a település határában nem állt
rendelkezésre elegendő legelő. A ~ a
Hortobágyon szokásban volt a szarvasmarha (→ gulya), a ló (→ ménes) tenyésztésénél is, de legnagyobb mértékben a → juhtartást jellemezte. Oka a
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nagyarányú állattenyésztés, amelynek
legelőhiány a következménye (→ külterjes állattenyésztés). L. még: magatarti
juhász, feles tartás
nyárára ~ hsz 1. Mire nyár lesz.
Nyárára felípül a ház. 2. A nyár tartamára, idejére.
nyárdereka ~ fn A → nyár közepe,
július (augusztus) hónap.
nyáreleje ~ fn A → nyár kezdete,
június hónap.
nyárelő hava: → június
Nyárettyen ~, Nyárittyen tn − Szólás: Elmehecc Nyárettyenbe (Nyárittyenbe) jeget aszalni: mehetsz, ahova akarsz.
Elment ~be (Nyárittyenbe) jeget aszalni:
kitérő válasz a Hová ment? Hol van?
kérdésre: semmi közöd hozzá!
nyárfa: → nyár2
nyárfabödön ~ fn Kisebb méretű fabödön, kb. 3−5 kg liszt fért bele. Külön
fedele volt. L. még: űrmértékek
Nyárfahajú Balogh Péter: → cívis
ragadványnevek
Nyárfasor: → Pallag
nyárfaszék ~ fn − Szólás: Nyárfaszéket tettek alá − mondják, ha vki sokáig
időzik vhol. Más változatban: Nyárfaszékre ültettík.
Nyárfa utca: → Ondód
nyargal ~ i → Lófogatban a ló
egyenletes lendülettel, igen gyorsan fut.
nyargalás ∼ fn 1. A → szűr szegődísze letűzésének fonott hullámvonalai. 2.
A szűr alján található minta. − A ~ előrajzolása fehér festékkel, a varrás géppel
történik. A nyakas szűrnél az egész
elejen megfigyelhető.
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nyargaló nyargalóṷ fn 1. Nyargalóṷra tőÝtött puska: egy szem ólomgolyóval töltött puska. 2. → nyargaló disznó.
nyargalódisznó nyargalóṷdisznóṷ fn
Röviden: nyargalóṷ. Tenyésztésre meghagyott, szabadon tartott disznó, → süldő. L. még: disznótartás
nyargaltruha ∼ fn Gépi hímzéssel
ellátott ruha.
nyárhátulja nyárhátujja fn A →
nyár vége, nyárutó, augusztus (szeptember) hónap. Agusztus az a nyárhátujja,
mingyár itt az őÝsz.
nyári akol: → nyári szállás
nyári állás ~: 1. Szellős, nyitott
építmény a jószág nyári pihenőhelyéül a
gazdasági udvarban. 2. Lábakon álló,
ideiglenes, fedett építmény az igásállatok, fejőstehenek stb. védelmére.
nyári borízű: → nyári borízű alma
nyári borízű alma ~: Mondják nyári
borízűnek is. Közepes méretű, pirosas
színű, enyhén savanykás → alma. L.
még: borízű
nyári búzásalma: → búzásalma
nyáridő nyáridőÝ fn 〈-ben ragos
alakban hsz-szerűen:〉 nyáridőÝbe. Nyáron. L. még: → nyár1
nyári fontos: → fontosalma
nyári fontosalma: → fontosalma
nyári hodály nyári hodáj: Nyári pihenőhelyül alkalmas → juhhodály. L.
még: juhtartás
nyári jászol ~: Lábakon álló, továbbhelyezhető, állatok etetésére szolgáló berendezés. A deszkából készített,
hosszúkás vályúformát nyaranta a cívis
nagyállattartó gazdák a tanyai udvarok-
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ban állították fel. Két oldalt emellé kötötték munka után, rendszerint éjjelre az
igásállatokat (ökröket, lovakat), és a
nappal legelőn tartózkodó fejősteheneket
(→ szembejászol/arccaljászol). A ~ v. a
szabadban fa v. facsoport árnyékában
állt, v. föléje lábakon álló → nyári állást
készítettek.
nyári konyha ~: A lakóháztól különálló épületben levő → konyha. Egyetlen
helyiség, a legtöbb helyen egész évben
ezt használták konyhaként, de volt, ahol
télen csak a → disznóölés konyhai munkálatait bonyolították le benne. Egyes
gazdáknál a ~hoz épített szobában laktak
a cselédlányok.
nyári legelő nyári legelőÝ fn A településtől távolabb eső, általában bérelt
pusztai legelőterület, ahol a pásztor
gondjaira bízva áprilistól októberig kinn
tartózkodik a juh, de itt legeltetik a növendék és a nem igavonó jószágot is.
Nyári-marhaszállás: → Haláp
nyári mélyszántás: → mélyszántás
nyári nyihogó nyári nyihogóṷ: (tréf)
Fiatal, egyéves → csikó. L. még: lótenyésztés
nyári patkó: → patkó
nyári rétesalma: → fontosalma
nyári rózsa nyári róṷzsa: Teljes neve: nyári róṷzsakolompír, nyári róṷzsakrumpli. A → rózsakrumpli korai fajtája.
nyári szajkó nyári szajkóṷ: Korai →
körtefajta volt.
nyári szállás ~: Másik neve: nyári
akol. Lábakon álló, széles szalmatetővel
ellátott, vesszőoldalú juhistálló, amely a
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legelőn a tűző naptól és az esőtől védi az
állatokat.
Nyárittyen: → aszal, jég, Nyáretytyen
Nyárjas-hegy: → Pallag
nyárs ~ fn A hússütés 1−2 m hosszú,
vasból készült eszköze. Kovácsok készítették/készítik. Szóláshasonlatban: Ordít,
mintha ~ra húznák: torkaszakadtából
ordít. Úgy jár, mintha ~at nyelt vóṷna:
mereven, peckesen megy. Szólásban:
Mán nem hasad le a nyársrúl − mondták
a 16. évét betöltő lányról.
nyársal ~ i Szalonnát nyárson süt.
nyársonsült ~ fn Nyárson sütött hús,
a cíviseknek is kedvelt eledele. A húst
vékony szeletekre vágják, besózzák,
egy-egy szelet szalonnát vágnak le, és
egy-egy szelet vereshagymát. Felhúzzák
a nyársra: egy szelet sovány hús, egy
szelet szalonna, egy szelet hagyma sorrendben, míg a nagy nyárs meg nem
telik. Ekkor ráteszik a két végét a →
vaslábra v. → tűzikutyára, és lassan forgatják, amíg a parázson szép pirosra nem
sül. A nyárs 1−2 m hosszú, mindig vízszintes tengely körül forog. Nagy nemzeti ünnepeken, más ünnepélyes alkalmakon, ökörsütéseken hatalmas húsdarabokat forgattak a nyárson, és adták az
ünneplő népnek. A régi → cívis konyhának is egyik fontos eszköze volt a nyárs
és nyárstartó tűzikutya.
nyárvákol ~ i → Macska nyávog,
nyávogva hívja a párját.
nyavalya nyavaja fn – A/ Tágabb értelemben mindenféle betegséget, kórt,
bajt, nyomorúságot jelöl, pl. a forró nyavalya hidegleléssel járó magas lázat,
tífuszt. A betegeskedő emberre ezért
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mondják, hogy nyavalyás, nyavalyaszaró. Szűkebb jelentése a ~törés, epilepszia fogalmával azonos, ill. ahhoz társult: nehéznyavalya, rossznyavalya,
frásznyavalya/frász. A néphit szerint a ~
oka a rontás, ill. ördög v. bűbájos okozta
ijedtség. (Megelőzése pl. visszafelé elmondott imák, ráolvasások, mágikus
gyógymód. Ezekről már a legidősebb
cívisek is csak hallomásból tudtak.) – B/
A ~val kapcsolatos szitkok, átkok eredetileg megszemélyesített betegségokozóra
utaltak: Az én Istenem a nyavaját hozza
rád! A nehéssíges nyavaja jöjjík rád! A
nehíssíges nyavaja törjön ki! Törjön ki a
válogatóṷs nyavaja! Hogy a nyavaja
törjön ki! Héccer törjön ki a nyavaja!
Szerepelhet fenyegetésben is: Úgy pofon
váglak, hogy kitör a nyavaja! Indulatos
kérdésben: Mi a (nehíssíges) nyavaja
lelt? Szólásban: Majd kitöri a nyavaja
írte: szerelmes ember nagyon vágyódik
vki után. L. még: népi betegségnevek; a
fogalmak szócikkeit is!
nyavalyakórság nyavajakóṷrság fn
− Szitok: Törjön ki a nyavajakóṷrság!
nyavalyás nyavajás mn 1. Vmilyen
nyavalyában szenvedő, beteges 〈személy〉. 2. → nyavalyatörős. L. még: népi
betegségnevek
nyavalyaszaró nyavajaszaróṷ fn 1.
Betegeskedő. 2. Gyámoltalan, élhetetlen.
L. még: népi betegségnevek
nyavalyatörés nyavajatörís fn Epilepszia. L. még: népi betegségnevek
nyavalyatörős nyavajatörőÝs mn
Alakváltozata: nyavajás. Epilepsziás. L.
még: népi betegségnevek
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nyavalygás nyavajgás fn Siránkozás,
panaszkodás.
nyavigás ~ mn Nyavalyás, beteges.
L. még: népi betegségnevek
nyáviszta ~ mn Beteges, vézna,
gyenge. L. még: népi betegségnevek
nyávog ~ i 1. Más igével: miákol. →
Macska vékony, elnyújtott hangot ad. 2.
Magas, kényeskedő hangon beszél, énekel.
nyávogtat ~ i Gyereket sírásra ingerel.
nye: → ne1
nyefeg ~ i Nyafog, nyafogva beszél.
nyehó nyehóṷ mn (gúny) 1. → Csizmadia, suszter. 2. A csizmadia gyermeke.
nyekeg ~ i Akadozva beszél.
nyel ~ i − Szóláshasonlat: Úgy megyen, mintha karóṷt ~t vóṷna: magát
kihúzva megy. Szólás: Sokat ~ tülle: sok
bosszúságot tűr el neki. Se nem köpi, se
nem ~i: szeretne már tőle szabadulni, ha
tudna. Nem tudott se köpni, se ~ni: egy
szót se tudott szólni. Ha nem maradt,
~tek: menzai étkezéskor mondták tréfásan, ha elfogyott az étel. L. még: elnyel
nyél ~ fn Szerszámnak, eszköznek,
az a része, amit kézbe veszünk. Több
összetétel utótagjaként szerepel: szerszám nyele a kalapácsnyél, kapanyél,
vmint az ásónyél, fejszenyél, kaszanyél,
lapátnyél, villanyél stb.; eszköz része a
karikásnyél, ostornyél, seprűnyél stb.
Szólás: Kialudná a fejszébül a nyelet:
hétalvó. Ide vele, ha van nyele!: (tréf)
felajánlott tárgyra: add ide! A frazéma az
ételkínáláshoz kapcsolódhat. Benne a ~
(nyele) talán a baromfi alsó combjának a
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tréfás népi, gyermeknyelvi elnevezésére,
a nyeleshúsra utal. Közmondás: Veszett
fejszének nyele fordul: vmi megtérül a
kárból. L. még: nyeles fésű, nyélköpű; a
fogalmak szócikkeit is!
nyeldeklő nyeldeklőÝ fn Ember, állat
(pl. sertés) gégéje, torka. A disznó →
bontásakor a ~ről a véres húscafatokat
levágják. L. még: emberi test
nyelebel ~ i Mohón, sietve eszik,
habzsol.
nyeles beretva ~: A → beretva régebben használt változata.
nyeles fésű nyeles fűsű: Olyan → fésű, amelyiknek nyele van.
nyeleslapát ~ fn Szén, hamu stb. kihúzására használt, hosszú nyelű, ék alakú lapát, amelynek közepébe fúrt lyukba
bot volt állítva; → szénvonó.
nyelesvágó nyelesvágóṷ fn Melegvágó.
nyelet ~ fn Nyelés. Jelzői szerepben:
egy nyelésnyi. Egy ~ pájinkát ittak.
nyelez ~ i → Rézműves a kampót fából készült szárral látja el.
nyélfej ~ fn Az → ostor nyelének az
a része, amelyhez az ostortelek kapcsolódik.
nyélköpű ~ mn Ásón, gereblyén, villán stb. az a cső alakú rész, amelybe a
nyelet erősítik.
nyéltelek: → ostortelek
nyelv ~ fn 1. Testrész. Névvel jelölt
részei: ~hát, ~hegy, ~csap, népi nevén
birt.
szragos
alakban:
~ehegye,
~ecsapja; nyelvem hegye stb. 2. Beszédhangokból álló jelrendszer, beszélőképesség: → bükkfanyelvű, → botnyelvű. −
Szóláshasonlat: Pörög a ~e, mint a rok-

275

nyakaszakadtáig

ka: gyorsan, hadarva beszél. Más változatokban: Úgy pereg a ~e, mint az
orsóṷ/a motóṷlla. Aki gyorsan és rikácsolva beszél, annak Úgy jár a ~e, mint
a kereplőÝ. Szólás: Míreg a ~e: mindenkire rosszat mond. Jóṷl felvágták a ~it:
jól tud feleselni. Jóṷl felvágta a bába a
~it: a) gyors beszédű. b) nagyon ~es.
Nem hagyta a ~it az annya seggibe −
mondják arról, aki sokat beszél, ill. viszszafelesel. Nyelvire veszi a falu: pletykálnak róla. Írtenek egymás ~in: jól
megértik egymást. Itt van a ~emen: úgy
érzi, hogy emlékszik vmely szóra, névre,
de mégse tudja kimondani. Inkább elharapná a ~it: semmi fenyegetésre sem
árul el semmit. Nem harapom le írte a
~em: nem állítom biztosan. Mindenbe
beleüti a ~it: mindenbe beleszól, beleavatkozik. Értenek egymás ~in: jól megértik egymást. A ~it bunkóṷsbottal kell
agyonütni a halála után: főként bőbeszédű vénasszonyra mondják. Közmondás: Akinek a foga fáj, tarcsa rajta a ~it:
segíts magadon, ne mástól várj segítséget. Elébb járjon az eszed, mint a ~ed!:
Hallgass, ~em, nem fáj fejem!: gondoljuk meg jól, mit beszélünk! 3. A →
csengő belsejében levő drótra forrasztott
tojás alakú réz, amely a csengő falához
ütődve hangot ad; → ütő. L. még: emberi test, fing
nyelvcsap: → nyelvecsapja
nyelvecsapja ~ fn Köznyelvi alakja:
nyelvcsap. Ínycsap. L. még: nyelv
nyelvehegye nyelvehegyi fn Köznyelvi alakban: nyelvhegy. A → nyelv
elülső része. Itt van a nyelvem hegyin.
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nyelvel ~ i → Kutya nyelvét lógatva
liheg.
nyelvhát: → nyelv
nyelvhegy: → nyelvehegye
nyelvlakat: → lakat
nyelvleves ~ fn Disznónyelvet, szívet
összevágják, és babéros (savanyú) lében
megfőzik. Amikor megfőtt, berántják,
vékony levest, vagyis nem sűrűt főznek
belőle. Végül sót és kevés ecetet tesznek
bele, és bőségesen megtejfelezik. A cívis
gazdasszonyok ritkán főztek ~t. L. még:
leves
nyelvpritty ~ fn Sokat és gyorsan
beszélő, pergő nyelvű nő.
nyer ~ i − Köznyelvi közmondásban:
Aki mer, az ~: az ér el sikert, akiben van
bátorság.
nyereg ~ fn 1. Fából (általában kétágú fűzfából és nyárfából) készült, gyakran bőrrel bevont eszköz, amelyet a lóra
v. más, lovaglásra használt állat hátára
erősítenek, hogy az ülést biztosabbá és
kényelmesebbé tegyék. Főbb részei: nyeregkápa, nyeregfő, nyeregfa, nyeregpárna/nyeregbunda v. nyeregbőr (ülbőr),
izzasztó, heveder, kengyel, kengyeltartó
szíj/kengyelszíj, ill. a kantár. Az ún. kiegészítők, nyeregtartozékok között említhetők a nyeregszárny, nyeregtakaró,
nyeregtáska, nyeregkarika. A ~ a kiegészítőkkel együtt a nyeregszerszám. A
cívis lótartó gazdák, fuvarozók és a hortobágyi csikósok több ~típust ismertek
és használtak. Legjobbnak az országos
hírű füredi nyereg számított. A fakápás
nyereg olyan ~, amelynek a kápája fából
készült. A fanyereg szántáskor használt,
birkabőrrel leterített ~. A kocsisnyereg a
debreceni parasztfogat hajtásához átala-
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kított lovagló~. Jól ismert ~fajta a parasztnyereg is. A hortobágyi csikósnyereg/priccsnyereg nem igazi ~, hanem
csak egy kengyelekkel ellátott takaró,
amit heveder nélkül vetnek a ló hátára. A
3 évesnél vmivel idősebb csikó már ~
alá valóṷ. − Szólásokban is szerepel:
Rátette a nyerget − erőskezű asszonyra
mondják, aki uralkodik a férjén. Főként
papucsférjre mondják, hogy Rátettík a
nyerget. Aki egyszerre két v. több embert kívánó feladatot akar teljesíteni, az
Egy seggel két nyergen akar ülni. − A
~re vonatkozó találós mese: Víren megyen, vírt viszen,/magába egy csepp sincsen. (Oláh Gábor gyűjtése) 2. Szőrméseknél a vasalógép része, amelyen az
anyag található, és amelyet a pedálszerkezet segítségével meg lehet emelni. 3.
Mézeskalácsosoknál ájzolt készítményre
ragasztott képecske. L. még: a fogalmak
szócikkeit is!
nyeregbőr nyeregbűr fn A nyerget
borító juhbőr. L. még: nyereg; a fogalmak szócikkeit is!
nyeregbunda: → nyeregpárna
nyeregfa ~ fn A → nyeregnek a ló
hátához simuló része.
nyeregfonóbak nyeregfonóṷbak fn
Röviden: fonóṷbak. → Paszományosoknál: közönséges → nyereg, amelynek a
bakján ülve a nyeregtesten megfonják a
többféle figurás zsinórt.
nyeregfő nyeregfű fn Az elülső →
nyeregkápa.
nyereggyártó: → *céhen kívüli kismesterségek
nyeregkápa ~ fn A → nyeregnek
elül és hátul felmagasodó része.

nyakabeli
nyeregkarika ~ fn Olyan karika a
nyergen, amelybe különböző használati
tárgyakat akasztanak.
nyeregpárna ~ fn Másik neve: nyeregbunda, seggpárna. 1. A → nyeregre
terített, kikészítetlen fekete juhbőr,
amely az ülést kényelmesebbé teszi. 2.
Rossz ruhadarabokból készített, nyeregre erősített párnázat, amely a kényelmes
ülést szolgálja.
nyeregpokróc: → nyeregtakaró
nyeregszárny ~ fn A → nyereg oldallapja, oldalbőr.
nyeregszerszám ~ fn A → nyereg a
tartozékaival együtt. Hozzáveszik még a
→ csikós kantárt fapecekkel és vaszablával.
nyeregtakaró nyeregtakaróṷ fn Másik neve: nyeregpokróṷc. A → nyereg
alá tett → pokróc.
nyeregtartozék nyeregtartozík fn A
→ nyeregnek nem funkcionális kellékei,
pl. → nyeregtáska, → nyeregtakaró.
nyeregtáska ~ fn Olyan táskaféle a
nyergen, amelyben a lovas különböző
kisebb tárgyakat tart.
nyeregtető nyeregtetőÝ fn Egymáshoz szögben hajló két sík lapból álló
tetőszerkezet.
nyeregtetős hodály nyeregtetőÝs hodáj: Olyan → hodály, amelynek egymáshoz szögben hajló két sík lapból álló
tetőszerkezete van.
nyerekedik ~ i Üzérkedik, nyerészkedik. Megveszi óṷcsóṷbban és drágábban aggya el.
nyerés nyerís fn − Közmondás: ElsőÝ nyerís cigányvesztís/kutyavesztís:
nem szabad a kezdeti sikernek mindjárt

277

nyakaszakadtáig

örülni. A cívis emlékezet szerint a zsidó
megverte a gyerekét, ha pl. kártyázáskor
az első játékban nyert.
*nyerész: → pénzkölcsönző
nyergel ~ i Másik neve: párnáz. →
Tímármester a bőr színeléséhez használt
tőkét 2–3 db kétszeresére hajtott bőrrel
betakarja, hogy a művelet végzésére alkalmassá tegye.
nyergelő nyergelőÝ fn Katonaságnál
a lovak felnyergelésének ideje.
nyerges ~ I. mn A szekér- v. kocsirúd, ill. vonórúd bal oldalára befogott
〈ló〉. II. fn 1. Kettes és hármas fogatban
a bal oldalon levő ló. 2. Négyes, ötös,
hatos, hetes, nyolcas fogatban a bal hátsó ló. − Régen, ha 4 lovat fogtak a szekérbe, a fogatot nyeregből hajtották a bal
hátsó lóról, ezért ~ a neve. L. még: csülkösnyerges, kocsinyerges, lófogat
nyerges fék ~: A ló orrára rásimuló
szíjjal, orradzóval ellátott → kantár 〈az
ilyen nélkül készült szekeres fék nevű
kantárfajtával szemben〉.
nyerges hám ~: Nyeregből hajtott
fogat → hámja, amelynek a hagyományos hámmal ellentétben nincs vállszíja,
ill. ahol a marszíjat a húzójába mart karikához egy segédszíj köti ki, a hámkarikák pedig kissé feljebb vannak varrva.
nyerges ház ~: Horpadt tetejű →
ház.
nyerges kantár ~: Másik neve: parasztkantár. Díszítő sallangok nélküli
egyszerű → kantár.
nyergesmester ~ fn Nyereg készítésével foglalkozó iparos, nyereggyártó. −
A 18. században Debrecenben 9 ~ dolgozott, 1848-ban már csak 3.

nyakabeli
nyerges ökör: → ló
nyerít ~ i 1. Ló hangadása. 2. Nyerítve hív. Nagyon ~ti ez a lú a csikóṷját.
L. még: lótenyésztés
nyerő nyerőÝ fn 1. A háziszárnyas
villa alakú mellcsontja, kulcscsontja, ill.
annak nagyobbik darabja. Megszárítva
kisujjukkal kétfelé húzzák, és akinek a
nagyobbik fele marad a kezében törés
után, az a nyertes, annak a kívánsága
teljesülni fog. 2. → nyerőgomb.
nyerőgomb ~ fn Röviden: nyerőÝ.
→ Gombozásban a legértékesebb gomb,
amellyel dobnak, pattintanak. A nyerőÝgombot letettík az asztalra, megnyomták,
pattant, pattintottak vele.
nyers ~, nyess mn − Szólás: Én mán
csak ijen leszek, míg ~ leszek: már nem
változom meg, amíg élek. Azír fáj a fejed, mert ~: ti. mert élsz.
nyersbőr nyersbűr fn 1. Az állatokról lefejtett sózatlan → bőr. 2. Az állatról lenyúzott és megszárított bőr. 3. Besózott bőr.
nyersbőrvásár nyersbűrvásár fn A
→ vásárnak az a része, ahol → nyersbőrt árultak.
nyers föld nyers főÝd: Kellően még
ki nem száradt, nedves szántóföld.
nyershegyes: → aszat
nyers idő nyers időÝ: Nedves, esős,
nyirkos idő. L. még: időjárás
nyerskoszt ~ fn – A/ 1. Szárazétel.
Nem kelletett főÝzni, a kenyír, szalonna,
sajtok például ~ vóṷt. 2. Szegény emberek által szükségből fogyasztott növényi
eredetű táplálék. – B/ Egy visszaemlékezés szerint: Télen a szegény ember nyers
és pirított tökmagon, napraforgómagon
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élődött. Az → olajütőben tökmagolajat,
napraforgó olajat csurgatott a kenyerére.
Otthon répát, tököt, főtt v. → pattogatott
tengerit evett. A föld fagyának kiengedésekor a dércsípte gumókat kereste. A
rétes helyeken → bubolyicskát ásott, a
→ sóska leveit szedte. Savanyú íze miatt
gyermekei a sóska felmagzott szárát, a
→ sóskarengőt rágták. Asszonya a →
galambbegysaláta/galambsaláta gyenge
leveleiből készített salátát. A → földi
mogyoró/libapimpó mogyorószerű gyökerét a debreceni kondások a sertésekkel
túratták ki a vizes erdei laposokon, meghámozva fogyasztották. Az → édesgyökér a gyermekek kedvelt csemegéje volt,
édes ízéért feldarabolva rágcsálták. Nyáron, kora ősszel az erdei lakosok (→
vákáncsos) az ehető gombákat, így a
harmat-, tinóorrú-, veres-, szegfű-, kucsma-, tölgyfagombát szedték össze, megsózva, megsütve fogyasztották, v. a város piacán árulták. Ősszel a szegény ember szedrezett, megette, v. kemencében
megaszalta, eltette télire. Ekkor már volt
→ vadkörte, vadalma is. Szívesen ették
a sok vad- és szelídgyümölcsöt is. L.
még: cívis konyha, szalonnasütés
nyersmunka ~ fn A → kalap, pásztorkalap készítésének első szakasza,
amelynek során az anyagot először a
zsírtól, szennyeződésektől válogatással
megtisztítják, majd meleg hamulúgos v.
szódás vízben kimossák, zsírtalanítják,
és a szabadban megszárítják.
nyersnyakas: → nyakas
nyersselyem nyerssejem fn Külső rétegétől meg nem fosztott hernyóselyem.
L. még: selyem

nyakabeli
nyers szalonna ~: Füstöletlen, sós →
szalonna.
nyers víz ~: Kútvíz.
nyervákol ~, nyirvákol i → Macska
keservesen nyávog.
nyesedék nyesedík i Összetétellel:
nyesedíkfa. Fáról levágott vékony gally.
Régen a ~et a szegények elvihették tüzelőnek.
nyesedékfa: → nyesedék
nyesés nyesís fn 1. → Csizmadiák
nyelvében: a csizmaszár bélése alá tett
papírnak a körülvágása a görbe nyesőkéssel, hogy jól simuljon. 2. A kosárfonás részművelete. L. még: vesszőfonás
nyeső nyesőÝ fn Ló patájának vágására alkalmas szerszám. L. még: szérűnyeső
nyesőfűrész nyesőÝfűrísz fn → Vákáncsosok által használt → fűrész.
nyess: → nyers
nyest: → nyestalma
nyestalma ~ fn Röviden: nyest. Korán érő → almafajta.
nyeszlett ~ mn Kicsi, sovány 〈ember〉. L. még: emberi test
nyí ~ i → Kutya szűköl.
nyifeg-nyafog ~ i Folyton nyafog.
nyihihi ~ isz Ló, csikó hangjának
utánzása.L. még: lótenyésztés
nyihog ~ i 1. Ló, csikó egy-egy éles,
nyerítő hangot hallat. 2. Idegesítően nevetgél. L. még: lótenyésztés
nyihorász/ik ~ i Ló, csikó többször
→ nyihog. L. még: lótenyésztés
nyikorog ~ i Szóláshasonlat: Nyikorog, mint a kenetlen kerék:
nyíl ∼ fn Érem alakú fémlapocska,
amelyen az egyes mesterek neve szere-
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pelt, és amellyel sorsot húzva határozták
meg, hogy ki melyik helyen áruljon a
piaci sorban. Nyilat vet: sorsot húz, hogy
melyik helyen áruljon a piaci sorban.
Nyilat húz: földterületet, örökségrészt
stb. sorshúzással megszerez. A földnél
az járt rosszabbul, aki a rövidebb nyilat
húzta. − Szóláshasonlat: Egyenes, mint a
~: vmi nagyon egyenes.
nyiladozik ~ i Tavaszodik. Nyiladozik mán a tavasz.
nyilalás ~ fn Lónak → patkolás közben az eleven húsba vert szöggel való
megsebzése. Rosszul vertík fel a patkóṷt, megsértettík a patáját, megnyilalták. L. még: megnyilal
nyilaldosik ~ i Nyilallik. Nyilaldosik
a térgyem.
nyilallás ~ fn − Szóláshasonlat: Kicsi/Kevés kell ebbül, mint a ~bul: mondják tréfásan vmi nem kívánatos ennivalóra. L. még: oldalnyilallás
nyilas ~ fn 1. Szószerkezettel: ~
főÝd. → Területmérték, → nyílhúzással
kiosztott földterület; több részre felosztott földterületnek egy (meg nem határozott nagyságú) darabja. A szántóföldön a
~ két dűlőút között terült el, amelyek
300 ölnyire voltak egymástól. A ~ tehát
300 öl hosszú és 30 öl széles földterület
volt, azaz 9 ezer négyszögöl. A legkisebb ta- nya(föld) 3, a legnagyobb 16 ~
lehetett. Jellegzetes debreceni területmértéknek tartották. Rígen úgy mondták,
egy ~, két ~ a főÝd. Mi ölbe gondolkodtunk, nagy- apámék még ~ba mondták a
főÝdet, most meg mán hektár. 2. 400
négyszögölnyi, vagyis egyvékás szántóföld, mely egy véka vetőmaggal bevet-

nyakabeli
hető. 3. Egy ~ szőlő: ilyen mértékkel
mért szőlő. L. még: szőlőtermesztés–
szőlőművelés, ta- nyaföld
nyilas föld: → nyilas
Nyilastelep: → Szabadságtelep
nyilaz ~ i Nyilat vet, sorsot húz. L.
még: elnyilaz
nyilazás: → nyílhúzás
nyílhúzás ~ fn Más elnevezései: nyilazás, nyílvetís. 1. Az újraosztásos földközösségben a földek sorshúzással történő szétosztása a jogosultak között. A
határ felosztásra kerülő részeit talajminőség, lakóhelytől való távolság stb.
alapján kisebb-nagyobb részekre, →
dűlőkre tagolták, majd ezeket tovább
osztották. A részeket a közösség tagjai
között kisorsolták. A ~ a sorsolási eljárás
eredeti formájának emlékét őrzi, amikor
egy-egy nyílvesszőre rótták fel a földdarabok jelét, majd mindenki húzott egyet
a nyílkötegből. A kiválasztott nyílon levő jelnek megfelelő földeket használta
ki-ki a következő osztásig. Ezeket az ún
ház után való földeket vmikor utcák
szerint osztották ki. Az egykori osztás
emlékét őrzi a Csapó-dűlő, Péterfia-dűlő
és Piac-dűlő neve. Az egy birtokosra eső
parcellák összessége a → nyíl, → nyilas.
A sorsolási eljárás az évszázadok folyamán megváltozott (a nyilat bádogbárcák
helyettesítették), de a ~ elnevezést a
cívis népnyelv sokáig megőrizte, hiszen
az erdők a múlt század közepéig Debrecenben is osztatlan közös használatban
voltak, és évről évre sorsolták szét a
birtokosok között. 2. Sorshúzás, sorsolás. Debrecenben volt a ~nak egy másik
jól ismert formája is: a csizmadiaszínben, tímárszínben, heti vásárokon a mes-
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terek ~sal jelölték ki, nyílvetéssel döntötték el azokat a helyeket, amelyeken az
eladók árulhattak.
nyílik ~ i 1. Nyílik a nyüst: a két →
nyüst függőleges irányban eltávolodik
egymástól. Nyugalmi helyzetben a két
nyüst egymással egyvonalban áll. A
lábító lenyomásával az egyik felemelkedik, a másik lentebb kerül, ezáltal a mellékszálak kétfelé nyílnak, és köztük elfér
a motolla. 2. Nyílik az időÝ: enyhül az
idő, tavaszodik.
nyíló nyílóṷ fn A → dohánypajta tetején levő szellőzőajtó. L. még: benyíló,
égrenyíló, felnyíló
Nyíl utca: → Debrecen
nyílvetés: → nyílhúzás
nyimmeg-nyámmog nyimmeg-nyámog, ~ i Lustálkodik.
nyimnyám ~ mn Rendetlenül evő.
nyír1 ~ i 1. Megnyírja a birkát, ollóval levágja a gyapját. 2. Nyírja a kanyart: serényen dolgozik. L. még: benyír
nyír2 nyir fn Nyírfa.
nyír3 ~ fn A → ló patájának alján levő V alakú, puhább képződmény. Betegsége a → nyírrothadás.
nyírágseprű ~ fn Másik neve: nyírfaseprű. Nyírfavesszőkből kötött →
seprű.
nyírás ~ fn Juhnyírás. Nyírás alá
valóṷ ju: nyírásra már alkalmas, nyírásra
érett juh.
nyírfaseprű: → nyírágseprű
nyirkul ~ i Nyirkosodik, nyirkossá
válik. Igekötővel: → elnyirkul, felnyirkul, megnyirkul.

nyakabeli
nyíró nyíróṷ fn Összetétellel: birkanyíróṷ, junyíróṷ A birka gyapját lenyíró személy, juhász.
nyíróasszony nyíróṷasszony fn A
birka gyapjának lenyírásával foglalkozó
nő. Kevés vóṷt, aki nyírt.
nyírott bortni ~: → Paszományosoknál szegőszalag, amelyet szövés közben a bordaládára szerelt vágókéssel
vágnak kétfelé, ill. szövés után kézzel
nyírnak le.
Nyíró-hodály: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
Nyírő: → hortobágyi helynevek és
helynévtípusok
Nyírő-lapos: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
Nyírő rétje: → hortobágyi helynevek
és helynévtípusok, → rét
Nyírő-telek: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
nyírrothadás nyirrothadás fn Mondják nyűrothadásnak is. A → békának,
vagyis a ló patájának alján V alakban
kidomborodó rugalmas szaruképződménynek baktériumoktól előidézett meglágyulása. L. még: ló betegségei és gyógyításuk
nyírvíz1 ~ fn Tavasszal megcsapolt
édes nedvű fák, elsősorban nyírfa, vmint
cser-, szil-, jávor- és bükkfa kicsorgó
leve, amelyet felfogva frissen v. erjesztve üdítő italként, v. orvosságként golyva, tüdőbaj, mellbetegség, vesebántalmak ellen ittak. Olykor a bort ízesítették
vele, de a nők szépítőszerként, különösen szeplő ellen is használták. Szokás
volt a nyírfába mélyedést, gödröcskét is
vájni, és az abba összegyűlt levet kiszür-
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csölni, bodzacsővel kiszívni. A hagyomány szerint a ~et Debrecen (és a közeli
Nyíregyháza) piacain, vásárain még a
19. században is hordószámra árulták.
nyírvíz2 ~ fn Vízlevezető árok(rendszer).
nyiszbál ~ i Nyiszál.
nyiszeg-nyoszog ~ i Pl. meglazult
eresztékű faágy nyisz-nyisz hangot ad.
nyiszlett ~ mn Foszladozó.
nyiszlett ruha ~: Foszladozó ruha,
ami már nyövőÝ félbe van.
nyisznyász ~ mn (gúny) Sovány,
gyenge. L. még: emberi test
nyiszog ~ i Nyikorog.
nyiszol ~ i 1. Életlen → késsel nehezen vág. 2. Kés rosszul vág.
nyiszora ~ mn Hitvány.
nyiszorog ~ i Nyikorog.
nyitás: → szőlőnyitás
nyitik ~ i Nyílik, virágzik. Most ~ az
orgona. Szóláshasonlat: Úgy ~ az orcája, mint a bazsaróṷzsa: olyan piros,
majd kicsattan. Szólás: Ojan szíp és
egíssíges, hogy csak úgy ~ az orcája: virul, mint a rózsa. − Igekötővel: → elnyitik, kinyitik.
nyitó: → szőlőnyitó
nyitókapa nyitóṷkapa fn Hosszú,
hegyes → kapa, amellyel a télre befedett
szőlőtőkéket tavasszal kibontják, a földtől szabaddá teszik.L. még: szőlőtermesztés–szőlőművelés
nyitol ~ i Két vas- v. bádoglapot úgy
szögez egymáshoz, hogy a szög két kiálló végét kalapáccsal rájuk lapítja. L.
még: összenyitol
nyitott akol ~: 3 oldalról fallal körülvett, elöl azonban fal nélküli → akol.

nyakabeli
A szürke marha olyan ~ban telelt, melynek nagy kifutója volt.
nyitott kút ~: Kávával körülvett →
kút, amely nincs lefedve. Nyáron az aratók ilyen kútból ittak.
nyitszeg: → nittszeg
nyivászta ~ mn Beteges, vézna,
gyenge. Gyerekre is, állatra is mondtuk,
hogy ~. L. még: emberi test
nyivog ~ i Kiskutya szaggatott hangon nyivákol. A kiskutya szokott ~ni, ha
éhes. L. még: kutya
nyolc nyóṷc szn − Szólás: Nekem
nyóṷc, a kilenc is páros: nekem mindegy.
nyolcadgimnazista nyóṷcadgimnazista fn Nyolcadikos gimnáziumi tanuló.
nyolcas nyóṷcas fn Szövésnél a felvetett szálak egymást keresztező találkozása; kereszteződés.
nyolcas minta: → vizesnyolcas
nyolcas öltés nyóṷcas őÝtís: →
Szűrhímzésben alkalmazott öltésfajta.
nyolcjárásos körtegomb: → körtegomb
nyolclábú pók: → pók1
nyolcsoros tengeri nyóṷcsoros tengeri: Nagyon régen termesztett nagy
szemű → tengerifajta, amelynek a csövén a szemek 8 sorban helyezkednek el.
Jóṷ vóṷt libatömni, mert nem kapott
tülle szemet a liba. Ezt váltotta fel a →
lófogú tengeri.
nyom1 ~ i 1. A gyúrás munkafolyamatában a → fazekas leválaszt egy vékony réteget a jobb öklével az agyagból.
2. Hókon ~: fejbe üt. 3. Rontó szándékú
természetfeletti lény v. személy a babonás hiedelem szerint alvás közben ráül
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vkinek a mellére. − Adatolt igekötős
alakjai: → benyom, elnyom, felnyom, lenyom, megnyom, széjjelnyom.
nyom2 ~ fn Nyomra állíttya a szekeret: pontosan beállítja a kerekek közötti
távolságot, hogy a szekér egy ~on fusson. Utasítás, parancs: Ne lípj kettőÝt
egy ~ba!: siess! − Összetételekben pl. →
ásónyom, egy levestészta neve a →
macskanyom.
nyomás ∼ fn – A/ Eredeti jelentése az
a földdarab, határrész, amelyet a termény betakarítása után a következő vetésig legeltettek. Az ilyen földet a legelő
állat megtapossa, a ~ ennek a jelentésnek
alapján válhatott a ~os gazdálkodás
alapszavává. − A cívisváros közelében
elterülő földeken a 19. század második
feléig ~ volt, ezeken tartózkodott a gulya, ménes és a konda. 1876-ban a tanács
ezeket a jó földeket feltörette, és a telkek
mérete szerint kiosztotta. A juttatásnál a
föld minőségét a várostól való távolságát
is figyelembe vették. – B/ A ~ szónak a
helyi népnyelvben előforduló jelentései:
1. Legelő. 2. A város határában levő
(köz)legelő, csordanyomás. 3. Legelőre
járó állatoktól tört csapás. 4. A jószágok
árnyékos pihenőhelye a legelőn. A ~ a
tanya v. a kút körül árnyékos helyen
volt. 5. → lábítóváltás. – C/ A szó öszszetételek utótagjaként is szerepel: betegségnév az elnyomás, a népi hiedelemvilág szava a boszorkánynyomás, a
méhészet szakszava az előnyomás, a pipakészítésé a pipanyomás. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
nyomásos sántaság ~: Ha a juhot
hosszabb ideig kemény úton hajtják, a

nyakabeli
körme alatti rész gyulladásba jöhet, kelés keletkezhet, ez a ~. L. még: juh betegségei és gyógyításuk
nyomaték nyomatík fn Alakváltozata: nyomtatík. 1. Hentes- és mészárosmesterségben: a színhúst adó egyéb, értékesebb részekkel szemben a marha
belső szervei, vmint feje, tőgye, lábszárcsontja stb. 2. Húskiméréskor selejtes
minőségű súlykiegészítés. Vegye le rulla
azt a nyomtatíkot!
nyomatékos nyomatíkos mn Nyomatíkosan: lényeget megfogalmazva.
Nyomatíkosan szóṷl.
nyomató nyomatóṷ fn → Gubacsapóknál: nyomaték, nehezék.
nyomdászat: A nyomdászoknak különleges helyük volt a debreceni iparostársadalomban. Az 1561-ben alapított
tipográfia megszakítás nélkül működött.
A könyvkötők a nyomdában, ill. saját
műhelyükben dolgoztak. 1705-ben céhet
alapítottak.
nyomít ~ i Gyengén nyom.
nyomkod ~ i 1. → Fazekas a két ökle hátával huzamosabb ideig gyúrja az
agyagot. 2. → Tímár a → meszeskádban
a bőrt → nyomórúddal több helyen lenyomja. L. még: belenyomkod
nyomóhenger nyomóṷhenger fn
Henger alakú fémszerkezet, amelyet a
kész munkadarab felületén tolnak végig,
hogy a bőrrétegek jobban egymáshoz
simuljanak, a felülete fényesebb legyen.
nyomókád: → taposókád
nyomókő nyomóṷkű fn Másik neve:
káposztakű. Súlyos terméskő a hordóban
savanyított káposzta lenyomtatására.
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nyomorék nyomorík mn Testi hibás.
Rígen nem vóṷt szabad kicsúfolni a
nyomoríkot. L. még: emberi test
nyomorgat ~ i Hegedűn hozzáértés
nélkül játszik.
nyomórúd nyomóṷrúd fn 1. A szekérre rakott szénát, gabonát stb. leszorító
kb. 3−4 m hosszú, karvastagságú rúd. 2.
→ Tímármesterségben: meg nem nevezett célra használt 2−2 és fél m hosszú,
csukló vastagságú rúd.
nyomorult ~ mn Szegényes, rossz állapotban lévő. A parasztnak igen ~ szerszámja vóṷt.
nyomorult kenyér nyomorult kenyír:
Másik neve: szerencsétlen kenyír. Árpalisztből sütött, lapos, formátlan → kenyér. Megtörtént, hogy kivételkor kétfelé szakadt, nem jött ki egy darabban a
kemencéből. Nem valóṷ vóṷt semmire.
L. még: kenyérsütés
nyomószita: → fakkszita
nyomózsák nyomóṷzsák fn → Mézeskalácsosoknál a kemény hab kinyomására használatos zsákocska. L. még:
taposózsák
nyomtat ∼ fn (rég) Szétteregetett gabona kalászaiból a szemet lóval (v. ökörrel) kitapostatja. A művelet neve: →
nyomtatás. Kezdetbe a ~ás lúval ment,
osztán jött a csíplőÝgép, most meg van a
kombájn. Akkor még ~tak, ~ták a búzát,
szérűt csináltak. L. még: elnyomtat
nyomtatás ~ fn – A/ Szétteregetett
gabonaneműek, ritkábban hüvelyes növények szemtermésének állatokkal (lovakkal) történő kitapostatása. A ~ helyszíne a gondosan kialakított, ledöngölt
talajú, elsimított terület, a szérű. Ennek

nyakabeli
általános helye a cívis gazdáknál a tanyai lakóépület közelében, a tanyaudvar,
gaz- dasági udvar legalkalmasabb részén
volt. A ~ra váró gabonát is a szérűn, ill.
annak közelében halmozták fel. A szérűre terített gabonát ágyásnak, a műveletet
ágyazásnak nevezték. A kibontott kévéket úgy rendezték ágyásba, hogy a kalászok ne vízszintesen, hanem sorban egymásra dőlve feküdjenek. Előfordult,
hogy a ~ sokszor hetekig tartó fáradságos munkáját egy-egy nyári zápor (v.
tartósabb esős időjárás) még tovább nehezítette. Ilyenkor a hirtelen jött eső elől
a szérű közepére nyomták össze az
ágyást, a szemet pedig alásöpörték, hogy
megmentsék a teljes elázástól (összetaszít). Az a nyomtató, aki így járt, medvét
fogott (medvefogás). A szérű közepére
rögtönzött csomó volt a medve, azért,
mert az ilyen csomó hasonlított az ormótlan, formátlan és nehéz állathoz.
Akik az ázott gabona ~ának kínkeserves
munkáját végezték, azok medvét táncoltattak. – B/ A régi időkben ökrökkel
végezték a munkát. Egyszerre 2 v. 4
ökörrel nyomtattak, amelyek kettőnként
járomba voltak összefogva. Az első párt
a másodikkal a tézsla kötötte össze. Az
ökörrel végzett ~nak több hátránya is
volt: Az ökör lassú munkát végzett;
gyakrabban ganélt a szérűn, ezt kitisztítani is nehezebb volt; a jószágra szájkosár kellett, mert gyakran lehajolt enni. A
19. század második felétől a cívis gazdák is lóval nyomtattak, általában 2 v.
párosan ennél több lóval. Az állatokat
eltérő módon járathatták az ágyáson. A
szegény gazda 2 v. 4 lóval dolgozott, a
lovak kettőnként következtek egymás
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után. Az elsőnek hosszú fékszára volt, a
szíjat kötéllel toldották ki. 8 lóig kettőnként mentek egymás után, a belső lovak
kunkötéssel voltak egymáshoz kötve. 8nál több már két karikára volt fogva,
egymás után járták a szérűt, de megesett,
hogy 3−3 volt befogva egymás után. A
módosabb gazdának 2 szérűje is volt,
ilyenkor az egyiket ágyazták, a másikon
járt a karikaló. A lovak lába nem volt
megvasalva, előtte jól megjáratták, hogy
ne a szérűre ganézzon. Ha megtörtént, az
ott lábatlankodó gyerekeket küldték körtít szedni. A lovak száját nem kötötték
be, ugyanis mindig mozgatták őket, nem
volt idejük enni. A hajtó (nyomtató/ostoros/lóhajtó) középre állt, v. nyomukba
szegődve körbe hajtotta a lovakat. Egyik
kezében a hosszú fékszárat, másikban a
hosszú karikás ostort kongatta, érdekelte
vele a lovakat. Ezt a munkát általában
14−16 éves fiú végezte, de 6-nál több
lovat már felnőttre bíztak. Az ostoros
egy helyben állt, csak akkor lépett egyet
előre, ha már kétszer-háromszor körbementek a lovak. Ha az ágyást egyszer
alaposan megjáratták, legázolták úgy,
hogy sehol sem maradt taposatlanul, az
állatokat levezették róla, és (4 ágú) favillával a szalmát megfordították (forgatás,
villás/villásember), majd újra kezdték a
~t. Az újabb járatás után az összetaposott szalmát villával felrázták, hogy a gabonaszem a szérű simára döngölt földjére hulljon. Ismételt megtapostatás után
az üres szalmát villával eltávolították a
szérűről, karimáztak (karimázás). Ezután
nagy, görbe fogú gereblyével (gereblyélés, szérűgereblye) lehúzták róla a töreket, pelyvát is. A szérűn maradt szemet

nyakabeli
gereblye fokával, halomba, garmadába
tolták, és megkezdődhetett a gabona
tisztítása, a szórás v. rostálás. – C/ A ~t
rögtön aratás után, július közepén, végén
kezdték, a munka néha szeptemberig (v.
még tovább) eltartott. Pedig igyekeztek,
2−3 óra körül már talpon voltak. Serény
munkával egyetlen nap alatt 3 ágyással
végeztek: az első früstökig, a második
délig, a harmadik estére lett kész. Árpából általában naponta négyszer ágyaztak.
A gyakran tűző napon, szálló porban
végzett ~ igazi férfi csapatmunka volt:
egy szérűnél 6 ember dolgozott. Az ostoroson kívül más-más személy végezte a
forgatást, ágyazást, szalmahúzást, törekelést és a gabonaszemek garmadába
húzását is. Ha időben nem tudtak elnyomtatni, kazalba ’asztag’ rakták a búzát, eltették télire, az elmaradt íletet fagyon nyomtatták ki. Ez csak végszükségben történt, mert ilyenkor sok gabonaszem kicsírázott, pocsíkba ment. A ~t
1890−1910 között a cséplőgépek megjelenése és rohamos elterjedése szorította
ki a cívis parasztbirtokokról is. Később
csak szórványosan, szükségmegoldásként nyomtattak. – D/ A mára már kiveszett szemnyerő eljárásnak a frazémákban további nyomait találjuk. Ágyásba
vágta − mondják, ha vki csak úgy öszszedobált vmit. Erre a munkára utal az
általánosan ismert közmondás is: Nyomtatóṷ lúnak nem kötik be a száját: aki
élelmiszerrel, gyümölccsel bánik, szabad
annak megkóstolni azt. Más változatokban: Nyomtatóṷ lúnak nincs bekötve a
szája. Nyomtatóṷ lúnak ne kösd be a
száját! (A ~ról részletes leírást olvasha-
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tunk Ecsedi István és Balassa Iván munkáiban.) L. még: a fogalmak szócikkeit
is!
nyomtaték: → nyomaték
nyomtató nyomtatóṷ fn Más nevei:
ostoros, lúhajtóṷ. Gabona → nyomtatásakor a lovakat hajtó fiú v. férfi.
nyomtató ló nyomtató lú: A →
nyomtatást végző ló. Közmondásban is
szerepel: Nyomtatóṷ lúnak nem kötik be
a száját.
nyomtatott hajakasztó nyomtatott
hajakasztóṷ: Áttört díszű hajakasztó, →
kontyfésű.
nyoszolya nyoszoja fn 1. A menyaszszony fekvőhelye, díszesebb és nagyobb
méretű ágy. Népdalban: Este viszik a
menyasszony ágyát./Elhagyták a nyoszoja nígy lábát. /Addig asszony nem fekszel
az ágyba,/Míg meg nem lessz a nyoszoja
nígy lába. 2. (rég) Ágy. Vesd meg mán a
nyoszoját, nagyapám mondta nagyanyámnak, mert le akart feküdni. Egyik
fajtája a → rámás nyoszolya, amely
lécből készített kerettel ellátott ágy,
melynek rámáját terítővel leterítették, és
alá az ágyneműt stb. rakták. Öreganyámnak, idesnagyanyámnak vóṷt két
rámás nyoszojája. A ~ másik „speciális”
változata a → fekőnyoszolya, ez a vajúdó
asszony ágyát (→ fekőágy) jelölte.
nyoszolyóasszony nyoszojóṷasszony
fn → Lakodalomban a menyasszony
körül segédkező idősebb asszony, aki
gyakran az ifjú pár rokona (→ keresztanya), rendszerint a → násznagy felesége.
nyoszolyólány nyoszojóṷjány fn →
Lakodalomban a menyasszony körül

nyakabeli
foglalatoskodó lány, koszorúslány. L.
még: kisnyoszolyó
nyoszolyólegény nyoszojóṷlegíny fn
→ Lakodalomban a vőlegény kíséretéhez tartozó legény, aki nyoszolyólánnyal
párban kíséri a menyasszonyt és vőlegényt.
nyoszolyópár nyoszojóṷpár fn Koszorúslány és hasonló korú fiú párja.
Nagyobb lakodalmakban a menyaszszonyt 6 ~ is kísérte.
nyögvenyelő nyögvenyelőÝ fn 1.
Kézzel forró vízbe szaggatott széles
metélt, amelyet túróval v. pirított zsemlyemorzsával elkeverve főtt tésztaként
fogyasztanak. 2. Fojtós, nehezen nyelhető étel, főként tésztaféle. Különösen a
gombócot mondták ~nek. 3. Liszttel
kevert reszelt krumpli galuska alakban
kisütve. 4. → Leves felvert galuskával.
5. Öregtészta. A tojásos felvert galuskát
kifőzik, zsírba teszik, tojást ütnek rá, és
az egészet kissé megsütik. 6. Tojásos
nokedli. L. még: cívis konyha
nyösztet ~ i 1. Pl. kisgyermek álmában nyöszörög. 2. Pityereg.
nyövező: → bontófa
nyugat: → napnyugat
nyughatatlan ~ mn Nyugtalan, izgatott.
nyughatik ~ i Nyughass!: maradj békén, ne bosszants!
nyugodalmas ~ mn 1. Köszönésben: csendes, pihentető álmú. Nyugodalmas jóṷíccakát! 2. Kényelmes. Nyugodalmas kis ház az enyim.
nyugodalom ~ fn 1. Nyugalom. Még
íccaka sincs az embernek nyugodalma
tülle. 2. Íccakai/Íjjeli ~: éjjeli alvás.
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nyugosztal ~ i – Elhunytról szólva:
Az Isten nyugosztajja!: nyugodjék békében! L. még: megnyugosztal
nyugot: → napnyugat
nyugszik ~ i Nem ~ tülle: nem hagy
neki békén. A nap ~: lemenőben van. −
Igekötős alakjai: → lenyugszik, megnyugszik.
Nyugszom csárda: → hortobágyi
csárdák
nyugtat ~ Halottról szólva: Isten
nyugtassa!: nyugodjék békében! L. még:
megnyugtat
nyugtatvány ~ fn (rég) Nyugta.
nyújt nyút i 1. A → nyújtófa segítségével növeli a tészta hosszúságát és szélességét. A tísztát fél centi vastagságúra
nyújtyák. Tréfás szólásban: Sári nyúttya
a tísztát, köpi a markát: ti. így nem lehet
levestésztát ~ani. 2. A szőrmésbőr nagyságát húzással, feszítéssel megnöveli. −
Adatolt igekötős alakjai: → belenyújt,
elnyújt, felnyújt, megnyújt.
nyújtás nyútás fn A szőrmésbőr méretének megnagyobbítása. L. még: elnyújtás, felnyújtás
nyújtó nyútóṷ fn A → szekér két
tengelyét középen összekötő két- v. háromágú erős rúd. Ez tartja össze az →
elejt és a hátujt. − A szó összetételi utótagként (mn-i inév) szerepel az → innyújtó, laskanyújtó, perecnyújtó szavakban.
nyújtódeszka: → nyújtótábla
nyújtódzik: → nyújtózik
nyújtófa nyútóṷfa fn Más elnevezése: sodróṷfa, laskanyútóṷ. Tészta nyújtására való, hosszú, hengeres konyhai
faeszköz. Általában bükkfából készült.

nyakabeli
A gondos háziasszony szögre felakasztva a → kiskamarában, manapság a
spájzban tartja keskeny, hosszú és hímzett tartóban. Némelyikben két ~ is elfér.
Régen a → nyújtótábla felső pereme
alatt volt a helye. Elvágtam egy darab
kenyírtísztát, a vetőÝlapáton elnyútottam
a nyútóṷ- fával, amivel a többi sütemínt
nyútot- tam.
nyújtogatott pogácsa nyútogatott
pogácsa: Hajtogatott zsíros pogácsa.
Készítése: Háromszor is átgyúrták, kinyújtották, megkenték vajjal. Utána letették pihenni, 1 óra múlva készre nyújtották, pogácsaszaggatóval kiszaggatták,
tojással megkenték, éles késsel megvágták. Betették a kemencébe v. a sütőbe. L.
még: cívis konyha
nyújtógép nyútóṷgép fn → Mézeskalácsosoknál: tészta nyújtására használatos gép.
nyújtónyila nyútóṷnyila fn A →
nyújtó elágazása előtti rész.
nyújtószárny nyútóṷszárny fn Alakváltozata: nyútóṷszárnya. A hátsó tengelyhez erősített kétágú fa, amely a →
szekér hátsó részét a → nyújtóhoz köti.
nyújtószárnya: → nyújtószárny
nyújtószeg nyútóṷszeg fn A → szekér első tengelyét és a nyújtót összekapcsoló nagy szeg. A nyújtó két ~gel van
felszerelve a hátsó sémely és a hátsó
tengelyágy között. Ha a ~et kihúzzák, a
szekér hátsó részét le lehet csatolni.
nyújtótábla nyútóṷtábla fn Másik
neve: nyútóṷdeszka. Keményfából készült gyúródeszka, elöl lefelé, fölül felfelé álló peremmel. Kisebb-nagyobb, esetleg többféle (leggyakrabban 1 x 1, 5 m)
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méretben volt, a → kredencben v. az
éléskamrában felakasztva tárolták. Levestészta (pl. lebbencstészta) készítésén
kívül másra is használták, pl. → disznóöléskor a kifőtt és kihűtött hurkát erre
rakták ki. A ~´t és a nyújtófát (fa)esztergályos készítette, és vásárban árulták.
nyújtott derelye nyútott dereje: Α →
restderelyével szemben: kinyújtott tésztából készített túrós derelye. Szalonnatepertővel, tejfellel ízesítik. L. még: cívis
konyha
nyújtóvas nyútóṷvas fn Szőrmekikészítőknél rövid nyelű, tompa végű ösztöke. Fanyélbe illesztett, domború végű
vas a juhbőr nyújtásához.
nyújtóvessző nyútóṷvesszőÝ fn A
szőlőtőke közepéből kinövő vessző.
nyújtózik nyútóṷzik i Alakváltozata:
nyútóṷddzik. 1. Kinyújtózkodik. Ídesanyám! A görcs húzza a lábom. Nyútóṷzz, jányom, majd elhagy! 2. Növény
magasba nyúlik, hirtelen megnő. Közmondás: Addig nyútóṷzz, amíg a takaróṷ ír!: ne költs többet, mint amennyi a
jövedelmedből telik! L. még: kinyújtózik
nyújtóztat nyútóṷztat i Halottat kiterít, felravataloz. L. még: temetés
nyuklibicska: → nyaklibicska
nyúl1 ~ fn 1. A hím neve: bak, baknyúl, a nőstényé: szuka, a fiatal állat
nyúlfi, tapsifüles, süldőnyúl, gyermeknyelvi szóval nyulacska, nyusznyusz. A
cívisek által (is) ismert fajtái: vadnyúl,
mezei ~, üregi ~: kinigli és a debreceni
fehér nyúl mint kedvelt és tenyésztett
házi~. Ürüléke a nyúlszar, sajátos hasznosítású testrésze a nyúlláb. Természetes
előfordulásának helye a nyulas (Debre-
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cenben ma is ismert helynév: Nyulas).
Tenyésztésének, tartásának hazánkban
(így városunkban is) régen nagyobb
szerepe volt, mint korunkban. Fő jellemzője a ketreces istállós tartás. A népi hiedelem szerint, ha az úton ~ fut előttünk
keresztül, nem lesz szerencsénk. – Tréfás fenyegetés. Kösd fel a nyulak bocskorát!: tűnj a szemem elől! Szóláshasonlat: Úgy alszik, mint a ~: félig ébren.
Hallgat, mint ~ a fűbe: lapít, hallgat.
Fülel, mint ~ a bokorba: figyel, hallgat.
Rövid/Kurta, mint a ~ farka: nagyon rövid. Csak annyit aludtam, mint a ~ farka: alig aludtam. A nagyon szomorú,
bánatos ember Ojan jóṷkedvű, mint a
szegre akasztott ~. Szólás: Kiugrattya a
nyulat a bokorbul: színvallásra készteti.
Nyúllá vált: elszaladt, gyáván megfutamodott. Nem lűnek evvel nyulat: válaszként mondja az, akit munkaeszköze hiányosságára figyelmeztetnek: nekem így
is megfelel. A ~ trágyázza a főÝggyit:
(gúny) parlagon hever, ill. sovány, gondozatlan a földje. Közmondás: Ha Isten
nyulat teremtett, csorbóṷkát is teremt
hozzá: a) ahol nagy a szükség, ott közel
a segítség is. b) Isten segítségével a sok
gyermeket is föl lehet nevelni. Amék kutyát bottal hajtanak, az nem fog nyulat: a
kényszerből végzett munka nem sokat
ér. Nem azé a ~, aki elszalasztya, hanem
aki meglüvi/megfogja. 2. Hosszú lábú
ember. − Több összetétel előtagjaként
szerepel: Növénynév a nyúlárnyék,
gyógyszernév a nyúlfej, népi gyógyszer
alapanyaga a nyúlháj, gúnyos névátvitel
eredménye a nyúlbőr és a nyúlfasz, frazémában fordul elő a nyúlfarka, tréfás
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szóösszetétel a nyúlpasszus, szóképzés
eredménye (is) a nyúlászik, a nyulas, ill.
a nyúlfarknyi, nyúlfekvésnyi. L. még:
emberi test; a fogalmak szócikkeit is!
nyúl2 ~ fn E/3. birt. szragos alakja:
nyúlja. 1. A disznó hasának két oldalán
végighúzódó és az első lábak között
egybefutó hosszú, vékony hús. 2. A disznó szegycsontja. A ~ a borda vígin van,
porcogóṷs rísz. A víkony óṷdalas alsóṷ
rísze a ~ja, ha külön vettík, hagyták
együtt is. Nagyapámnál mindig külön
kelletett füstölni a ~ját.
nyulacska ~ fn Kis → nyúl. →
Gyermekmondóka: Kerekecske, dombocska, itt szalad a ~. Ide szalad, itt
megáll, itt a jóṷ víz, itt igyál!
nyulángódzik: → nyulángózik
nyúlángós nyúlángóṷs mn Sűrű,
nyúlós, romlott 〈→ bor〉.
nyulángózik nyulángóṷzik i Alakváltozata: nyulángóṷddzik. Pl. széna a szekérről, rojt a ruháról lecsüng, lelóg.
nyulánkódzik nyulánkóṷddzik i
Ágaskodik, nyújtózkodik.
nyúlárnyék nyúlárnyík fn Alakváltozata: nyúlárnyíka. 1. A ribizlihez hasonló fürtös, kerek bogyójú növény. 2.
Csúfneve: maddzag. Spárga növény. Asparagus officinalis. Finom növény,
maddzagnak is csúfoltuk, ezt hajnalba
kellett szedni, míg a nap fel nem jött.
Vadnövény, hasonlít a spárgához, evvel
díszítik a csokrot.
nyúlárnyéka: → nyúlárnyék
nyulas ~ fn Olyan terület, ahol sok
→ nyúl él. Debrecenben helynévként is
él(t).

nyakabeli
Nyulas ~ tn Városrész a → Nagyerdőtől nyugatra a Böszörményi út két
oldalán. A 20. század legelejéig városi
legelő, hajdan egy része → szőlőskert
volt. A Doberdó utcától kifelé eső részén
volt az első világháborúig a város lóversenypályája. (Később sportrepülőtérnek,
ill. katonai repülőtérnek használták.) A
Doberdó utca déli oldalán a katonai célból épített barakkokat az 1970-es években bontották le a lakótelep építésekor.
A régi legelőben levő → Úrrétje területén utcanév őrzi az emlékét.
nyúlászik ~ i Nyúlra vadászik. L.
még: Debrecen közlekedése, vadfogás és
vadászat
nyúlbőr nyúlbűr fn (gúny) Durva
változata: nyúlfasz. Sovány ember. L.
még: emberi test
nyúlcsapás ~ fn Keskeny ösvény, téli
időszakban a kisvadak, főleg a nyulak
ezen jártak élelem után.
nyúlfarka ~ fn − Szóláshasonlat:
Csak annyit aludtam, mint a ~: alig aludtam.
nyúlfarknyi ~ mn Rendkívül rövid
〈tárgy, dolog〉.
nyúlfasz: → nyúlbőr
nyúlfej ~ fn (rég) Népi gyógyszernév: Saccharum lactis. Tejcukor. L.
még: népi gyógyászat
nyúlfekvésnyi nyúlfekvísnyi mn Akkora 〈hely〉, amekkorán egy → nyúl elfér.
nyúlfi ~ fn Fiatal → nyúl.
nyúlháj ~ fn A → nyúl veséjén lévő
zsiradék, a nyúl belső, vese körüli hája.
A cívis népi gyógyászat egyik gyógyszerének alapanyaga. Tettek hozzá ve-
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reshagymát apróra kaparva, aztán rozslisztet, kevés kenyeret megvágva, mindezt összekavarták, és rátették a kelésre.
Kelések kifakasztására használták. L.
még: népi gyógyászat
nyúlik ~ i − Szóláshasonlat: Nyúlik,
mint a rítes: sok mindenre mondták.
Szólás: Csak úgy ~ a nyaka a sok dologtul: majd megszakad, úgy dolgozik.
Nyúlik a szája valamire: nagyon kíván
vmit. L. még: elnyúlik
nyúlja nyújja fn 1. A disznó hasának
két oldalán végighúzódó és az első lábak
közt egybefutó hosszú, vékony hús. 2. A
disznó szegycsontja a rajta levő hússal.
nyúlláb ~ fn A → nyúl lábából készített táblatörlő. Az (elemi) iskolában,
használták, de előtte leszedték a körmöket róla.
nyúlnivaló nyúlnivalóṷ fn Keresnivaló. Mi nyúlnivalóṷd van az én fióṷkomba?
nyúlókás nyúlóṷkás mn Nyúlós.
nyúlpasszus nyúlpaksus fn A passzus
(paksus, pakszus) ’a szarvasmarha eladásához szükséges járlatlevél’, → marhalevél. Szólásban: Kiváltotta a nyúlpaksust: a) gyáván megfutamodott, elmenekült. b) cseléd elszökött a szolgálatból.
nyúlszar ~ fn A → nyúl ürüléke.
Szóláshasonlat: Egyforma, mint a ~: két
v. több dolog, személy teljesen egyforma.
nyúltvelőbénulás nyúltvelőÝbénulás
fn (rég) Egy betegségfajta. L. még: népi betegségnevek
nyurgul ~ i Erősen növekszik. L.
még: felnyurgul

nyakabeli
nyuszi ~ fn Barnatésztából készített
→ mézeskalácsos termék. L. még: nyúl1
nyuszitojás: → húsvéti tojás
nyuszlánfoszlott ~ mn (gúny) Sovány, beteges, rossz ruházatú. De ~ legínyke! L. még: emberi test
nyusznyusz ~ fn (gyny) → Nyúl, kis
nyúl.
nyút: → nyújt
nyúz ~ i − Szóláshasonlat: Úgy ordít,
mintha ~nák: rettentően ordít. Szólás: Az
eggyik óṷdalát ~ni kéne, a másikat meg
sóṷzni: a legkegyetlenebb büntetésre is
rászolgált.
nyúzás ~ fn Egyik fajtája a → tömlős
nyúzás. A szőrmésbőrt egyben húzzák le
az állatról, majd egy megfelelő nagyságú
fára húzzák fel.
nyúzbál ~ i Húzogat, húzgál.
nyúzókerék: → dögkerék
Nyúzó Kovács: → cívis ragadványnevek
nyű1 ~ i 1. Érett kendert, lent szálanként kitép. 2. Aratáskor a kévekötéshez
kötelet úgy készít, hogy az összefogott
gabonaszálakat a földből kihúzza, nyövi,
kinyövi gyökerestül. 3. Ruhaféle viseléstől kopik. − Adatolt igekötős alakjai: →
elnyű, felnyű, kinyű, lenyű.
nyű2 ~ fn A legyek lábatlan lárvája;
féreg. Szidalom: A ~ essen/essík beléd!
Szóláshasonlat: Annyian vóṷtak ott, mint
a ~: rengetegen voltak. Szólás: Nyű van
a fenekibe/seggibe: főleg gyermekről
mondva: nyugtalan, állandóan izeg-mozog.
nyűg ~ fn Lószőrből, csepűből v. a
kettő keverékéből font, ritkán vesszőből
v. szíjból készített 45−50 cm hosszú

290

nyakaszakadtáig

kötél a végén hurokkal és → pecekkel. A
~gel a lovak első lábait szokták összekötni, hogy gátolják a mozgását. Az állat
→ kötőfékjével is összeköthetik a lábát.
A pusztai méneseknél nem használják,
de az igába fogott lovakat munka után és
éjjel lenyűgözve legeltették. A 19. század második felétől a kulcsos → béklyó
váltotta fel. − Szólás: Nyűgöt vesz a
nyakába: kínos, kellemetlen feladatot
vállal magára. A Mikor házasodsz? kérdésre adott elutasító válasz: Asszonyt
~nek, házat tűznek: nem érdemes megnősülni, mert csak gondot jelent, miként
házat építeni sem, mert az meg leéghet.
L. még: béklyó, gúzs
nyüglődi gazda nyüglőÝdi gazda:
Olyan gazda, aki rosszul, kedv nélkül
gazdálkodik. A nyüglőÝdi gazdának
rossz vóṷt a tehene, lova, ekéje, mindene. L. még: cívis gazda
nyüglődik nyüglőÝdik i 1. Nyűgösködik. 2. Bajlódik, vesződik.
nyűgös ~ mn 1. Terhes, kínos, bajjal
járó, gondot okozó 〈dolog, munka〉. 2.
Minden csekélység miatt panaszkodó,
sírdogáló. Elkapatott gyerek, ~, nem tud
aludni, mert el van kapatva.
nyűrothadás: → nyírrothadás
nyüst ∼ fn A → szövőszéknek erős
fonálból készült része, amely a hosszanti
fonalak egy részét a lábító segítségével
függőleges irányban megemeli, hogy az
így keletkezett nyíláson a keresztszálat
átvezethessék.
nyüstet ~ i Jön-megy. Állandóṷan itt
~.
nyüstfa: → nyüstgerenda

nyakabeli
nyüstgerenda ~ fn Más nevei: nyüsttartóṷ, nyüstfa. A → szövőszék felső
részén vízszintesen elhelyezett farúd,
amelyre csigák segítségével a nyüstöket
függesztik
nyüstkarika ∼ fn A → nyüstnek
azon része, amelybe a mellék szálait
befűzik.
nyüstöl ~ i Másik alakban: nyüszöl.
Zavar vkit. Engem állandóṷan nyüszöltek. L. még: elnyüstöl
nyüsttartó: → nyüstgerenda
nyüszít ~ i Kutya vonít. A kutya ~,
valamit kírne.
nyüszöl: → nyüstöl
nyüves ~ mn Nyűvel fertőzött, ill.
férgekkel teli 〈állat〉. Fapecekkel kipiszkálják, dohattal bekenik.
nyüvés nyüvís fn A → kender gyökerestül való kitépése a földből.
nyüvező: → bontófa
nyűvő nyüvőÝ fn Az a munkás, aki a
→ kendert kitépi a földből.
nyüzsböl nyűzsböl i Ide-oda forog.
nyüzsgölődik nyüzsgölőÝdik i 1.
Izeg-mozog, fészkelődik, nem leli helyét. 2. Kisgyerek alvás közben hánykolódik, forgolódik.
nyüzsög ~ i 1. Szüntelenül és élénken
mozog. 2. Rosszalkodik. Hát persze,
hogy ~tünk összevissza!
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O,Ó

ó1 óṷ mn Nem ez évi 〈termésű〉.
ó2 óṷ isz Tévedés helyesbítésekor: á,
dehogy.
oan: → olyan
óbester óṷbester (rég) Ezredes.
óbor óṷbor fn 1. Egyévesnél régebbi
→ bor. 2. Már kellő pincekezelésben részesült, egészen v. részben kifejlődött,
törésmentes és palackozható bor. Az ~
nem a bor korát, hanem annak állapotát
jelenti. − Tréfás biztatás ivásra: Óṷbor,
jóṷ bor. Ugyi sóṷgor, jóṷ bor?!
obsit ~ fn (rég) A katonaságtól való
végleges elbocsátás(ról kiadott irat).
Mikor a katona kiszóṷgálta azt a tizenkét évet, ~ot kapott. Szólás: Obsit, amerre a nap süt!: le is út, fel is út!
obsitos ~ (rég) I. mn Obsittal elbocsátott 〈katona〉. II. fn Obsittal elbocsátott katona.
obszervál ~ i Néz(eget), figyel. Igekötős alakja: → megobszervál.
ócsál: → ócsárol
ócsárol óṷcsárol i Régies alakváltozata: óṷcsál. Becsmérel. Igekötővel: leócsárol.
ócska óṷcska mn − Közmondás:
Óṷcskába keresik az újat: munkával,
munkaruhában keressük meg az új ruhára valót.

ócska fahéj óṷcska fahaj: → Gubacsapóknál: guba festésére használt,
kifőtt égerfa kéreg.
ócskás: → zsibvásáros kofa
ócskapiac: → zsibogó
ócskasor: → zsibogó
ócskatemető: → ótemető
ócskul óṷcskul i Tárgy ócskává lesz.
Óṷcskul, ami mán kezd kimenni a formájábúl. L. még: megócskul
ocsú ∼ fn A kicsépelt gabonának rostáláskor különváló szemetes alja, törmeléke. − Közmondás: Aki ~t vet, gazt
arat: a hibás v. gonosz tett következménye sem lehet jó. L. még: cséplés
oda ~ hsz − Szólás: Oda se neki!: ne
törődj vele! Annyi neki onnen ide, mint
nekem innen ~: jöjjön ő hozzám, kezdje
ő a látogatást.
odaadó odaadóṷ mn Jószívű, adakozó, bőkezű.
odaáltal odaátal hsz Odaát, a szomszédban. Mán megint odaátal van a liba.
odabe ~ hsz 1. A házba, a szobába.
Na, mennyetek ~! 2. A házban, a szobában. Odabe is kéne mán a lámpa, mer
este van.
odabenn ~ hsz A házban, a szobában. Odabenn csak nem fázol tán?

oda
odabolondít ~ i Semmiségért, haszontalanságért odahív, odafáraszt. Odabolondított ez éngem nagy hittyre.
odacsap ~ i Csapva arra a helyre
dob, hajít.
odacserdít ~ i Odaüt, odasóz.
odacsintalankodik ~ i 〈Pl. macska
lakásban〉 vhová piszkol. A macska felrántotta a kortináját, oszt odacsintalankodott a sarokba.
odacsődül odacsőÝdül i Arra a helyre özönlik, tódul.
odacsúnyít ~ i 〈Gyerek〉 odarondít,
odapiszkít.
odaég odaíg i Edényben leég. A lekvár, ha nem keverik, odaíg.
odaelő odaelőÝ hsz Azóta, régen.
odafanyalodik ~ i Rákényszerül
vmire, odakényszerül.
odafartol ~ i Ló úgy mozdul, hogy rá
lehessen tenni a nyerget v. a szerszámot.
Farta, te! − mondják ilyenkor a lónak.
odafekszik ~ i Nap odasüt, odatűz.. A
háznak a déli óṷdalára nagyon ~ a nap.
odafelé ~ ik Igekötőszerűen az oda
igekötőt helyettesítve a cselekvés meghatározott helyre történő mozgásának
érzékeltetésére.
odafenn ~ hsz Ott fenn.
odagyújt odagyút i Pl. fakanállal
odaüt, odavág vkinek, vminek. Jóṷl
odagyútott neki!
odahallik ~ i Odahallatszik. Odahallik a muzsikaszóṷ.
odaházasodik ~ i Beházasodik. Odaházasodik, ahon gazdagabb jánt tud.
odahazulrunnet odahazúrúnnet hsz
Odahazulról, otthonról. Osztán odaha-
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zúrúnnet jött kegyelmed? L. még: hazulról
odahederít ~ i Csak tagadó formában: oda se figyel, rá se hederít.
odahugyik: → odahugyozik
odahugyozik ~ i Alakváltozata: odahugyik. Odavizel, az ágyba v. ruhájába
vizel.
odaifrikál ~, odaiprikál i Kisgyermek, állat (pl. macska) ürülékével odarondít, odapiszkít vhova.
odáig ~ hsz Addig az ideig.
odajár ~ i Egy időre van vhol. Tegnap odajártam az erdőÝbe.
odakap ~ i Odaszokik vhová. Egíszen ~ott hozzátok ez a kutya.
odakerül ~ i Vhová odajut, elérkezik. Valahogy odakerűt, oszt kitáncolták.
odaki ~ hsz Odakinn, ott kint. Nagyon hideg van ~. L. még: ki2
odakísér odakísír i Vmely helyre
együtt megy vele. Körbe a székek vóṷtak, akkor odakísírt.
odakorcol ~ i Odasiet. Szólás: Odakorcol, ahon ingyen osztogatnak: odasiet, ahol potyát remél.
odakóringál odakóṷringál i Másként: odakóṷszál. Elcsavarog, hosszú
ideig távol van. Sokáig odakóṷringált.
Már megint odakóṷszáltál?
odakószál: → odakóringál
odakozmásodik ~ i 1. Az edény fenekéhez ég. 2. Legény gyakran jár a
lányhoz, és sokáig időzik ott. L. még:
udvarlás
odakucorodik ~ i Odakuporodik.
Odakucorodott a sarokba.
odakuncsorog ~ i Távol van, elkóborog, elcsavarog.

oda
odakutyagol ~ i Lassan, nehézkesen
odamegy, odabaktat.
odakvártélyoz, odakovártéjoz, odakvártéjoz i Katonát beszállásol vhová. A
19. század végén 20. század elején még
általános volt, hogy a tehetősebb cívis
gazdákhoz a katonaság ~ott. Nagyanyámnál nagy udvar vóṷt, nagy istállóṷ, mindig odakvártéjoztak. L. még: katonaház, kvártély
odale ~ hsz Ott lenn. Odale a pincébe van.
odalesz odalessz i 1. Elpusztul, kimúlik. Odalett az a szíp csikóṷ. 2. Megsemmisül, eltűnik, elvész. Odalett a píze.
3. Vmitől elkeseredik v. tanácstalanná
válik. Egíszen odalettem a rossz hírtül.
4. Elfogy. Amikor minden odalett, hazamentem.
odalök ~ i Erősen odaüt. Én níha úgy
~tem eggyiknek-másiknak a taglóṷval.
odamarad ~ i 1. Vhol sokáig elidőzik. Mán megint ~t ez a fiú. 2. Háborúban elpusztul, nem tér haza. Az elsőÝ
világháborúba sokan ~tak.
odamegy/en ~ i Maga alá csinál. Kifejezésben: Odament a hasabéle: befosott.
odanéz odaníz i Oda se níz vminek:
rá se hederít.
odanősül odanőÝsül i Férfi házasságkötés után a felesége szüleihez megy
lakni.
odaoson ~ i Odalopakodik. Odaosont, ahova nem híjták.
odaóvakodik odaóṷvakodik i Óvatosan odamegy.
odaölt odaőÝt i Hamarjában odavarr.
OdaőÝtöm ezt a gombot.
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odapászít ~ i Odailleszt vmit vhová,
→ odapászol.
odapászol ~ i 1. Odailleszt, odahelyez. Az előÝtét csak ~tuk a kemence
szájához. 2. Odaillik. L. még: pászol
odapisil odapesel, ~ i Odavizel. L.
még: pisil
odapiszkol: → odaszarik
odapörköl ~ i Odaüt, odavág vhová,
vmire. Jóṷl ~t neki.
odapusztul ~ i Ember elpusztul,
odavész. Odapusztult a fia a háborúba.
odaragad ~ i − Fenyegetésben: Úgy
főÝdhöz váglak, hogy odaragacc, hogy
evőÝkanállal se tudnak felkaparni!
odareccsent ~ i 1. Pl. ostorral hirtelen odacsap, odavág vkinek. 2. Odacsinál, odapiszkol.
odarezel: → odaszarik
odasom ~ i Odaüt, odavág vkinek,
vminek.
odasóz odasóṷz i Odacsap, odaüt.
odasündörgőzik odasündörgőÝzik i
Odasompolyog, odasettenkedik.
odaszar/ik ~ i Más igékkel: odarezel,
odapiszkol. − Szóláshasonlat: Hallgat,
mint aki odaszart: gyanúsan, mélyen
hallgat. Szólás. Odaszar, ahon eszik: házitolvaj.
odaszégyenkezik odaszígyenkezik i
Szégyenkezve odamegy.
odaszorul ~ i Túl erősen bedugaszolt
hordóban a bor megromlik.
odatámít ~ i Odamegy, beállít vhova.
odáté ~ hsz Odáté van: nagyon beteg, odavan. A sóṷgorom most nagyon ~
van, csak az ágyat nyomja. Talán a román odata ’egykor’ szóból.

oda
odatesz/en ~ i Előkészít. Akkor teszek oda vizet, kést, oszt elvágom a nyakát.
odatölt odatőÝt i Kiönt.
odaüt ~ i Odadob. Hát hogy hányszor ütöttük oda a labdát a falhoz!
odavaló odavalóṷ mn Alakváltozata:
odavalóṷsi. Abba a városba, faluba stb.
való, ill. onnan származik.
odavalósi: → odavaló
odavan ~ i 1. Máshol van, az otthonától távol van. Odavannak szántani. 2.
Meghalt, elpusztult. 3. Elveszett vmi,
elloptak vmit. Gyűrű, fülbevalóṷ, ez
mind odavóṷt.
odaver ~ i 1. → Fazekas (agyagdarabot) földhöz ver. 2. Vmely tárgyat stb.
egy másik tárgyhoz üt, ver. Odaverte azt
az összeszedett kalászokat.
odavész ~ i 1. Elpusztul, meghal.
Odaveszett a fia a háborúba. 2. Ott feledkezik, soká ott marad. Egíszen odaveszett ez a fiú a szomszídba.
ódencia: → audencia
odú: → madárodú
ódzkodik óṷckodik i Vonakodik, húzódozik vmitől.
óerő óṷerőÝ fn A régóta érlelt szesz
ereje. Ha megírik a pájinka, óṷízt meg
óṷerőÝt kap, úgy mongyák. L. még: pálinkafőzés
óesztendő óṷesztendőÝ fn Óév. L.
még: újév
óf óṷf msz Német: auf. Rúgós tehénnek mondva: emeld fel az egyik lábadat!
Ilyenkor az állat felhúzta a lábát, odatették a kötelet, azon átdugtak egy gömbölyű fát, így csak 3 lábon tudott állni, nem
tudott rúgni. − Felszólításban: Óṷf, aki
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nem gróṷf!: a) gyerekeknek, szegényeknek mondták: felállni, adjátok át a helyet! b) munkára fel!
ófhibli: → aufhibli
oficér ~ fn (rég) Alakváltozata: oficéros. Tiszt.
oficéros: → oficér
ófrál óṷfrál i Kószál, csavarog, lófrál.
ófzacc: → aufzacc
óhagyma óṷhagyma fn Nyelvtani
azonos alakúságon alapuló szójátékban:
Óṷ, hagy ma, óṷhagyma!
óháj óṷháj fn Tavalyi → háj, avas
háj. A → szekér tengelyének kenésére
használták.
Ohat ~ tn Debrecentől nyugatra fekszik, a város legtávolabb fekvő (zálog)
birtoka volt. A → Hortobágy mellett terül el, nem messze a Tiszától, így annak
a vidéknek a sajátságait mutatja. A puszta legnagyobb részét szántók és legelők
teszik ki. Elenyésző területe a szintén
így nevezett kis erdő. Az ohati puszta
legnagyobb részét szántók, legelők alkották. A tiszacsegei határral szomszédos kis erdő kiterjedése a 18. század végén csak 134 hold, állománya sarjról
nőtt tölgyes.
óhatatlan óṷhatatlan mn Elkerülhetetlen.
Ohati-halastó: → hortobágyi halastavak
Ohati-telek: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
*Ohatmonostora: → Hortobágy
óíz óṷíz fn A régóta érlelt szesz íze.
L. még: pálinkafőzés
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ojjé ~ isz Nyomatékos igenlő feleletként: de mennyire!
okádik ~ i Hány. L. még: népi betegségnevek
oka-foka ~ fn Oka, magyarázata.
Közmondás: Mindennek van ~: a) ok
nélkül semmi sem történik. b) minden
munkának megvan a maga csínja-bínja.
okkal-móddal okkal-móṷddal hsz
Mértékletesen. Csak okkal-móṷddal szabad inni.
okleveles bába ~: Népi neve: tudákos bába. Hivatalos képesítéssel rendelkező → bába. A bábák hazai képzése
hármas tagozódást mutatott, az ~ké volt
a legkisebb csoport. Tagjai főleg a polgárság köréből kerültek ki, német nyelvtudás, (külföldi egyetemeken szerzett)
magas szintű elméleti és gyakorlati tudás
jellemezte őket. − Az ~ 1896-tól a debreceni Állami Bábaképző Intézetben hivatalos tankönyvekből, orvosok irányításával szerezte meg ismereteit. Munkájában segítségére voltak egyéni tapasztalatai is.
ókor óṷkor fn A régi világ, a múlt.
Akár a száz évvel ezelőtti időÝt is óṷkornak mondták.
okos ~ mn − Szóláshasonlat, ironikus
dicséret: Okos, mint a tordai kos, az is
farral ment a vájuhoz. Szólás: Az ~ nem
haragszik meg írte, a bolond meg hadd
haraguggyík: nem ok ez arra, hogy bárki
megharagudjék. Okos, csak az a kár,
hogy kevesen tuggyák. Közmondás: Az
~abb enged, a szamarabb szenved: a
makacs embernek ne mondjunk ellent.
Az ~ elhallgattya azt, amije van, a bolond avval is dicsekszik, amije nincs: a
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bölcs ember szerényen viselkedik. Az ~
ember nem örül annak, ha a szomszíd
háza íg: a szomszédot ért veszedelem
minket is fenyeget. Okosnak áll a világ:
az okos ember jobban boldogul. Okos is
megy a vásárra meg bolond is: a) nem
vagyunk egyformák. b) vannak ügyes
emberek, de vannak olyanok is, akik
mindenre ráfizetnek.
okos bolond ~: Olyan → bolond, aki
néha okosakat mond.
okosít ~ i 1. Tanít. A tanítóṷ okosíttya a gyerekeket. 2. Ügyeskedésre, érvényesülésre oktat. Okosíttya a fiúkat. −
Adatolt igekötős alakjai: → felokosít,
megokosít.
ókrumpli óṷkrumpli fn Tavalyi v.
régibb termésű → krumpli.
oktalan ~ mn Értelemmel nem bíró
〈állat〉. Figyelmeztetés: Ne üsd azt az ~
állatot!
oktató oktatóṷ fn (rég) Elemi iskolai
tanító.
október októṷber fn Az év tizedik
hónapja, 31 napos. Népi neve mindszent
hava. Közmondásban: „…októṷber csúf
ember…”: ~ben már rosszra fordul az
idő. L. még: szeptember
ókula: → ókuláré
ókuláré óṷkuláré fn (rég) Alakváltozata: óṷkula. Szemüveg.
ókumlál óṷkumlál i 1. Lesekedik, átles a szomszédba. 2. Kikémlel.
ókút óṷkut fn Elhagyott, régi → kút.
A szülők tiltották a gyerekeknek, hogy
belenézzenek, nehogy beleessenek.
Ó-kút: → hortobágyi helynevek és
helynévtípusok

oda
okvetetlen ~ mn Okvetlen, feltétlenül. Okvetetlen itthun legyél nyóṷc
óṷrára!
okvetetlenkedik ~ i Nem akar megérteni vmit, értetlenkedik. Figyelmeztetés: Ne okvetetlenkegy mán annyit!
ól óṷl fn A cívis gazdálkodó, állattartó parasztok tanyán v. a belsőségen felépített különböző méretű gazdasági épülete. Két csoport különíthető el. 1. Kis
háziállatok (különösen sertések) tartására való építmény a tyúkól, a disznóól és a
hízók ~ja, a hizlalóól. − Szólás: Kicsi az
óṷl, nagy a disznóṷ: (gúny) kicsi a lábára a cipő. 2 A nagyállattartás építménye,
másik neve istálló. Mérete szerint nagyól. A benne tartott állat fajtája alapján:
lóól, marhaól, ököról. Építőanyaga alapján: földól, a szarvasmarha tartására
domboldalba vájt nagyobb üreg. A gazól
szarvasmarháknak barkácsolt tüskés
ágakból, sásból faoszlopokon nyugvó
építmény. E két utóbbi típus a szegény(ebb) gazdálkodók szükségmegoldása volt. Más jellemző ismertetőjegye
alapján: németól: egy ló elhelyezésére
alkalmas keskeny istálló. A cívis nagyállattartó tanyák jellegzetes épülete volt a
pitvaról, vagyis az olyan istálló, amelynek egyik végében az állatok (szarvasmarha, ló) kaptak helyet, másik oldalán
az állatgondozó számára szállás- és főzőhely volt kialakítva. Hasonló épület a
tüzelős ól is. Ebben tüzelő, vagyis tűzrakásra való hely volt. A pelyvásól pelyva
tárolására szolgáló kis épület, rendszerint a nagy~ mellett húzták fel, egyik
oldalával annak támaszkodott. 3. Külön
„óltípus” a pásztor és a jószág számára a

297

odaki

legelőn fecskerakással készült ideiglenes
szálláshely. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
oláh olá mn/fn Román. Olájul: román nyelven. Olájul beszíltek.
oláhcigány olácigány fn Népi neve:
prunkuj. Anyanyelvét román szavakkal
keverő → cigány, vándorcigány.
oláhecet oláecet fn Vackor (vadkörte, vadalma) levéből készített gyenge →
ecet. Szóláshasonlat: ErőÝs/Gyenge,
mint az oláecet, hat liter egy főÝzet: pl.
legény gyenge.
oláhfejű oláfejű mn → Szarvasmarha (ökör) fejformájának megnevezésére.
oláhgyapjú: → purzsagyapjú
oláh hitű olá hitű: Görög katolikus
vallású.
oláhjuh oláju fn Rövid, kunkorodó
szarvú, fehér szőrű juhfajta. L. még: juhtartás
oláh kolomp olá kolomp: Trapéz
alakú → kolomp. A Hortobágyon használták.
oláhpiros olápiros mn/fn 1. → csörgőalma. 2. → csinkvánti tengeri.
oláhpirosalma: → csörgőalma
oláhpiros tengeri: → csinkvánti tengeri
olaj ~ fn 1. Növényi eredetű, folyékony zsiradék. Konyhai használatra való
az étolaj, a forgóolaj ’napraforgóolaj’,
kendermagból készül(t) a kendermagolaj; a népi gyógyászatban használt orvosság a büdöskőolaj, a fülfájást gyógyítja a beléndekből nyert csengőolaj és
a mandulaolaj, a hasfájást gyógyítja a
limbusolaj, a gyógyászatban, vegyiparban és kenőolajként is használatos a
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ricinusolaj, népi nevén krisztusfőolaj, a
szeszes erjedés mellékterméke a kozmaolaj. Talán ilyen eredetű a szíjgyártók
barna színű, sűrű ~a, a ferkóolaj és a
munkaasztal lekenésére (is) használt
táblaolaj. Tréfás elnevezés a pálinka
nyakolaj neve. − Olaj sárja: az ~ salakja. − Szóláshasonlat: Ojan, mint az ~: −
mondják a szép, tiszta, sárga színű borra.
2. Ásvány~, kő~. L. még: a fogalmak
szócikkeit is!
olajfa ~ fn Olea europaea. Szürkés
színű, keskenylevelű ezüstfa.
olajkészítés: Olajos növényi magvak
étolajjá, világítóolajjá való feldolgozása.
A 19−20. századig országszerte szokásos
házi és kisipari tevékenység. Debrecenben is a helyi alapanyagra épült. Leggyakrabban takarmánytök magját használták; kendert, lent ritkábban. A napraforgó és repce elterjedésekor a paraszti
házilagos ~ már visszaszorulóban van.
Pogácsájukat, ami a hizlalásban nagy
szerepet játszik, a 20. században többnyire gyáraktól szerzik be. A magvak
törmelékéből, lisztjéből főzéssel v. sajtolással nyerték az olajat. Az olajmagvakat
otthon fából készült → mozsárban v.
kölyűben; sajtoló műhelyben kölyűben,
egyes vidékeken vályúban gördülő törőkoronggal v. kőasztalon járó görgőhengerrel (kendermorzsoló henger), ill. olykor kézi meghajtású rúdkalapácsos zúzóberendezésen törték. Az olajmagvak
őrlése, törése gyakran a lisztelő kő-, ill.
kender-, gyapjúzúzó, hántoló malmok
fenntartásához kapcsolódott. Az ~ ellenszolgáltatása az olaj meghatározott része
volt, amivel a → molnárok kereskedtek.
Az ~ fő időszaka a tél, különösen a két
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hosszú böjti időszak előtti hetek. Az →
olajütők kisebb része tartozott csak önálló céhbe, ill. a céhekhez hasonló szervezetekbe. A debreceni olajos társaságban
a 18. század végén 22 olajütő működött.
olajlámpa ~ fn → Olajjal világító →
lámpa.
olajmécses ~ fn → Olajjal világító
→ mécses. Szabad levegőn égett, beleöntötték az olajat, és az olajjal átitatott
belet meggyújtották. Ha véletlenül feldőlt v. leesett, rögtön elaludt. A tűzveszélyes → petróleumlámpa helyett az
istállóban (a városi istállóban is) sokáig
ezt használták. L. még: világítás
olajozás ~ fn → Olajjal kenés.
olajozó olajozóṷ fn Füllel ellátott,
fémből készült eszköz, amelyet napraforgóolajjal töltöttek meg. Vékony csövén csöpögött ki az → olaj. Háztartási
eszközök (pl. varrógép) megolajozására
használták.
olajsajtoló: → olajütő
ólajtó óṷlajtóṷ fn → Istállóajtó. L.
még: ól
olajütő olajütőÝ fn – A/ Népi neve:
olajsajtolóṷ. → Olajos magvak olajtartalmának kinyomására szolgáló eljárás
mű- helye, felszerelése és szakembere.
Hazánkban az ~ket szakemberek működtették. Az ~k berendezése, műszaki felszerelése és üzemeltetése a molnármesterség külön ágává vált. Az olaj egyfelől
népélelmezési cikként is szerepet játszott, különösen a böjtös étrendet követő
katolikusoknál, másfelől az ásványolajtermékek, ill. gázféleségek elterjedéséig
világító anyagul is használták. – B/ Az
olajütés az olajtartalmú magvak törésé-

oda
vel, zúzásával kezdődik. A mag törésére
→ kölyűs, lábbal hajtott v. forgó energiát
hasznosító ejtő, bakós törőszerkezeteket
használtak, általánosabb volt azonban a
görgőhengeres megoldás. Ilyenkor vályúban v. kőlapon oldalukra fordított
malomköveket forgattak körbe. Meghajtásuk az előbbi esetben általában vízi
energiával történt, az utóbbi esetben
gyakoribb volt az állati energia igénybe
vétele. A megtört magot vízzel péppé
gyúrták, és ezt állandó keverés közben
megpörkölték. A törés és a pörkölés a
növényi rostokat elroncsolta, mintegy
előkészítve az olajnak a növényi szövetek közül való kipréselését. Az olajütés
szóösszetétel a régi olajpréselés technikájára utal. Eredetileg a pörkölt, préselésre kész masszát rögzített elhelyezésű
állványzatba v. élő v. száraz fának a
megfelelően kivájt, kiképzett részébe helyezték, majd a masszára préselő lapot
tettek, és azt ékek beütésével mind jobban összenyomták, összepréselték. Ezáltal a rostok között levő olaj kipréselődött, kifolyt és kicsepegett. Fejlettebb
módszer a különféle orsós, csavaros
prések használata. Kedveltek voltak a
szőlőprésekhez hasonló ~ mechanizmusok. A présedényből kivett maradékot,
→ olajpogácsát takarmányozásra jól
használhatták. Az így nyert növényi olaj
még jelentékeny mennyiségű vizet tartalmazott, ezt főzéssel párologtatták el. −
Az olajütés országszerte elterjedt mesterség volt. A hidraulikus présgépekkel
dolgozó gyárak, a böjtös étrend szigorúságának megszűnése, az ásványolajszármazékoknak és a disznózsírnak a növekvő használata a második világháború
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után hazánkban a hagyományos ~k teljes
felszámolásához vezetett. – C/ A debreceni ~ történetéből említést érdemel,
hogy 1790 körül a tanács a debreceni
~malmokat tűzveszélyességük miatt a
Cegléd (Kossuth) utcai temető mögé
telepítette ki. Az Olajütőben az 1840-es
évek végén 25−30 mester dolgozott,
közülük néhánynak a lakása is itt volt.
Nagyobb számban csak 1863-tól kezdtek
kiköltözni, amikor az elszegényedési
folyamat meggyorsult. Más munkát kereső nincstelenek is letelepedtek az
Olajütőben, engedély nélkül kunyhószerű építményeket emeltek. 1940-ben Kölcsey Sándor polgármester kezdeményezte az Olajütő problémáinak megoldását.
Az 1980-as években számolták fel az
Olajütőt, és szép lakónegyed, utca épült
a helyén (Olajütő utca).
Olajütő utca: → olajütő
ólasgóré óṷlasgóṷré fn → Ól fölé
épített tengerikas.
ólaskert: → szálláskert
olaszkék: → olaszkék szilva
olaszkék szilva olaszkík szilva: Röviden: olaszkík. Hosszú, nagyméretű,
vastag húsú gyümölcs. Befőttnek, kompótnak való → szilvafajta.
ólaskert: → szálláskert
ólas tartás: → lótenyésztés
olaszútifű olaszutifű fn Árnika. Arnica montana.Védett hegyi növény. Kenőcse gyulladás- és fájdalomcsökkentő;
kelések, zúzódások, rándulások, izomfájdalmak kezelésére, visszérgyulladás
gyógyítására használatos. L. még: népi
gyógyászat
ólba való mécses: → ólmécses
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olcsít óṷcsít i 1. Olcsóbbá tesz vmit.
2. Alkuszik. L. még: megolcsít
olcsó óṷcsóṷ mn − Közmondás: Aki
elaggya annak óṷcsóṷ, aki veszi, annak
drága: az olcsó és drága viszonylagos
fogalmak.
olcsójános óṷcsóṷjános fn Olcsón
dolgozó iparos, ill. olcsón árusító kereskedő. Az ~ nem árulta drágán a portékáját, mert azt tartotta, hogy jobb ma egy
fillér, mint holnap egy forint.
olcsókrémes óṷcsóṷkrémes fn Olyan
krémes, amelybe csak 1 db tojást tesznek, így olcsóbb a tésztája.
old óṷd i − Közmondás: Aki jóṷl köt,
jóṷl is óṷd: aki jó szerződést köt, sok
kártól, bosszúságtól megmenekül.
oldal óṷdal fn – A/ 1. Testnek a középvonaltól balra, ill. jobbra levő része.
A hentes az óṷdalát külön szedte, a
combját külön szedte. 2. A szűr elejének
hímzett darabja (aszaj) alatti toldott rész
neve. 3. A szűr két irányba kihajtott
elülső részének, az elejnek a legutolsó
harmada. 4. Füstölt ~as. 5. Tsz-ban:
óṷdalak: a lakóháztól külön álló melléképület, pl. istálló. 6. Szekér része. – B/
Több összetételben szerepel utótagként.
Szarvasmarha része az öregoldal, vastagoldal, a sertésé a vékonyoldal, szőrmés állat részeként a szőrmekikészítők
szókincsében fordul elő a bőroldal, hátoldal, húsoldal, a szőrmeoldal/szőrmésoldal/szőroldal, a szekér tartozéka a derékoldal/vendégoldal, hegynek, dombnak napsütötte része a déloldal. – Frazémákban is előfordul. Fenyegetésben:
Úgy pofon váglak, hogy a másik óṷdaladat a fal támasztya meg! Úgy óṷdalba
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rúglak, hogy taknyod, nyálad összefojik!
Szólásban: Kialudtam magam mind a két
óṷdalamra: kedvemre. Annyit alszik,
hogy kicsírázik mind a két óṷdala: rengeteget alszik. Még csak most fordút a
másik óṷdalára: még javában alszik.
Majd kifúrja az óṷdalát a kíváncsiság:
kínozza, gyötri a kíváncsiság. Változata:
Fúrja az óṷdalát a kiváncsiság. L. még:
a fogalmak szócikkeit is!
oldala: → kenyér
oldalas óṷdalas fn Sertésoldalas. L.
még: disznóölés
oldalas kocsi óṷdalas kocsi: Lőcsös
→ szekér.
oldalaz/ik óṷdalaz/ik i Eloldalog. −
Igekötőkkel: → eloldalazik, kioldalazik.
oldalborda óṷdalborda fn 1. Másik
neve: bordacsont. Ember, állat bordája.
Szólás: Annyit alszik, hogy kicsírázik az
óṷdalbordája: rengeteget alszik. 2. (tréf)
Feleség. Ιdős(ebb) férj mondja a feleségének: öreg óṷdalbordám. L. még: megszólítás
oldalborító vas óṷdalburítóṷ vas: A
→ szekéroldal felső vízszintes rúdját, a
felső oldalcsövet borító vaslemez.
oldalbőr óṷdalbűr fn Más nevei:
óṷdalszárny, nyeregszárny. A fakápás
→ nyereg két oldalára, a nyeregfához
erősített nagyobb, puha bőrlemez, oldallap, amely a ló oldalára fekszik, így a
lovas lába nem érintkezik közvetlenül a
ló bőrével. Az ~ széle rendszerint színes
szironnyal van kivarrva v. rézkarikával
kiverve.
oldalcső óṷdalcsű fn Cső formájú farúd, a → szekéroldal felső, ill. alsó fája.

oda
oldaldeszka óṷdaldeszka fn A →
szekéroldal mellé tett deszka, hogy ne
hulljon le pl. a krumpli. Az óṷdaldeszkák közt níhány centis rís van.
oldaldonga óṷdaldonga fn A kádáripari termékek oldalát alkotó → dongák.
oldalfa óṷdalfa fn A → szekéroldal
vízszintes fája.
oldalfonás óṷdalfonás fn Kosárfonóknál a fonott munkadarabok oldalainál
használatos fonás. Több fajtája van: soros fonás, menetes fonás v. egyszálas berakás, réteges fonás v. kétszálas berakás,
egyszerű fonás v. sövényfonás. L. még:
vesszőfonás
oldalfonó vessző óṷdalfonóṷ veszszőÝ: Az → oldalfonásnál használatos
vessző.
oldalgyökér óṷdalgyökér fn A szőlőtőke főgyökerének az oldalából kinövő
gyökér. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
oldalház óṷdalház fn 1. Oldalszoba,
mellékszoba, kamraféle szoba a házban.
2. A nagyobb méretű lakóhelyiségből
nyíló kisebb, esetleg utólag hozzáépített
szoba.
oldalhegy óṷdalhegy fn A levágott
→ szarvasmarha oldalának a hátszín és
a vékony lapocka közé eső része. L.
még: marhahús
oldalkacs óṷdalkaccs fn A → szőlővessző oldalából kinövő fattyúhajtás. Az
óṷdalkaccs, amit nyáron levágunk,
kaccsozunk.
oldalkamara óṷdalkamara fn 1. Oldalt elhelyezkedő, különálló kis épület;
→ kamara. 2. A ház hátulsó részéhez
csatlakozó és a folyosóból nyíló épü-
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let(rész). Itt tartották a kolbászt, szalonnát.
oldalkapa óṷdalkapa fn A lóvontatású → ekekapa oldalsó kapavasa.
oldalkaró óṷdalkaróṷ fn Kosárfonásnál függőlegesen elhelyezett vessző.
L. még: vesszőfonás
oldalkerítés óṷdalkerítís fn A körülkerített földdarab két oldalsó részét zárja
le. Telek (porta, udvar) ~e az utcafront
felől nézve az objektum bal oldalán húzódik.
oldallyuk óṷdajjuk fn Félreeső helyen található rozoga (lakó)épület.
oldalnyilallás óṷdalnyilallás fn −
Szólás: Kicsi kell ebbűl, mint az óṷdalnyilallásbúl: mondják tréfásan pl. vmi
nem kívánatos ételre.
oldalnyílós szellőztető óṷdalnyílóṷs szellőÝztetőÝ: Olyan → szellőztető,
amelynek oldalra nyílik az ajtaja.
oldalog óṷdalog i Elinal.
oldalpadka óṷdalpadka fn A tűzhely, szabadkémény köré sárból, vályogból épített → padka, ezen ültek.
oldalpecsét óṷdalpecsét fn Megkülönböztető jelzés, → bilyog a jószág oldalán. L. még: vállpecsét
oldalrész óṷdalrísz fn 1. Szőrmés állatoknál a gerincvonaltól jobbra, ill.
balra eső rész. A szőÝrmésbőÝr jellege
más az óṷdalríszen, mint a hátközépen.
2. A → szövőszék elülső és hátsó lábait
összekötő keresztfa.
oldalrúd: → vendégoldal
oldalsallang óṷdalsallang fn A →
hámsallang részeként: a marszíj és a
hátszíj közé függesztett → sallang.

oda
oldalsó nyílású kemence óṷdalsóṷ
nyílású kemence: Olyan → kemence,
amelynek oldalt van a nyílása, a szája.
oldalszárny: → oldalbőr
oldalt óṷdalt hsz Óṷdalt kapja: sütéskor a tészta (tűz felőli) oldala hirtelen
megpirul. L. még: keszegoldalt
oldaltjáró talyiga óṷdaltjáróṷ tajiga: Olyan → talyiga, amelynél a rudak
nem egészen középen, hanem kissé oldalt, a nyerges ló helyén helyezkednek
el. Ha ormós ’dombhátas’ volt az út, ~´t
használtak.
oldalt ványolt csizma: → oldalt varrott csizma
oldalt varrott csizma óṷdalt varrott
csizsma: Másik neve: óṷdalt ványolt
csizsma. Olyan → csizma, amelynek a
szára két részből van kiszabva és kétoldalt összevarrva.
oldalutca óṷdalucca fn A fő(bb) utcába torkolló, ill. onnan kivezető (kisebb) utca. – Debrecen belvárosában a
Piac utcára és a Várad utcára fűzőÝdnek
fel az óṷdaluccák.
óldalvas óṷdalvas fn A → szekéroldal felső vízszintes rúdját borító vaslemez.
oldalvást óṷdalvást hsz Oldalt.
oldalvég óṷdalvíg fn A → szekéroldal kihegyezett vége.
oldalvessző óṷdalvesszőÝ fn A szőlő
gyökeréből kinövő vessző. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
oldalvillás bicska: → oldalvillás kés
oldalvillás kés óṷdalvillás kés: Másik neve: óṷdalvillás bicska. Olyan bicskához hasonló hosszú nyelű, behajtható
pengéjű kés erős nyakkal, amelynek az
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oldalába egy kétágú (v. háromágú), villaszerű evőeszköz illeszthető. A pásztor
kedvelt használati eszköze, rendszerint a
saját maga készítette kemény marhabőr
hüvelyben tartja. Ezt tulajdonosa régen
kipillangózta, alul rákláb-, fölül boglárdíszítéssel látta el. Más késfajtákhoz
hasonlóan hajdan az ~t is a debreceni
késesek csinálták. L. még: páros kés
oldalzáp óṷdalzáp fn A létra alakú
→ szekéroldal keresztfáinak egyike.
ólházhíja: → ólpad
ólkamara óṷlkamora fn Az istállóból nyíló tárolóhelyiség; → kamara.
olló ollóṷ fn 1. Két pengéből álló
nyitható, csukható nyíró-, ill. vágóeszköz. A cívis háztartásnak is az egyik eszköze, pl. a → körömvágó olló. Használatával kapcsolatban gyakran emlegetett
tiltás: Kés, villa, ollóṷ, nem gyerek kezibe valóṷ. A szó összetételekben (szószerkezetben) is előfordul. A gyümölcstermesztők eszköze a → hernyózóolló,
→ metszőolló (ez utóbbi névvel jelölt
típusa a → kecskeméti metszőolló és a →
kunde nevű metsző~); a szőlőtermesztésben használják a → bogyózóollót,
kézműipari munkaeszköz a szűrhímzésben használatos → cakkozóolló. 2. Tokni
tésztából készített → mézeskalácsos termék. L. még: bárányjegy
ollóágas ollóṷágos mn A → szelement tartó X alakban kapcsolt két szarufa.
ólmécses óṷlmécses fn Szószerkezettel: óṷlba valóṷ mécses. Olaj volt benne,
nagy előnye, ha leesik, feldől, kialszik.
L. még: olajmécses

oda
ólom óṷlom fn Szilveszter estéjén a
lányok ólmot öntenek, hogy megtudják,
milyen lesz a sorsuk. Szóláshasonlat:
Nehéz, mint az óṷlom: nagyon súlyos. L.
még: cívis hiedelemvilág
ólomgolyó: → tömködő
ólommadár óṷlommadár fn − Szóláshasonlat: Ojan, mint az óṷlommadár:
(gúny) lassú, lomha. Változata: Friss,
mint az óṷlommadár. Úgy mozog, mint
az óṷlommadár: (gúny) lassan, lomhán
jár, megy.
ólomöntés: → ólom
ólompedrő óṷlompedrőÝ fn → Paszományosoknál bojtnak való szálak
megsodrására szolgáló nyeles szerszám,
amelynek bunkós fejében ólomdarab
van.
ólomtőke óṷlomtőÝke fn → Rézműveseknél: hasáb alakú ólomból készült
eszköz, kis mélyedésekkel a felületén, ha
ezen domborítanak rezet, akkor a kész
tárgy felületén nem látszódnak az ütésnyomok.
ólpad óṷlpad fn Másik neve: óṷlhászíja. Ólpadlás, istállópadlás. Az óṷlpadon rendesen a takarmányt tárolták.
ólplacc óṷlplacc fn Placcnak is
mondják. Az → istálló közepe.
olt1 óṷt i Erős forrásban levő mustot
csendesít, csillapít. − Adatolt igekötős
alakjai: → beleolt, beolt, elolt, leolt,
megolt.
olt2 óṷt i Vetőmagot csáváz. Rézgáliccal csávázták a búzavetőmagot.
oltár ~ fn − Szólás: Ellopná az ~rúl a
terítőÝt: nagy tolvaj.
oltári szentség: A katolikus egyház
legfontosabb szentsége. A protestáns
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vallás az úrvacsorában (→ úrvacsoraosztás)
egyszerűbb alakban tartotta
meg. L. még: nagycsütörtök
oltás1 óṷtás fn 1. Oltóvessző növénybe illesztése. 2. Fiatal növény, oltvány. L. még: beoltás, zöldoltás
oltás2 óṷtás fn → Tej beoltása.
óltető óṷltetőÝ fn Disznóólnak, istállónak rendszerint nádból készült teteje.
Anyaga alapján: nádas óṷltetőÝ.
oltó: → tejoltó
oltógally óṷtóṷgajj fn Másik neve:
óṷtóṷvesszőÝ. Szelíd fáról metszett, beoltani való ágacska, oltóvessző. L. még:
gyümölcstermesztés
oltókés óṷtóṷkés fn Oltáshoz használt eszköz. Fanyele, pengéje kissé befelé görbül. L. még: kés
oltókapa: → irtókapa
oltóruha óṷtóṷruha fn Az a vászondarab, amelybe a felhasználásra kerülő
→ tejoltóport csavarják.
oltós edény óṷtóṷs edíny: → Tej oltására használt edény.
oltószer: → tejoltó
oltott cigány óṷtott cigány: Olyan →
cigány, akinek csak az egyik szülője
cigány. L. még: nemzetiségcsúfoló
oltott cseresznye óṷtott cseresznye:
Nagy szemű, finom ropogós → cseresznye.
oltott dió óṷtott dióṷ: Nem magról,
nem vadon nőtt, könnyen törhető, papírhajú diófajták. Egyik ismert fajtája a
milotai dió. A másik a gyökös dió, amely
nagyméretű, de nem értékes, mert hamar
megaszik, és a moly is nagyon kedveli.
oltott mész óṷtott mész: Az égetett
mésznek megfelelő mennyiségű vízzel

oda
történő megoltása pépszerű anyaggá. L.
még: szalonnás mész
oltottmész-habarék óṷtottmész-habarík fn Bőrkikészítésnél használt sűrű,
→ oltott mész.
oltott szilva óṷtott szilva: Nemesített
→ szilvafajták (pl. a nagy szemű ringlók).
oltott tej óṷtott té: Οltóanyaggal
megalvasztott → tej. A tejbe az oltóanyagot beletették, belekavarták. Kétfajta
oltóanyagot használhattak: port (poroltó)
és folyékonyt. Mindkettőt boltban árusították. − Ha a juhtejet beoltották, hamar
megaludt, lett belőle sajt v. → gomolya.
L. még: tejoltó
oltott túró óṷtott túróṷ: Másik neve:
melegsajt. Csak a kissé meleg tejet lehet
beoltani, a hideg tejet nem. Ha fejés után
nem eléggé meleg a tej, meglangyosítják/meglangyítják, és beoltják, majd az
oltott tejet konyharuhába teszik, megforgatják, hogy kicsöpögjön belőle a savó.
A savóból főzik a → zsendicét.
oltóvessző: → oltógally
oltóviaszk óṷtóṷviaszk fn Az → oltvány kezeléséhez használt sötétsárga
színű méhviasz. Régen dobozban árulták. A beoltott csemetét körülkenték
vele, hogy a víz be ne hatoljon. L. még:
gyümölcstermesztés
oltvány óṷtvány fn Az alany és a
megfakadt oltóvessző együttéléséből
keletkezett fiatal cserje v. fa. Pl. az őszi
barackfajtáknál a kb. egyéves vadalanyt
a föld felett rögtön a nyaknál oltják. Az
alma-, szilva-, szőlő-, őszibarack stb.
~okat a faiskolában lehet megvásárolni.
oltványkert: → oltványos
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oltványos óṷtványos fn Összetétellel:
óṷtványkert. Csemetekert, faiskola.
oltványszőlő óṷtványszőÝlőÝ fn Szőlővessző, vadalany. Ebbe ültették a nemes szemet, ebből nőtt ki a szőlő tőkéje,
ebből lett a nemes szőlő. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
olvadékony idő: → locspocsos idő
olvas ~ i Számol, számlál. Közmondás: A píz ~va, az asszony verve jóṷ: a) a
kapott v. kiadott pénz mindkét félnek
meg kell számolni. b) elavult felfogás
szerint: a férj olykor veréssel is fegyelmezheti a feleségét. Hortobágyi népdal
részlete: Beüzentem debreceni gazdáknak: gyűjjenek ki ~ni a jószágot. − Adatolt igekötős alakjai: → átolvas, felolvas,
kiolvas, megolvas, végigolvas, visszaolvas.
olvasás ~ fn Számolás, megszámlálás. Tavasszal a Hortobágyon megszámolták, hány darab jószág van egy gulyában. Aki olvasta az állatokat, azon
gombos → pruszlik volt, és minden 10
darabnál begombolt a pruszlikon egy
gombot. Végül megszámolta a begombolt gombokat, ez volt az ~.
olvasatlan ~ mn Számolatlan. Szólás: Olvasatlanul elmegy a többi közt: a)
még elfogadható. b) nem rí ki a többi
közül.
olvasó olvasóṷ fn Rózsaszín és sárga
félgömbökből álló, láncszerű → mézeskalácsos termék; rózsafüzér. L. még: kiolvasó
olvasódik olvasóṷdik i Pl. a birkákat
megszámolják.
olvaszbödön ~ fn Öntőtégely.

oda
olvasztókemence olvasztóṷkemence
fn Röviden: → kemence. → Rézműveseknél olvasztáshoz használt berendezés,
amelyben a tégelybe behelyezett fém
megolvad.
olvasztós lábas olvasztóṷs lábas: →
Mézeskalácsosoknál a tészta alapanyagának felfőzésére és összekeverésére
használatos edény.
olyan ojan, oan nm Számnév előtt
hangsúlytalanul: körülbelül, mintegy.
Lehet ojan másfél mázsa. Szólás: Ojan,
amijen: vmilyen, nem vmi jó. L. még:
ilyen-olyan
olyanforma ojanforma nm Ahhoz
hasonló.
olyanszőrű ojanszőÝrű mn Olyanforma, ahhoz hasonló; hasonló társadalmi helyzetű. Ű is ojanszőÝrű, mint mink
vagyunk.
olyantájt ojantájt hsz Olyantájban.
ómama óṷmama fn Dédanya.
ón óṷn fn 1. Ólom. 2. Ónos eső. Rajta van az óṷn a termőÝágakon. L. még:
forrasztóón
Oncsa: → oncsás ház
oncsás ház ~: Az Oncsa (Országos
Nemzet- és Családvédelmi Alap) támogatásával a szegény nagycsaládosok számára épített típusház. − 1940-ben bontakozott ki az a mozgalom, amely a nagycsaládosok életét volt hivatva megkönynyíteni. Ennek keretében az 1940-es
évek elején több ezer nagycsaládos szegény kapott házat, földet, v. részesült
más szociális juttatásban.
Ondód Ondóṷd tn – A/ Debrecen
egyik külterületi lakott helye a városközponttól 15 km-re nyugatra. Területe
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43 hektár, lakóinak száma 1980-ban [!]
321 fő (Hnt). A Váradi Regestrum 1214ből említi: …de villa Ondou. Neve a
sznévként alkalmazott magyar ondó a
népnyelvi ’köleskorpa, köleshéj’ v. a
’hím ivarmirigyek váladéka’ jelentésű
szó -d képzős származéka. – B/ A 13.
század végén még szűk határon gazdálkodó debreceniek a földesurak adományaiból nyerhették el az első kisebb területeket, köztük ~ot is. Az ondódi területen mint a város örökös pusztáján ház
után való földeket osztottak ki, amelyeken eleinte csak gabonatermesztés folyt,
majd nagyarányú állattenyésztés is. Szaporodtak az állattartó épületek és a lakóépületek is. Ezeket a külterületi gazdasági egységeket a 18. század vége óta
kezdték tanyának nevezni. A 20. század
elején az itteni tanyavilágnak már volt
iskolája, református papja, 1972-től orvosi rendelő, közművesítés, elektromos
áram is van a településen. − Helynevei
közül figyelmet érdemelnek a Bojtár
utca, Kalász utca, Kiskút utca, Köles
utca, Kör utca, Muskátli utca, Nyárfás
utca, Szekeres utca belterületi nevek és a
Kádár dűlő(út), Kisnyilasok, Pece, Vérvölgy külterületi nevek, ill. a Kádárdűlő, Perec-dűlő, Veréb-dűlő út- és dűlőnév. – C/ Nyugati csúcsa → Cuca néven ismert. Ezt 1571-ben ház után való
földnek osztották ki debreceni polgárok
részére. A településbe olvadt be →
Lomb, más néven Szentkereszt. L. még:
tanyai iskola, utcák–utcanevek
Ondódi utca: → Nagymacs
ónmáz óṷnmáz fn → Fazekasoknál:
fedőmáz, amelyet fajansztermékekhez
használnak.

oda
onnan ~ hsz Népies alakváltozatai:
onnen, onnet. Arról a helyről. L. még:
amonnen
onnen: → onnan
onnét: → onnan
onkli ~ fn Nagybácsi. L. még: német
onoka: → unoka
ónos ablak óṷnos ablak: Ólomkeretes ablak. Tréfás kántáló versben szerepel: Óṷnos ablak, nyíj kifele, egy-két
garas búj kifele. Isten nyila van a padon,
aki nem ád, üsse agyon! L. még: kántálás
ónos idő óṷnos időÝ: Amikor a csapadék rögtön odafagy, ahová leesik. L.
még: időjárás
ont ~ i − Szólás: Úgy szereti, hogy
vírt ~ana írte: mérhetetlenül szereti. L.
még: kiont
ópapa óṷpapa fn Dédapa. Hát az
óṷmamához járt az óṷpapa is.
opcáj ~ msz Felszólítás: Opcáj!: ki
innen, hordd el magad![?]
(az) Óperenciás tengeren túl: Népmesében: nagyon távoli hely, a világ
széle, mesés, távoli ország. Az elnevezés
valószínűleg az alsó-ausztriai Wels városában állomásozó magyar katonáktól
ered az Ober Enns ’az Enns folyón túl’
tartomány nevéből.
ópiac: → zsibogó
oportó oportóṷ fn Kedvelt asztali
szőlő, vörösborszőlő. Fürtje közepes
nagyságú, bogyói sötétkékek, vékony
héjúak. Szeptemberben érik, bőven terem. Bora lágy, kevéssé fanyar. L. még:
szőlőtermesztés−szőlőművelés
opszesz ~ fn A → csizma sarka.
ór: → orr
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óra óṷra fn 1. Időmérő eszköz. Fő típusai: a súlymeghajtású mechanikus ~,
fali~, helyi nevén → inköves óra; lábas
óra (~szekrény, ~állvány); ébresztő~,
népi nevén serkentő óra/ser- kentő;
zsebóra. Hajdanában Debrecenben is
csak a gazdagabbaknak volt ~´ja. Az
időt más nagyvárosokhoz hasonlóan itt
is a templomon levő toronyórák mutatták. Miként az egész paraszti társadalomban, az ~´k a cívis parasztság körében is csak későn, jórészt a 18. századtól
kezdődően terjedtek el. De még a 19.
század végén is megtörtént, hogy a maradi cívis gazda, amikor meglátta a falon
a felesége által titokban vásárolt inköves
~´t, levetette, és csak nagy sokára békélt
meg vele, csak hetek múlva engedte
meg, hogy visszahelyezzék. (Óra hiányában a kenyeret sütő gazdasszony
kénytelen volt a szomszédba átjárni,
hogy ellenőrizni tudja a kenyérsütéshez
szükséges idő múlását.) A zseb~ múlt
század eleji elterjedésében nagy szerepe
volt annak, hogy a vőlegény gyakran
jegyajándékul kapta. Halálesetkor a cíviseknél is szokás volt az ~´t megállítani.
− Szóláshasonlat. Üt, mint a bolond
óṷra: csak üt, nem nézi, hová, nem nézi,
kit. Mindig egyet hajt, mint a bolond
óṷra: a) váltig ugyanazt hajtogatja. b)
kiszámíthatatlanul, hóbortosan viselkedik. Szólás: Tuggyuk, hányat ütött az
óṷra: ismerlek, ismerjük a szándékaidat.
Nem a világ eggy óṷra: nem sok egy ~i
várakozás. Teljesebben: Hajja kelmed,
megájjík csak egy szóra! Nem a világ
egy óṷra. Jóṷ óṷrába legyen mondva!:
szerencsés ~´ban legyen mondva, ne
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okozzon bajt a dicsekvés! Jóṷ óṷrába
született: szerencsés ember. Rossz óṷrába született: balszerencsés, szerencsétlen
ember. Nem jár jóṷl ez az óṷra. Tréfás
válasz: Az járt jóṷl, aki eladta. Közmondás: Az óṷra eljár, senkire se vár:
haladni kell a korral, a fejlődéssel. 2.
Időegység, a nap 1/24 része. Összetételekben: → ablakóra, bolondóra, fertályóra.
órakolonc óṷrakolonc fn Az ingaóra
láncán függő, az óra szerkezetét mozgató súly, az órainga végén levő nehezék.
Az óṷrakoloncot hetente egyszer fel kellett húzni.
órás óṷrás I. mn Változata: óṷrási.
Órai, órakor induló v. érkező 〈vonat〉.
Ípp most ment el a hatóṷrás. Megjött a
tízóṷrási vonat. II. fn Órákat javító (és
készítő) szakember. L. még: *céhen kívüli kismesterségek
órási: → órás
Oratórium Oratóṷrium tn A → Református Kollégium imaterme. Két alkalommal játszott történelmi szerepet hazánk életében: Falai között tartotta a
magyar országgyűlés képviselőháza üléseit 1849. január 9-től május 31-ig. Amikor másodszor is az ország fővárosa lett
Debrecen, szintén itt alakult meg 1944.
december 21-én az ideiglenes nemzetgyűlés.
óraütő óṷraütőÝ fn Csengőkészülék
a faliórán az órák jelzésére.
Orbán ~ tn − Időjárási megfigyelés:
Orbán napja behabarja a paszujt. Azt
jelenti, hogy ~ napján (május 25.) még
fagyhat, és akkorra a paszuly kikél. Szóláshasonlat: Jár/Jön-megy, mint ~ lelke a

307

odaki

pokolba: nem tud nyugton ülni. Más
változatokban: Tekereg, mint az ~ lelke a
pokolba. Jön-megy, mint ~ba a fájdalom.
L. még: időjóslás, május
orbánc ~ fn Neve a → népi gyógyászatban: szentantaltüze. Vörös foltokban
mutatkozó fertőzéses bőrgyulladás. Felfújta az ~: ~a lett. Az ~ az embernek
általában a lábát fújta fel. Van → arcorbánc is. Átok: Hogy az ~ törjön/törne ki
rajtad! L. még: népi betegségnevek
orbáncfű: → csengővirág, vérfű
orbáncos ~ mn Népi neve: szentantaltüzes. Orbáncban szenvedő.
orca ~ fn Arc. Szíp kis ~´d van! Szóláshasonlat: Ugy nyílik/nyitik az ~´ja,
mint a bazsaróṷzsa: pirospozsgás, majd
kicsattan az egészségtől. Ojan szíp és
egíssíges, hogy csak úgy nyitik az ~´ja:
virul, mint a rózsa. Ojan ráncos az ~´ja,
hogy tűre [kötőtűre] lehetne szedni −
mondják gúnyosan a ráncos arcú emberre.
orda: → zsendice
ordakeverő lapát ordakeverőÝ lapát: Kisebb méretű falapát, ezzel keverik az → ordát/zsendicét.
ordas ~ mn 1. Sertés színének jelölésére: piszkosszürke, szürkésbarna: ~
disznóṷ. 2. Fekete, barna szőrszálaktól
tarka 〈macska, kutya, farkas stb.〉. 3. Diáknyelvben gúnyosan: vöröses arcú.
Veres ~: vörös.
Ordas: → Pallag
ordinánc ~ fn Köznyelvi alakja: ordonánc. 1. Katonai küldönc. 2. Hivatali
küldönc, hivatalszolga. Régen a falusi
bíró mellett is dolgozott ~. A hivatalba a
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küdd ki, híjd be hivatalszolga az ~. L.
még: lóordonánc
ordas disznó ordas disznóṷ: Hizlalásra nem alkalmas, kevés szalonnájú,
→ ordas színű sertés. A → mangalica
előtt elterjedt fajta volt.
ordináré ~ mn Rossz minőségű, silány. Gyenge minőségű, elkopott, ócska,
elhasznált 〈ruhadarab〉.
ordít ~ i Éhes disznó ennivalóért sír.
− Szóláshasonlat: Úgy ~, mintha nyúznák: fülsértően ~.
ordító hideg: → farkasordító hideg
ordonánc: → ordinánc
orginál ~ i Ordít, kiabál, lármázik.
orgona1: → tótorgona
orgona2 ~ fn Lila v. fehér, illatos fürtös virágú, lombhullató kerti cserje v.
kisebb fa és ennek virága. Melegkedvelő, szárazságtűrő, fényigényes kerti dísznövény, májusban nyílik. Egyik legelterjedtebb, legismertebb dísznövénye volt a
régi cívis gazdaudvaroknak, (virágos)
kerteknek is (→ orgonabokor-sövény).
orgonabokor-sövény orgonabokorsövíny fn Sűrűn sorba ültetett → orgonabokrok.
orgonafa ~ fn Nagyobbra nőtt →
orgona.
orgonalila ~ mn Az → orgona színéhez hasonló lila színű.
orgovány ~ fn Vizenyős, lapályos terület.
orja ~ fn Összetétellel: disznóṷorja.
Sertésnek nyaktól farig kivágott hátgerince húsostul. A nyak felé eső húsos
rész a → nyakasorja.
orjalé: → orjaleves
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orjaleves ~ fn Másik neve: orjalé. →
Orjából főzött húsleves, a → cívis konyha egyik kedvelt → levesféléje, főként
disznóöléskor főzték/főzik. Készítése a
múlt század első felében így történt: A
disznó friss, sózatlan → nyakasorját
nagy darabokra felvágták, odatették főni,
gyökeret, kevés sót tettek bele. A beletett tészta régen úgy készült, hogy 4−5
tojással jó keményre hagyott tésztát
gyúrtak (→ levestészták). Elvagdalták
apróbb darabokra, és ezeket egyenként a
gyúróteknőbe késsel megvágták. Amikor
egy részt megvágtak, tenyérrel jól megdörzsölték, hogy apróbb és gömbölyűbb
legyen. A megfőtt húst kiszedték egy tálba. A levét megszűrték, és felkíszítették:
kevés szerecsendió-virágot, tört borsot
tettek bele, feltették főni. Ha már jól főtt,
a vágott tésztát hozzátették, megkavarták, hogy össze ne álljon. Újabban az ~t
vágott tészta helyett reszelt tésztával,
ritkábban → gombatésztával főzik.
orjaszalonna ~ fn A disznó hátgerincéről kb. 3 ujjnyi csíkban levágott →
szalonna. A hátán keresztül végigvágták,
→ orját vettek, ~´t. Besózták, legelőször
ezt fogyasztották el.
ormó ormóṷ fn 1. Szőlőtőke sorai
között töltésszerűen felkapált, a sorok
irányával párhuzamosan haladó földhányás. Ormóṷra húz: augusztus 20. táján
~ra húzzák a szőlőt, hogy a szél az alsó
fürtöket szabadon átjárhassa, így nem
rothadnak meg. Utána a szüretig már
nem célszerű a szőlősorok közé menni.
Tél közeledtével a szőlőtőkéket is ~ra
húzzák. SzőÝllőÝbe, amit felhúznak téllire, hogy el ne faggyon a tőÝke, ormóṷra
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húzták. Szólás: Ojan hegyes ormóṷt húzott, hogyha a varjú rászáll, kétfele vágja − mondják tréfásan a hegyes ~ láttán.
2. Torma, spárga őszi beföldelése. A
tormát, spárgát is ormóṷra húzták
őÝsszel, hogy kísőÝbben tuggyík kibújni,
hosszabb legyík. 2 (Szőlő)hegy, (szőlő)
domb. A szőÝlőÝ ha hegyen vóṷt, ormóṷn vóṷt. 3. → Szántáskor az eke által
összeborított földsáv. 4. Kiemelkedő
rész a kapavas közepén. 5. → kaszaormó. 6. → Paszományosoknál: domború horgolás, amellyel a horgolt gomboló kezdőszálát vonják be. 7. Csomó,
görcs a fában. L. még: szőlőtermesztés−
szőlőművelés
ormós ormóṷs mn Göröngyös, rögös.
Ormóṷs szántóṷfőÝd: a közepe domború, amelyen gerincszerű emelkedés fut
végig.
ormós szántóföld: → ormós
ormós út ormóṷs út: Olyan út,
amelynek közepén röghegy van, emiatt
nem tud rajta a fogat középen haladni.
orom ~ fn Szántóföldön a barázdák
egymásra fordításából keletkezett domború kiemelkedés, földhát.
oromfal ~ fn → Nyeregtetőt lezáró
háromszög alakú → fal.
orompárkány ~ fn → Oromfal élei
mentén húzódó párkány.
oromzat ~ fn Az → oromfal a párkányával és díszítményeivel együtt.
orosz ~ I. mn Görög keleti vallású.
II. fn Görög keleti vallású személy. –
Szóláshasonlatban: Annyian vannak,
mint az ~ok: rengetegen vannak. Szólás:
Kimentek az ~ok, bejöttek a gonoszok: a
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rendszerváltozás utáni helyzet értékelése.
oroszlán ~ fn → Mézeskalácsosoknál
oroszlánt ábrázoló tészta- és faforma.
oroszlángumi ~ fn (rég) Radírgumi
márka.
oroszmeggy ~ fn Másik neve: pipacsmeggy. Apró szemű, világospiros
→ meggy.
orosznyavalya orosznyavaja fn Másik neve: ukránnyavaja. Veszélyes, olykor halálos kimenetelű hasmenés. A második világháború idején az orosz (ukrán) katonák hurcolták be. A nagyanyám
megkapta tüllük, sűrjen, állandóan hasmenís ingere vóṷt, legyengült bele.
Átok: Törjön ki az orosznyavaja/ukránnyavaja!: az erős hasmenés kínozzon,
öljön meg! L. még: népi betegségnevek
orozva ~ hsz Orozva kőÝt: tyúk eltojik vhová, és ott költi ki tojásait. A gazdasszony tudtán kívül, ismeretlen helyen
〈tojik v. költ a tyúk, ill. kel ki a csirke〉.
Orozva kőÝtt: a) a gazdasszony tudta
nélkül, titokban kikelt 〈kiscsirkék〉, →
őszikék. b) házasságon kívül született
〈gyermek〉. L. még: eloroz, kel, kelt1
orpington orpinton fn Nagy testű,
nagy tojásokat tojó, általában barna tollú
→ tyúkfajta. Az 1940-es években volt,
már kipusztult. A cívis háziasszonyok is
tartották. L. még: baromfitartás
orpinton: → orpington
orr óṷr fn 1. – A/ Testrész, a szaglásnak a száj fölött kiemelkedő szerve.
Külön szóval is megjelölt részei: orracimpája, orralyuka. A cívis népnyelvben a szokásos megnevezések (sas~,
nagy ~, pisze ~, tömpe ~ stb.) mellett
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más elnevezések is élnek. A feltűnően
nagy és csúnya ~ a kokány orr, tulajdonosa kokány ~ú, a szokásosnál hajlottabb
~ a kosorr, tulajdonosa kosorrú. A pisze
~ a népnyelvben turpisz, rüfke, a pisze
fokozatai: alig pisze v. fitos, a túlzottan
pisze, vagyis felfelé álló ~ turcsi orr. Az
~ lehet még a normálisnál rövidebb, ill.
vastagabb. – B/ Az ~ mint az egyik legfontosabb testrészünk igen sok frazémának a tárgya. Szerepel: fenyegetésben, figyelmeztetésben: Írd az óṷrodra,
hogy el ne felejsd!: ezt jól jegyezd meg!;
tréfás fenyegetésben: Vigyázz, mert kifúvom az óṷrodat! Vigyázz, mert felpöckölöm az óṷrod!; tréfás figyelmeztetésben:
Puha az óṷrod!: hazugságon v. csínytevésen kapott kisgyermeknek mondják az
~át megnyomva, ti. ilyenkor elpirul, lelepleződik. Szerepel figyelmeztetésben:
Ne üsd bele az óṷrod! Kössél az óṷrodra
görcsöt, hogy el ne felejsd!; tréfás, durva
felszólításban: Eriggy a dóṷgodra,
macskaszar az óṷrodra!: távozz innen,
ne zavarj!; gyereknek mondott tréfás
elutasításban: Tyúkszar az óṷrodra!; tréfás megnyugtatásban: Ne fílj, nem harapják le az óṷrod!; feddésben: Ott van
az óṷrod előÝtt, mégse látod?!; felszólításban: Hányd/Góṷrd az óṷrod alá az
ítelt!: egyél gyorsan. Itthon tarsd az
óṷrod hét óṷrára!: itthon légy 7 órára!;
szidalmazásban: A fene a kis óṷrát! Szarom az óṷrod alá!; tréfás elutasításban:
Óṷrod tülle fokhagymás: abból nem
eszel. Szóláshasonlatban: Ojan, mintha
az óṷra víre fojna: el van szontyolodva.
Szólásokban: Az óṷra alá hányja az
ítelt: sietve eszik. Ojan sötít van, hogy
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még az óṷráig se lát: koromsötét van.
Nem kell azt mindenkinek az óṷrára
kötni: elárulni, elfecsegni. Sok ember
csak az óṷráig lát: nem előrelátó. Aki
sok apró kellemetlenséget okoz a másiknak, az annak Tormát reszel az óṷra alá.
(De konkrét jelentésben: Tekeri az
óṷrom a torma.) Az óṷrán akadt: megneheztelt érte. Minden kicsisíg az óṷrán
akad: hamar megsértődik. Feldúzta az
óṷrát: megneheztelt, megharagudott.
Csavarja az óṷrát: bosszantja vmi.
Piszkájja valami az óṷrát: neheztel vmiért. Az óṷra alá dörgöli: felemlegeti, a
szemére hányja. Cinkét fogott az óṷra: a
hidegtől kipirosodott. Más változatban:
Megcsípte a dér az óṷrát, cinkét fogott.
A beképzelt, öntelt ember Ojan büszke,
hogy egy szaros piszkafával se lehetne
felütni az óṷát, v. Magasan horgya az
óṷrát, v. Felbiggyeszti az óṷrát. Felgyűrte az óṷrát: ok nélkül fél. Leesett
/Lekonyult az óṷra: elszomorodott. Az
óṷrán akadt ez a szóṷ: megneheztelt
vmely kimondott szóért. Megyek az
óṷrom után: tréfás kitérő válasz: előre.
Beüthetnéd hozzám az óṷrodat níhaníha: olykor meglátogathatnál. Beleüti
az óṷrát valamibe: illetéktelenül beleavatkozik vmibe. Minden szarba beleüti
az óṷrát: mindenbe beleszól, belekotnyeleskedik. Az óṷrába van a harangozóṷpíz: hamarosan meghal. Az óṷrán
csüng a lelke: éhes. Nem látná meg, ha
az óṷrárúl csüngene se: olyan ostoba,
hogy semmit sem vesz észre. Az óṷrával
is dúrja a főÝdet: nagyon dolgos. Közmondásban: A kutya is haragszik az
óṷráír: kijön az ember a béketűrésből,
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ha megbántják. 2. Madár csőre. 3.
Vmely tárgy, eszköz elöl levő, kiemelkedő v. kihegyesedő része. Óṷrán jár a
kapa/kasza: kapáláskor/kaszáláskor a
szerszám hegye túl közel jár a földhöz,
~án jár. L. még: emberi test; a fogalmak
szócikkeit is!
orracimpája óṷracimpája fn Alakváltozata: orrcimpája. 1. Orrcimpa. 2.
Orra hegye.
orradzó orraddzóṷ, óṷraddzóṷ fn 1.
Másik neve: orrszíj. A → kantár részeként: a ló orra fölött áthaladó szíj; a kantárnak, ill. kötőféknek a ló orrán fekvő
része 2. A kisborjút a szopásban megakadályozó szúrós szájkosárféle. A borjú
orrára kötötték, emiatt a tehén nem engedte, hogy a borjú szopjon. 3. A gyapjúfonásra használt fonókeréknek a talprészébe erősített függőleges lécdarab,
elülső részén mélyedéssel, amelyben az
→ orsó hegye forog.
orralyuka óṷrajuka fn Alakváltozata: orjuka. Orrlyuk.
orrbilyog óṷrbijog fn A szarvasmarha, ritkán juh orra felett keresztben égetett jelek egyik fajtája.
orrbilyogos óṷrbijogos mn Orrbélyeggel ellátott 〈szarvasmarha〉.
orrcimpája: → orracimpája
orrkeménység orrkemínsíg fn A cipőfelsőrész elülső, kemény része; →
kapli.
orrlyuka: → orralyuka
orros óṷros fn 1. → orroskancsó. 2.
Jelzői használatban: egy óṷros bor: anynyi bor, amennyi egy ilyen cserépkancsóba belefér. Kb. fél literes füles kancsónyi bor.
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orroskancsó óṷroskancsóṷ fn Csúcsos szájú, füllel ellátott, mázas cserépkancsó. Kb. fél literes, → fazekasok készítették, kis csúcsa volt, ahol öntötték a
bort.
orrszíj: → orradzó
orrvérfolyás orrvírfojás fn (rég) Orrvérzés. L. még: népi betegségnevek
orsó orsóṷ fn 1. Másik neve: gyalogorsóṷ. A → guzsalyhoz használt, kézzel
pörgetett eszköz, alján kis fakoronggal.
Erre tekeredik fel a fonál. Részei: →
orsókarika és → orsószár. Szóláshasonlat: Úgy pereg a nyelve, mint az orsóṷ:
gyors beszédű. 2. → Csipkeverőknél
fából készült munkaeszköz, amelynek
két része a szár és az ezt védő → dudu.
3. → spulni.
orsófű orsóṷfű fn Másik neve: orsóṷsarok. Mezei zsurló. Equisetum arvense. Gyógynövényként is használják.
A gyerekek játszottak vele, részekre
szedték, kis rövid ízekre lehet szedni.
Két fajtája van, mindkettő ~. L. még:
népi gyógyászat
orsókarika orsóṷkarika fn Szószerkezettel: orsóṷ karikája, ritkábban:
szoknya. Az → orsó alsó, vastagabbik
végére húzott tömött fakarika, korong,
amely megakadályozza, hogy a föltekeredett fonal alul lecsússzon az orsóról.
Megkönnyíti az orsó forgását is.
orsó karikája: → orsókarika
orsónyaktartó: → orsótartó
orsópár orsóṷpár fn → Csipkeverőknél a munka kezdetén párosával öszszekötött, és így a tűre akasztott → orsók.
orsósarok: → orsófű
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orsószár orsóṷszár fn Szószerkezettel: orsóṷ szára. Az orsókarikába illesztett, felfelé elkeskenyedő pálca.
orsó szára: → orsószár
orsótartó orsóṷtartóṷ fn Másik neve: orsóṷnyaktartóṷ. A gyapjúfonásra
használt fonókeréknek a talpára erősített
függőleges lécdarab, rudacska, amely az
orsó nyakrészét tartja, szemben az →
orradzóval, amelynek mélyedésében az
orsó hegye forog.
ország ~ fn − Szóláshasonlat: Ojan
vín, mint az ~ úttya (, sokan átmentek
rajta): (tréf, gúny) idős kurvára vonatkoztatva: nagyon vén. Mesezáró formulában: Hét ~ra szóṷl a muzsika: messze
földön híres lakodalom. Változata: Hét
~ra szóṷlóṷ lakadalom. − Nemcsak országnévben, hanem köznyelvi összetételekben is szerepel: → külország, másország, mennyország.
országlás ~ fn Kereskedők vásárról
vásárra történő vándorlása, amellyel tkp.
az egész országot bejárták. L. még: országol
országol ~ i Járja az országot. EzelőÝtt ~t a kereskedőÝ is, a perecsütőÝ
is, bejárták az országot, mentek a vásárba, ahon nagyvásár vóṷt. L. még: országlás
országos ~ mn Óriási, rengeteg,
nagy. A szomszídasszony kitátotta azt az
~ nagy száját.
országos jármű ~: (rég) Katonaságnál használt lőcsös → szekér. Gyakran
ekhóval is fel volt szerelve, mert fő feladata a személyszállítás volt.
országút ~ fn − Szóláshasonlat: Ojan
vín, mint az ~: nagyon vén. Ojan, mint
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az ~, sokan keresztülmentek mán rajta:
vén → kurva. Más változatban: Ojan
vín, mint az ~, csak nem mentek rajta
annyian keresztül. EggyidőÝs az ~tal:
(tréf) a) nagyon idős. b) megszárad kenyérre is mondják.
ortókapa: → irtókapa
orvas: → orvos
orvos ~, orvas fn Összetételben is
szerepel: az → osztályorvos a kórházi
osztály ~a, a régi katonai nyelv szava a
→ regimentorvos. − Közmondás: Legjobb ~ az időÝ: az idő múlásával begyógyulnak a lelki sebek.
orvosi veronika: → dicsőségesfű
orvosság orvasság fn A népi hiedelem szerint a kölcsön kért ~ot nem szabad megköszönni, mert akkor nem használ. − Szóláshasonlat: Kicsi kell ebbül,
mint az orvasságbul: takarékoskodni
kell vele, mert a kevés is hatásos ebből.
Ugy bánnyatok evvel, mint az orvassággal: takarékosan, hogy sokáig tartson.
Nincs rá orvasság a patikába: ezt a bajt
nem lehet gyógyítani, kezelni. Hasonló
jelentésű a Halál ellen nincs orvasság is.
oskola: → iskola
ostor ~ fn Állathajtó és terelőeszköz,
amely fanyélből és ráerősített szíjból v.
kenderkötélből áll. (Hangadásának igéi:
kong, ill. kongat, cserdít.) Két alaptípusa
van: a pásztoroké rövid nyelű, a szekerezőké, kocsizóké hosszú nyelű ~. A pásztorok ~ának karikás ostor/karikás a neve, mert egy forgó karika segítségével
csatlakozik a nyélhez. Ezt leginkább a
csikósok használják, de más pásztorok
is. A karikás több részből tevődik össze.
A rövid ostornyélhez erősítő szíjkötés

oda
neve ostortelek/telek/telekszíj/ostornyakló/nyakló. A karikás derekát (ostorderék)
kötél köré 6, 8 v. 12 vékony szíjból,
ágból fonja a pásztor (ostorszíj). Az
ehhez csatlakozó ostorcsapó/csapó/csapószíj egyes szíjból áll, a csapó végén a
sudár v. suhogó, ami a cserdítéskor a
durranó hangot adja. A karikás faragással, szíjfonatokkal, sallangokkal, pillangókkal van díszítve. A Hortobágyon
szokásos díszek még a nyélen található
szíjkötések is. A juhászok bőrszalaggal
díszített ~a a sallangos ostor. A disznópásztorok rövid nyelű, kevés díszű,
hosszú szíjú karikás ~a a kondásostor
/kondáskarikás v. cserdítőostor. A szekerező-kocsizó ~ egyszerűbb eszköz:
nyele hosszabb, vékonyabb és hajlékonyabb. A lóhajtó ~t szíjból, az ökörhajtó
~t általában kenderkötélből fonták. A
kétlóhajtó ostor hosszú nyelű, rövid csapószíjú ~. 4 ló hajtására való a suhogóval ellátott bakos ostor/bakos. A hajlékony ostornyél meggy- v. kőrisfából,
esetleg mogyorófából készül. Az ~nyél
díszes eleje az ostornyélfő. A négyes v.
hatos ökörfogatokhoz különösen hosszú
és hajlós nyelű ~, ún. béresostor/nagyostor, hatökörhajtó ostor volt használatos. Fonási módjuk szerint ismeretes a
két ágra font ostor és a láncszerűen font
~, a láncszemes ostor. − Az ~ szerepel
frazémákban is. Így állandó szókapcsolatban: (Attila) Isten ~a. Szóláshasonlatban: Ugy szalad, mint akit ~ral kergetnek: lélekszakadva rohan. Dicséretként
mondják: Megy a munka, mint az ~csapás, szaporán halad a munka. Szólásban:
Vígin csattan az ~: az nevet igazán, aki
utoljára nevet. Közmondásban: Legjobb
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~ az abrak: az abrakkal jóltartott lovat
nem kell ütni. Egy jóṷ futóṷs lúnak nem
kell ~: a serény, kötelességtudó embert
nem kell noszogatni, biztatgatni. Hasonlósági névátvitel eredménye a köznyelvi
kútostor. L. még: debreceni ostor; a fogalmak szócikkeit is!
ostoralja ostorajja fn Kb. 10−12 db
kisebb-nagyobb sertésből álló csapat.
Jelzői használatban: egy ostorajja disznóṷ. Valamikor minden gazda tartott
egy ostorajja disznóṷt.
ostoralja disznó: → ostoralja
ostorcsapás ~ fn Szóláshasonlat:
Ment a munka, mint az ~: szaporán, jól.
ostorcsapó ostorcsapóṷ fn 1. Más
nevei: csapóṷ, csapóṷszíj, Az → ostor
hegyén levő → bojt. Lósörényből, farkából kiszedett éles szőr. 2. Fiúk játéka,
amelyben az erősen összefogódzkodott
gyerekek közül kanyarodáskor a sor
végén levők kivágódnak. A jégen játszották, a sor elején az erősebbek voltak,
a végén a legkisebbek. 3. Fiúk játéka,
amelyben az erősen összefogódzkodott
gyerekek egy, a sor végén a sarkán forgó
fiú köré tekerednek, miután az megrántotta a sort. L. még: gyermekjátékok
ostorderék ostorderík fn Az → ostorszíj középső, vastagabb része. Fehér
szíjból 4 ágra van fonva, v. vékony →
hasiból 10 ágúra. Ezt a finom fonás a →
kígyóhátfonás. Fonása nagy ügyességet
és türelmet kíván. L. még: karikás ostor
ostorfa: → kútostor
ostorfő ostorfű fn A → karikás ostor
szíjának a nyélhez kapcsolódó felső,
vastagabbik vége.

oda
ostorhegyes ~ I. mn 1. Négyes fogatban az első sorban a rúd elé, jobb
oldalra befogott, a kocsistól legmesszebb
eső 〈ló〉. Ostorhegyesnek a → gyeplős
mellé a leglustább lovat fogják, mert ez
esik legjobban a kocsis keze alá. 2. A →
szűr nagyságát jelző mesterjegyek egyikének formája szerinti megnevezésére;
ilyen mesterjeggyel ellátott 〈szűr〉. II. fn
1. Négyes fogatban az első sorban a rúd
elé, jobb oldalra befogott, a kocsistól
legmesszebb eső ló. 2. Kettes fogatban a
rúd jobb oldalára befogott ló. Többek
szerint az ilyen fogatban → nyerges és
rudas van. 3. Egy sorba fogott négyes
fogatban középre a rúd jobb oldalára
befogott ló. 4. → Ötös fogatban: az első
sorban a rúd elé, jobb oldalra befogott
ló. 5. Hatos, hetes és nyolcas fogatban az
első sorban a rúd elé, jobb oldalra befogott ló.
ostorhegyes szűr ~: Ún. → ostorhegyes mesterjeggyel ellátott, kb. 1 m
hosszú → szűr.
ostorköszörű ~ fn → Rézműveseknél: apró vonalak rajzolására használt,
cserélhető fejű csiszolószerszám, amelylyel a tárgyat különböző mintákkal lehet
díszíteni.
ostorlánc ~ fn A → kútostort a
gémhez kapcsoló rövid lánc.
ostorménbangita ~ fn Viburnum
lantana. 3−5 m magasra is megnövő, bokor formájú, szürkészöld lombú, lombhullató cserje. Sárgásfehér virágai vannak. Termése kezdetben piros, később
fekete.
ostornyak: → ostortelek
ostornyakló: → ostortelek
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ostornyél ~ fn Az → ostor fából készült hosszú, egyenes nyele. A cívis parasztok szerint a jó ~ meggyfából, kőrisfából v. mogyorófából készült.
ostornyélfő ostornyélfű fn Az →
ostornyél díszes vége. A hortobágyi
pásztoroknál az ~ szíját gyakran piros
pillangók díszítették.
ostoros ~ fn 1 A lovakat, ökröket
hajtó, rendszerint fiatal mezőgazdasági
munkás. Az ~ nem állandóṷra vóṷt.
Minden héten meghosszabbították a bírit. 2. → nyomtató. 3. → ostoros gyerek.
L. még: hetes
ostoros gyerek ~: Röviden: ostoros.
Szántáskor a lovakat v. ökröket hajtó,
más mezőgazdasági v. ház körüli munkákban is segédkező fiatal fiú, kisbéres.
Rendesen az őÝszi munkákra alkalmazták.
ostorszíj ~ fn → Ostornyél végére
erősített szíj. A pásztorok ~ának az →
ostorderék és az → ostorcsapó közé eső
része a → tőcsapó.
ostortartó ostortartóṷ fn Henger
alakú tartozék a → szekér oldalán az
ostor elhelyezésére.
ostortelek ~ fn Más nevei: ostornyaklóṷ, ostornyak, nyaklóṷ, nyéltelek.
Rövid, kétágú erős szíj v. madzag, melylyel az → ostorszíjat a nyaknál a nyélre
erősítik.
ószalonna óṷszalonna fn Előző évi
vágásból maradt (füstölt) szalonna.
ószer óṷszer fn 1. Régi utca(rész)
Debrecenben. A Hatvan utca végén árulták a cívis gazdasszonyok tavasszal a
télről megmaradt füstölt disznóhúst,
füstölt kolbászt, füstölt és sós szalonnát,

oda
egyéb avas dolgokat. Szekerének kasába
a gazda egy tiszta ponyvát terített, ebbe
rakta a télről megmaradt fölösleget, és
feleségével kivitte az ~re. Ott v. a szekérről adták el, v. a földre kiterített gyékényre rakták ki. Akik nem öltek disznót, válogathattak belőle, olcsón jó eledelhez jutottak. Az árusítást a konkurenciától félő hentesipar egészségügyi
okokra hivatkozva betiltatta az első világháború alatt. Az ~ az első világháború
előtti debreceni piac sajátos típusa volt.
(Egy visszaemlékezés szerint Az óṷszeren óṷcska ruhát árultak, a zsigvásáron,
sok értíkest, nemcsak ruhát, hanem porcellánokat is.) – Az egykori ~ helyével
(a fogalommal?) kapcsolatban némi
bizonytalanság mutatkozott. N. J. szerint
az ~ a Hunyadi utcán, ill. a vasútállomásnál (a lebombázott zsidótemplomnál), az 1970-es években pedig a Batthyány utcán volt. L. még: zsibogó
ószeres óṷszeres fn Nyakba akasztott
ládikában, dobozokban kínálta portékáit
[?]. L. még: kereskedelem
oszladozik-foszladozik ~ i Ruhanemű v. más szálas anyag szétmegy. Oszladozik-foszladozik mán ez a ruha.
ószlag óṷszlag, óṷszlág fn Kirakat.
Ki van tíve az óṷszlagba. Kiníztem magamnak az óṷszlagba, hogy majd megveszem. A század első felében Debrecen
belvárosának utcáiban sok üzlet, sok ~
volt.
ószlág: → ószlag
oszlik ~ i − Szólás: Oszoj kössíg,
nincs vendígsíg − ezen szavakkal oszlatják szét a bámészkodó gyermekcsoportot.
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oszotkó: → aszat
oszt1 ~ i − Szólás: Ez mán nem ~,
nem is szoroz: ez már semmit sem változtat a lényegen.
oszt2: → azután
osztály osztáj fn 1. Részleg, pl. →
bontó osztály. 2. Vasúti osztály. − Szólás: ElsőÝ osztájon utazik, pedig harmadosztájú: jelleme, teljesítménye alapján nem érdemli meg, hogy megbecsüljék. Közmondás: Az elsőÝ osztájon is
utaznak harmadosztájú utasok, a harmadik osztájon is utaznak elsőÝ osztájú utasok: a társadalmi elismertség nincs mindig összhangban az emberek valódi értékével.
osztályos osztájos mn Osztályba sorolt, minősített.
osztályozott hold osztájozott hóṷd:
1. Nem annyira területet, inkább számítást jelölt. Földosztásnál használták,
amikor a földnek a minőségét és a várostól való távolságát is figyelembe kellett
venni. 2. → nagyhold.
osztán: → azután
osztótánc osztóṷtánc fn Az a →
tánc, amelyben előbb az asszonyoknak,
majd a lányoknak a táncmesterek v. a
bált rendező legények választanak hozzájuk illő táncost. A lányok ~ánál a
táncmesterek legtöbbször olyan fiatalembereket szólítottak fel, akik már komolyan udvaroltak a lánynak.
osztott raj osztott raj: Olyan méhraj,
amely a felszaporodott méhcsalád fészkének megfelezésével jön létre oly módon, hogy a fiasítás egy része az anyával
együtt megmarad, a másik része a rajta

oda
lévő méhekkel új kaptárba kerül, és egy
anyát v. bölcsőt kap. L. még: méhészet
osztozás ∼ fn 1. Vminek több személy által maguk közt való szétosztása.
2. → Gubacsapóknál: válogatás.
osztozik ~ i Alakváltozata: osztozkodik. 1. → Örökléskor vagyont szétoszt.
2. Veszekedik, civakodik. Szóláshasonlat: Osztozik, mint a zsidóṷ asszony az
urával – mondják arra, aki veszekszik,
nem ért egyet a másikkal. L. még: zsidó
osztozkodás ~ fn 1. → Örökléskor a
vagyon szétosztása. 2. Veszekedés, civakodás.
osztozkodik: → osztozik
osztrákbogár ~ fn Fekete-sárga
öves, nagy, puha bogár.
Ósztria Óṷsztria fn Ausztria.
ót: → azután
ótamobil: → autó
ótán: → azután
ótemető óṷtemetőÝ fn Más nevei:
óṷcska temetőÝ, öreg temetőÝ: Régi,
már nem használt temető. Debrecenben
utcanévben is szerepel (Ótemető utca).
Ótemető utca: → Dobozi lakótelep,
ótemető, utcák− utcanevek
ótestamentom: → ótestamentum
ótestamentum óṷtestamentom, ~ fn
Vastag, régi könyv. Hát te miféle óṷtestamentumot olvasol? L. még: cívis vallásosság
otelló otellóṷ fn Kettős hasznosítású,
tápanyagigényes, fagytűrő, szárazságra
érzékeny, direkt termő fekete szőlő. Az
otellóṷtúl feketíbb szőÝlőÝ nincs. Már 3
évre is terem. Termésében rengeteg ásványi anyag és vitamin van. Bora csersavban gazdag, vérképző, vértisztító
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asztali vörösbor. Régebben a debreceni
kertekben sok volt belőle. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
ótengeri óṷtengeri fn Tavalyi v. tavalyinál régibb → tengeri.
otkolon ~ fn (rég) Olcsó húsvéti locsolóvíz, vízzel hígított kölniféle. A valódi kölni elterjedése előtt használták.
Ha mán koptán vóṷt az üvegbe, a fiúk,
egy kis vízzel felhígították.
ótó: → autó
otomán: → ottomán
ótomobil: → autó
ót oszt: → azután
ott ~ hsz Akkor. Ott tette meg a hibát, amikor elvette azt a jánt. L. még: ittott
ottan ~ hsz Ott. Ottan mírtem én el
azt a tejet meg a téfelt. Ottan körül: arrafelé, akörül. Ottan körül nyóṷcvan év
körül van.
ottbenn ~ hsz Odabent.
otthon otthun hsz − Tréfás kínálás:
Egyíl, ne éhez, mint otthun! Egyíl/Egyen,
ugysincs otthun! ti. az illető most nincs
~. Szólás: Nincsenek otthun neki: hóbortos, bolond emberre mondják.
otthonka otthunka fn Otthon viselt,
könnyű ruhaféle. L. még: cívisek viselete
otthonvaló otthunvalóṷ fn Az otthunvalóṷk: az otthoniak, a földik.
otthun: → otthon
ottkinn ~ hsz Odakinn. Ottkinn van
az istállóṷba.
ottmarad ~ i A jelzett helyen holtan
marad. Az ura ~t a háborúba.
ottmaraszt ~ i Ott tart, megmaraszt.
Ebídre is ~ották.

oda
ottomán ~, otomán fn (rég) Nehéz
→ ülőbútor, a dívány őse. L. még: kárpitosmesterség
ottománbojt ~, otománbojt fn (rég)
Az → ottomán karját díszítő bojt, amely
a bútorszövet eldolgozására, takarására
szolgál. L. még: kárpitosmesterség
ottvész ~ i Ott pusztul, elpusztul. Az
a kis sás mán ottveszett.
ótvar óṷtvar fn Gennyes, pörkösödő
hólyagocskákat okozó bőrbetegség. L.
még: népi betegségnevek
ótvaros óṷtvaros mn 1. Ótvarral borított. Óṷtvaros a feje, a haja közt. 2.
Hsz-szerűen: ~an: nem gondosan, nem
takarosan. Kivált, ha nem takaroson vóṷt
megfóṷdva, óṷtvaroson, nem pászolt,
hun itt húzóṷdott, hon ott. Szólásban: Ha
óṷtvaros cigánygyerekek/zsidóṷgyerekek
hullnak is az égbűl: minden nehézség,
akadály ellenére 〈megcsinálja〉. L. még:
cigány, zsidó
ovákol ~ i Kisgyerek sír.
ovális hordó ovális hordóṷ: Ovális
formájú hordó.
ovális töltike ovális tőÝtike: Ovális
formájú kis tölcsér, → töltike.
óvilág óṷvilág fn Nagyon régi kor.
ozsona: → uzsonna
ozsonna: → uzsonna
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Ö,Ő

ő ű nm E/3. személyű személyes
névmás: űtet: őt; űk: ők, űket: őket. L.
még: őneki
öblint ~ i Öblít. Az utóṷsóṷ víz a mosásnál, amibe a ruhát ~ik, meg az edínyt
is, mikor mosogatunk. Igekötővel: →
kiöblint, leöblint, megöblint.
öblítő vájdling öblítőÝ vájling: Pl.
szilva mosására használt mosogatótál. L.
még: lekvárfőzés
öblöget ~ i 1. Pulykakakas öblögetésszerű hangot hallat. 2. Hadarva, érthetetlenül beszél.
öblösít ~ i → Rézműves: domborít.
öblös kemence ~: Kellő hőfokra felfűtött → kemence.
öblös üveg ~: Hatalmas méretű, felül
és alul szűkebb üveg v. cserépedény.
Ebben főzték a falusi → lakodalomban a
töltött káposztát kinn a szabadtűzön.
öböl1 ~ fn Lopótök szélesebb, kiöblösödő része.
öböl2 ~ fn Csak E/3 birt. szragos
alakban: felfűtött → kemence melege,
forrósága. Elmegy az öble: akkor mondják, ha a kemence nem egyenletesen
forró, v. ha a fűtés után későn vetnek be,
és leszáll a hőfoka, emiatt a → kenyér
sületlen marad benne. Ha elment az öble
a kemencének, akkor ismét fűtöttek egy
keveset, hogy megsüljön a kenyér. L.
még: kenyérsütés
őcköl őÝcköl i Öltöget, varrogat.

öcs ~ fn − Fiúgyermek tréfás → megszólítása: Öcsém, facsiga!
öcsémassszony ~ fn Fiatalabb nőrokon, ill. általában fiatalabb asszony →
megszólítása. L. még: sógornő
öcsémuram ~ fn Fiatalabb férfirokon, ill. általában fiatalabb férfi → megszólítása. L. még: uram
ödöng ~ i Ember, állat imbolyogva,
dülöngélve jár, ődöng.
őgyeledik őÝgyeledik i 1. Egyveledik, összekeveredik. 2. Kenyértészta
dagasztásakor: liszt a vízzel és kovásszal
összekeveredik. − Igekötővel: → előgyeledik, összeőgyeledik.
őgyeleg őÝgyeleg i 1. Cél és terv nélkül ide-oda járkál. 2. → Szekérrúd menet közben ide-oda mozog, imbolyog.
őgyelít őÝgyelít i 1. Összekever, vegyít vmit vmivel; elegyít. 2. → Kenyérsütés részműveleteként: lisztet vízzel és
kovásszal összekever. − Adatolt igekötős
alakjai: → beőgyelít, előgyelít, felőgyelít, megőgyelít, összeőgyelít.
őgyelítés őÝgyelítís fn 1. Összekeverés, vminek az összevegyítése vmivel. 2.
→ Kenyérsütés részműveleteként: a
lisztnek vízzel és kovásszal való elkeverése. L. még: felőgyelítés
öhön: → slambuc
őkegyelme őÝkegyelme nm (rég) Annak címe, megnevezése, akinek a „kegyelmed” → megszólítás jár.

őkegyelme
őkelme őÝkelme nm (rég) Idős ember
megtisztelő → megszólítása, ill. említése: Itthon van őÝkelme?
őkfeléjük űkfeléjek hsz Őfeléjük.
öklöz ~ i 1. Állat nyúzásakor más
eszköz helyett az öklét használja. 2. →
Kenyérsütéskor a kenyértésztát a hosszú
teknőben ököllel végignyomkodja.
őknáluk űknálok nm Őnáluk.
*ökonómus: → Református Kollégium
ököl ~ i Összeszorított → kézfej.
Szóláshasonlat: Ojan igaz, mint az öklöm, bizonyíttya a könyököm: (tréf) nem
igaz. Szólás: Felíri ~lel: megérti. Nem
íri fel ~lel: nem érti meg. Türülheti két
~lel a szemit. a) nagy kárt szenvedett. b)
megbán vmit.
ökör ~ fn – A/ Igavonásra használt,
négyévesnél idősebb herélt szarvasmarha. A bikaborjút tavasszal, első fűre
menendő korában herélik ki (ökörborjú),
neve hároméves koráig tinó négyévesen,
amíg betanítják, ökörtinó. A cívis népnyelv az ~borjú, tinó, ~tinó megnevezéseket egy- más egyenértékeseként is
használja. Ha betanult, és rendszeresen
jármolják, akkor igás ökör, járójószág a
neve. Az ökörfogat (ökörszekér, ökörtalyiga) mindig párosával összefogott
(2−8) állatból áll; a terhet az ökrök járom és rúd segítségével húzzák. Az igás
ökröt általában istállóban (ököról) és
takarmányon tartják, legelőre (ökörlegelő/ökörföld) csak a nyári munkák nagyobb szünetében hajtják, és külön csordában (ökörgulya /ökörnyáj/ökörcsorda)
legeltetik (csordás). A legelőn tartott, de
igavonásra nem használt állat volt a heverő marha. A hízóṷba fogott szarvasmarha, főleg tinó, ~ neve sőre/sőremarha. Gondozójuk, pásztoruk a sőrés. A
kivénült, kiselejtezett és hízásra fogott v.
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levágásra kerülő ökröt nevezték mustraökörnek, a fiatalabb korában kiselejtezett
állatot mustratinónak is. Szarvállásuk
szerint: villás szarvú, virágszarvú, táblás
ökör, csákó, címeres. Gyakoribb ~nevek:
Bicskás, Bimbó, Csákó, Daru, Gombos,
Jámbor, Kontyos, Lombár, Sodró, Szilaj.
– B/ Az ~ frazémákban is gyakran szerepel. Tréfás, gúnyos kitörés: De sok ökrömbe kerültél, te marha!: az apa mondta rosszul tanuló fiának. A hagyomány
szerint egy kollégiumi diákkal megtörtént eset vált szólássá. Szóláshasonlat:
Nyeli, mint ~ a jóṷ színát: mohón eszik
vmit. Hátul jár, mint az ~ farka − mondják gúnyosan arra, aki lemarad a többitől. Magas neki, mint ~nek a váju: buta,
nehezen ért meg vmit. Illik neki a tánc,
mint ~nek a gatya − mondják gúnyosan
a nehézkesen táncoló emberre, főleg
idős nőre. Ha szántáskor az első barázda
nem sikerült egyenesre, így bírálták
meg: Ojan egyenes, mint az ~húgy/
~hugyozás. Más változatban: Egyenesen
megy, mint az ~húgy/~hugyozás. Szólás:
Ojan éhes vagyok, hogy megennék egy
ökröt – mondja, aki farkaséhes. Hat ~ se
húzná ki a hejibűl: pl. otthonról nem
lehet kimozdítani. Nappal ~, íjjel bika −
mondják, ha a férfi nappal rengeteget
dolgozik, éjjel pedig sokat szeretkezik.
Aki horkolva alszik, az Húzza az ~bűrt.
Közmondás: Tanúj, tinóṷ /bornyú, ~ lesz
belőÝled!: a fiatalnak tanulnia kell. Ökör
iszik magába: az iváshoz, mulatáshoz
társ kell. Mindkettő él a köznyelvben is.
Az ökröt a szarvánál, az embert a szavánál fogják meg: az embertől a kijelentéseit, ígéreteit számon szokták kérni. Nem
a jászol megy az ~ után, hanem az ~
megy a jászol után: járjon mindenki a
saját dolga után, ne várja, hogy az fáradjon az ügyében, akitől ő akar kapni vmit!

őkegyelme
− A gazda kedves ökreiről négyütemű
tizenkettesben költött népdal is szól:
Vóṷt nekem két ökröm, két szíp villás
szarvú./Címeres két ökröm, fejír, mint a
hattyú. – Csálé Csákóṷ, Bimbóṷ! Az ekét
tartottam,/Danolt a pacsirta, amikor
szántottam. – Eccer csak azt mondták, ki
ád többet írte./Ökrömet a törvíny elkóṷtyavetyélte. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
ökörborjú ökörbornyú fn Kiherélt
bikaborjú.
ökörbőr ökörbűr fn Ökörnek kikészített v. kikészítetlen bőre mint (nyers)
anyag. Szólás: Húzza az ökörbűrt: horkolva alszik.
ökörcsorda ~ fn 1. Jármos, igás ökrök, ill. vágóra tartott ökrök csapata. 2.
→ ökörgulya.
ökörcsordás ~ fn Jármos, igás ökrök,
ill. vágóra tartott ökrök pásztora. Szóláshasonlat: Falatozik/Falatozunk, mint
az ~: késsel kézből eszik/eszünk, nem
tányérból.
ökörfarkkóró ökörfarkkóṷróṷ fn
Másik neve: bornyúfarkkóṷróṷ. Verbascum. Magas szárú, sárga virágú →
gyomnövény. A pusztaiak → gyógynövényként is hasznosították, szárának,
levelének főzetével a szembajt gyógyították. A főtt növényből kis gombócot
gyúrtak, és a beteg szemét kilencszer
megkerekítették vele, majd a hajába
ragasztották, és csak a teljes gyógyuláskor vették ki. Népi időjárási megfigyelések: Ha nyáron hosszúra nő az ~, akkor
hosszú tél lesz. Ha sokáig virágzik az ~,
akkor hosszú ősz várható. L. még: népi
gyógyászat
ökörfarkkóró-virág
ökörfarkkóṷróṷ-virág fn Verbascum thapsus. Sárga
színű, nagy, illatos, szép virág.

320

ökör

ökörfogat ~ fn – A/ Ökröknek
vmilyen járműbe (ökörszekér, ökörtalyiga), ekébe való befogása. A szarvasmarhafélék kizárólag iga, járom segítségével
fogatolhatók, a ritkán alkalmazott egyes
igától eltekintve, mindig párban. Ha szekérbe fogják az ökröket, akkor egy pár
mindig a szekérrúd mellé kerül, és a
rúdtól balra álló ökröt kezesnek/csásnak/embertülsőnek/kéztőlsőnek, a rúd
másik oldalán levőt hajszásnak nevezik.
(Egyesek ennek a fordítottját értették a
fogalmakon.) Az ökröt a rúdfejen (v. a
tézslán) levő karikához kötik. A hajtó
felmeli a jármot, a rúd végét a vállára
veszi, és mondja: Kör be! A jól betanított ökör már magától vágja be nyakát a
járomba, ha nincs betanítva, akkor be
kell nyomni. Ha bent van a nyaka, a hajtó a járomszeget bedugja. Eloldja az
ökör fejéről a kötelet, és feszesen a szarva tövére köti, így az ökör a kötélnél
fogva a fejével is húz, nemcsak nyaktővel. Ha az ökröket eke elé fogják, v. ha 4
ökröt fognak be, az elöl haladó ökörpárt
tézslával ragasztják a rúdfejre v. az eketalyigához. A tézsla ugyanolyan szerkezet, mint a szekérrúd. Jármot tesznek rá,
és a fenti módon fogják be az ökröt; a
szilajabbik ökröt rövidebbre kötik. Ilyen
módon (azaz 2 v. 3 egymáshoz kapcsolt
tézslával) több párat is össze lehet kapcsolni egyetlen fogattá. Nagy terheket
ilyen fogatokkal vontattak. A szegényebbek csak 2 ökröt fogatoltak. Az egy párból álló fogatnál mindig tapasztalt, betanult állatokat fogtak be. 6 ökörből álló
fogat esetén a tinót a középső párba tették, v. előre fogták be. A hátsó sorba
csak betanított ökrök kerülhettek. – B/
Az ökröt bal oldalról hajtják. A hajtó bal
felől ül a szekéren, ha mellette megy,
akkor az embertülső mellett baktat. Az ~

őkegyelme
irányítása irányító szavakkal történik
(állatterelők). Az ~ a naa, hát! szóra
lassan indul, megállításkor ostorcsettintéssel nyomatékosítva a hóha te! hadd
álljon! ide hopp!, hátrafelé tolatáskor a
hőkk! kiáltás hangzik el. Ha a fogat
jobbra fordul, akkor a bal oldalinak szól:
csára! csálé!, tüled! Ez elnyomja a hajszást jobbra. Ha balra akar fordulni, a
hajszásnak szól: hajsz, hajsz ide, (hőkk
ide!) Ekkor a hajszás nyomja el az embertülsőt balra. A hajtó elmegy az ökör
orráig, megáll, nézi, amíg mellette elmegy, majd újra ismétli. Több pár fogatolásakor fordulásnál a hajtó a hátsó
ökörpárnak halkan álljt parancsol. Ilyenkor ők megállnak, míg a többiek fordulnak. Ha jobbra kell fordulni, akkor a bal
oldali ökör nyomja a fogatot, ha balra,
akkor a jobb oldali. Ezt a hajtó is elősegíthette az ostorával. Az ~ irányítására
csak ritkán, inkább az egyes ~nál használnak gyeplőt, de akkor is a szarvra
kötve, esetleg az állat pofájára hurkolva.
Kifogáskor először a szarváról oldják le
a kötelet, majd rákötik a fejére. A hajtó
bal kezével összefogja szorosan a két
kötelet, a rúd végét a vállára veszi, jobb
kezével kihúzza a két járomszeget, elereszti a kötelet, és kiáltja: Ki! Kör ki!
Vedd ki! Ha ólba megy: Hejre, te!, v. elcsapják. Egy cívis gazdabölcsesség szerint Ha lú, nyargajjík, ha ökör, sullárogjík, vagyis a ló(fogat) akkor szép, ha
szárba tartva nyargal, az ökör(fogat), ha
lassan megy. – C/ Az ökrök fogatolásához köthetők a következő frazémák is:
Csálé bicskás, ide kontyos! A bicskásnak
a cívis nyelvben ’befogott ökörpár bal
oldali tagja’ jelentése is van. A kontyos a
Hortobágyon ’felfelé álló, kissé hátrafelé
görbülő szarv’ jelentésben is él. Nem
zárható ki az ökörpár szarvállás szerinti
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elnevezése sem. Csálé, hajsz! Arra mícc,
ahova akarsz!: mehetsz, amerre a szemeddel látsz. Főként viszálykodó házaspárra mondták: Az eggyik csára, másik
hajszra. L. még: a fogalmak szócikkeit
is!
ökörföld: → ökörlegelő
Ökör-föld: → hortobágyi helynevek
és helynévtípusok
ökörgulya ökörguja fn Ritkább neve:
ökörnyáj, → ökörcsorda. Ökrökből álló
→ gulya. A kis~ 800 egyedből és fiatal
ökrökből áll. L. még: hortobágyi pásztorkodás
ökörhajtó ostor ökörhajtóṷ ostor:
Hajlós nyelű, hosszú, négyes v. hatos →
ökörfogat hajtására való → ostor.
ökörhúgy: → ökörhugyozás
ökörhugyozás ~ fn Alakváltozata:
ökörhúgy. Szóláshasonlat: Ojan egyenes,
mint az ~/ökörhúgy: a) girbegörbe. b)
részeg ember járása: bizonytalan, imbolygó. Egyenesen megy, mint az ~/
ökörhúgy: út, első barázda nem egyenes,
girbegörbe.
ököristálló: → ököról
*Ököritó: → Haláp
Ökör-járás: → hortobágyi helynevek
és helynévtípusok
Ökörkereső-csillag: → Esthajnalcsillag
ökörkolomp ~ fn Ökör nyakába való, 30 cm átmérőjű, jolsvai → kolompfajta.
Ökör-kút: → hortobágyi helynevek
és helynévtípusok
ökörlábú ~ mn Olyan 〈személy〉 akinek kifelé áll a két térde. Nem x-lábú! L.
még: ökörtérdű.
ökörlegelő ökörlegelőÝ fn Másik neve: ökörfőÝd. Az ökrök legelőterülete.
ökörnyáj: → ökörgulya

őkegyelme
ökörnyál ~ fn Népi neve: bíkanyál.
Pókoknak ősszel a levegőben lebegő
fonadéka. A népi időjárási megfigyelés
szerint, ha sok az ~, hosszú ősz lesz.
ököról ököróṷl fn Másik neve: ököristállóṷ. Igavonó ökrök számára épített
→ istálló a tanyán.
ökörszekér ~, ökörszeker fn Mondják ökrös szekérnek is. Ökörfogattal
vontatott szekér. A 20. század elejétől a
lovak fogatolásával párhuzamosan fokozatosan visszaszorult a használata, de
akinek nem volt pénze lóra, az később is
~rel dolgozott. A közönséges ~ hossza
8−9 sukk (1 sukk = a két ököl és az
egymás felé fordított két hüvelykujj
együttes hossza, kb. 30 cm.) Az ~ felépítése olyan, mint a lószekéré, de a rúdszárnyban elhelyezett rúd nem mereven
áll, hanem föl-le mozgatható. Az ~ rúdja
tulajdonképpen tézsla, ennek a végére
kerül a járom. Szénahordáskor v. gabona
betakarításakor a szekér két oldalára a
vendégoldalgúzs/vendégoldaltartó/gúzs
segítségével vendégoldalt szerelnek fel
(vendégoldalas szekér). A szekérbe a tehertől (és a gazda anyagi helyzetétől)
függően 2−4−6 ökröt, esetleg ennél többet fognak be. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
ökörszem ~ fn Erdőkben élő, barnás
színű, apró énekesmadár.
Ökörszem utca: → Pac
ökörszín ~ fn Az ökrök téli szálláshelyéül szolgáló, elöl nyitott épület.
ökörtalyiga ökörtajiga fn Ökör által
vontatott kétkerekű szekér. Ilyen jármű
régen a város tulajdonában (is) volt.
ökörtérdű ökörtérgyű mn 1. Olyan
〈személy〉, akinek nagy térde van. 2. Más
nevei: ikszlábú, hámfalábú. Térdtől lefelé szétálló láb(ú). L. még: ökörlábú
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ökörtinó ökörtinóṷ fn Herélt fiatal
bika. L. még: szarvasmarha
ököruszály ököruszáj fn 1. A levágott → szarvasmarha farokrésze. 2. →
vastagfarok.
ökrend ~ i Alakváltozata: ökröndözik. Öklend, öklendezik. Ettül az orvasságtul csak ökröndözök.
ökröndöz/ik: → ökrend
ökrös gazda ~: Ökröt tartó, ökrökkel
dolgozó gazda.
ökrös szekér: → ökörszekér
ökrösszekér-rúd: → szekérrúd
öl1 ~ i Disznót öl. L. még: disznóölés
öl2 ~ fn 1. Emberi ~; női szeméremtest. Népdal: Nem ülök én az ~edbe,
Isten tuggya, ki ült benne. 2. Ölre megy
valakivel: birokra kel vkivel. 3. Ölet fog:
gulya a legelőn szétterül, nekiterül. 4. →
Hosszmérték, hossza 1, 89 m, ez 6 →
lábbal azonos. Földmérésre ma is használják. Nagy ~et vág: kaszával széles
rendet vág, nagyot fog fel. Ha valakinek
nagyra volt a kaszája állítva, akkor
mondták, hogy nagy ~et vágsz. 4. Két
lécből derékszögben összeállított mérőeszköz, amelynek a két szára egy ~ távolságra van egymástól, és földmérésnél
forgatással használják. 5. → négyszögöl.
Közmondás: Egy ~ főÝd mindenkinek
jár: a legszegényebb embernek is jut
annyi föld, ahová eltemetik.
ölel ~ i Kifejezésekben: Öleli a vicfonalat: szövéskor körülfogja a szélső
mellékszálat. Nagyot ~: kaszával széles
rendet vág, nagyot fog fel.
öles ~ fn Földterület mérésére használt, fából (lécből) készült, körző formájú eszköz.
ölesláb ~ fn Eredetileg 1 öl (1896
mm) magasságú, majd a méterrendszer
általános elfogadásával 2 m magas szét-

őkegyelme
szedhető állványbak. L. még: millennium
ölez ~ i Az → ölezővel hosszúságot
mér.
ölező ölezőÝ fn Egy → öl fesztávolságú eszköz, amelynek egyik szárát
mindig leszúrva ölben kimérik vminek a
hosszát. Az ölezőÝt leszúrták, mentek, és
öleztík a főÝdet.
ölfa ~ fn Kb. 1 m hosszú darabokból
álló, → ölbe rakott tüzelőfa.
ölni való csirke ölni valóṷ csirke:
Levágásra szánt, arra alkalmas → csirke.
L. még: baromfitartás, ölős
ölőkés ölőÝkés fn Más nevei: böllérkés, szúróṷkés, bökőÝ. Disznó megöléséhez használt, közepes méretű, hegyes
acélkés. L. még: disznóölés
ölős ölőÝs mn Már leölhető, rántani
való 〈baromfi〉. Ez a csirke mán ölőÝs.
L. még: ölni való csirke
ölöz ~ i Hasábfákat ölbe rak.
ölözés ölözís fn Hasábfák ölbe rakása.
ölt őÝt i 1. Varr. Szólás: Hogy egygyik szavam a másikba ne őÝccsem:
hogy rendet tartsak mondanivalóm előadásában. 2. Vmiből vmennyit villával
v. villára felszúr, ily módon felemel. −
Igekötős alakjai: → aláölt, átölt, felölt,
megölt, odaölt, ráölt.
öltény: → öltönyruha
öltés őÝtís fn 1. Fonalnak tűvel való
áthúzása az anyagon. A kismesterségek
közül természetesen a szűrhímzésben
alkalmazzák a legtöbb, legváltozatosabb
~fajtákat. (Jelentésüket l. a szócikkükben!) Így ismeretes a beöltés, cifrázóöltés, csillagöltés, fércelőöltés, fogasöltés, főöltés, huroköltés, leöltés, ráöltés,
száröltés, tűzőöltés; összefoglaló megjelölés a díszítőöltés/díszöltés; a gubásmesterség öltésfajtái az agyonöltés, átöl-
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tés, farkasöltés (ez utóbbit a → szíjgyártók is használják); a kézimunka-készítés
öltésfajtája a zabszemöltés, keresztöltés,
szálöltés, huroköltés. 2. Csizmadiamesterségben hosszmérték: 2/3 cm. L. még: a
fogalmak szócikkeit is!
öltéscenti őÝtíscenti fn → Csizmadia
vékony bőrből készült, cm- és mmbeosztással ellátott mérőeszköze. Ezzel
mérték meg pl. a sarok szélességét.
öltéscsatornavágó gép őÝtíscsatornavágóṷ gép: → Cipészeknél a kézi
talpvarrógép kiegészítője, amely átlyuggatja a cipőtalpat a fonallal való átvarrás
megkönnyítése végett.
öltéskijelölő eszköz őÝtískijelölőÝ
eszköz: → Szíjgyártóknál a varrásoknak,
fűzéseknek a bőr szélétől való távolságának bejelölésére használt eszköz; jelölőkörző.
öltésnyomó őÝtísnyomóṷ fn → Cipészeknél a talp felvarrását megkönnyítő
fanyelű szerszám.
öltönyruha őÝtönyruha fn Más megnevezései: őÝtőÝruha, őÝtözőÝ, őÝtözőÝ
ruha. Régies neve: őÝtíny. Öltözet. Az
akasztóṷs szekrénybe vóṷt a fírjemnek
az őÝtözőÝje. Vett két őÝtíny ruhát.
öltőruha: → öltönyruha
öltözetében őÝtözetibe hsz Felöltözve, ruhástul.
öltözködés őÝtözködís fn A ruhadarabok egymásra vétele. Oszt kísz vóṷt az
egísz őÝtözködís.
öltőző őÝtözőÝ I. mn Öltő. Háromnígy nap dóṷgoztak egy őÝtözőÝ ruhának valóṷír. II. fn → öltönyruha.
öltöző ruha őÝtözőÝ ruha: 1. A felsőruhát kitevő ruhadarabok összessége.
2. → öltöző. L. még: cívis férfiviselet

őkegyelme
öltöztetés őÝtöztetís fn Vkire a ruhák
felsegítése. A keresztanyám vígezte az
őÝtöztetíst.
öltöztető asszonyok őÝtöztetőÝ aszszonyok: Azok az asszonyok, akiknek a
→ menyasszony öltöztetése a feladatuk.
Az ~ és a vetkőztető asszonyok ugyanazok voltak.
ölyü öjü fn Köznyelvi neve: ölyv.
Hosszú és széles szárnyú, sötét, lágy
tollú, nappali ragadozó madár. Sok faja
van, hazánkban a két legismertebb, de
már ritka faja a pusztai ölyv és az egerészölyv. Előbbi kóborló madár, a Hortobágyon nyaranként fordul elő, utóbbi
változó színű madár. Az ~ rágcsálókkal,
gyíkokkal, kígyókkal, rovarokkal táplálkozik. Védett madár. L. még: Hortobágy
állatvilága, villásfarkú férgek
ölyv: → ölyü
ömleszt ~ i → Rézműveseknél: forrasztásnál a felhevített forrasztópákát
addig tartja a varraton, amíg a rajta lévő
anyag folyékonnyá kezd válni.
öndicséret öndicsíret fn − Közmondás: Öndicsíret gyalázat: nagyon visszatetsző, ha vki önmagát dicséri.
őneki űneki nm Neki.
öngyilkosság: Aki ilyet követ el, az
elveszti/elveszejti magát. A múlt század
első évtizedeiben az öngyilkosok aránya
az egyes társadalmi csoportokban Debrecenben (is) eltérő volt. A dolgozó rétegek körében az anyagi nyomorúság,
ipari munkásoknál a munkanélküliség,
az alkoholizmus a leggyakoribb tényező
az ~hoz vezető okok között. Az ~ módja
társadalmi rétegenként változó volt.
Különösen magas volt az öngyilkosok
száma a leghátrányosabb helyzetű csoportnak számító háztartási alkalmazottak
körében. A cselédek, szolgálók megitták
a → zsíros szódányt, v. a → kénes gyufa
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leáztatott mérgét, ill. kútba ugrottak. A
szégyen miatt sokan így tettek a megesett lányok közül is. A(z idős) férficseléd elsingelte ’felakasztotta’ magát, de
így tett az értelmiségi is. A kereskedő
mérget ivott, a tisztviselő, az üzletember
főbe lőtte magát. Vallási megoszlás is
megfigyelhető: többen lettek öngyilkosok a református vallásúak, mint a más
vallásúak közül.
önműködő szúrócsapda: → vadfogás és vadászat
önt ~ i 1. → Fazekas a folyékony
festéket ráborítja az edényre. 2. Folyékony fémet formába tölt. − Szóláshasonlat: Ugy esik, mintha dézsábul ~enék:
kitartóan zuhog az eső. − Adatolt igekötős alakjai: → elönt, felönt, körbeönt, leönt, megönt.
öntés öntís fn 1. Az edények alapszínnel való megfestése. 2. → Rézművesmesterség egyik munkafolyamata. 3.
Folyó áradásos területe. L. még: felöntés, próbaöntés
öntész: → rézöntő
öntészet ~ fn → Rézműveseknél a felületi megmunkálást megelőző munkafolyamatok összessége.
öntészeti kanál öntíszeti kanál: →
Rézöntőknél a mintázáshoz használt igen
kisméretű kanál.
öntő: → rézöntő
öntőfogó öntőÝfogóṷ fn Másik neve:
tégejfogóṷ. Kb. ½ m-es olló alakú fémeszköz, amellyel a kemencéből a forró
olvasztótégelyt kiemelik.
öntőforma öntőÝforma fn Más nevei: homokház, homoktégla. → Rézöntőknél az a homokból kialakított tárgy,
amelybe a beöntendő tárgy negatívját
elkészítik, és amelybe a folyékony rezet
öntik.

őkegyelme
öntőhám öntőÝhám fn → Rézöntőknél öntés után a tárgy felületére tapadt
szennyeződés, homok.
öntőhomok öntőÝhomok fn Öntött
fémtárgyak mintázásakor használt igen
finom szemcséjű homok.
öntőkanál öntőÝkanál fn 1. → Fazekasoknál hosszú nyelű, hasas kanál,
amellyel az öntés történik. 2. → Rézműveseknél: a folyékony réz kimerésére
használatos fémeszköz, amelynek hoszszú szára és fanyele van.
öntőlyuk öntőÝjuk fn → Rézműveseknél az öntőformán levő beöntő nyílás.
öntőminta öntőÝminta fn Másik neve: mintadarab; röviden: minta. →
Rézművesmesterségben sorozatgyártásnál használt tárgy, amelynek negatívját a
homokba készítik. Két fél részre van
fűrészelve, némileg eltér a készítendő
tárgytól, különböző részekkel van ellátva, hogy az öntéshez megfelelő legyen.
öntőrekesz: → öntőszekrény
öntőszeg öntőÝszeg fn → Rézműveseknél kis, vasból készült közönséges
szeghez hasonlító tárgy, amelynek hoszszabb és vékony a szára, feje van, de
nincs hegye.
öntőszekrény öntőÝszekrény fn Más
nevei: öntőÝrekesz, formakaszni, formaszekrény. → Rézművesmesterségben a
mintázáshoz használt, két téglalap alakú,
tető és alj nélküli fémeszköz, amelynél a
két részt csapokkal erősítik egymáshoz,
és az oldalán lévő fülek segítségével
mozgatják.
öntőtál öntőÝtál fn → Fazekasoknál:
az öntéshez használt festéktároló edény.
öntőtégely öntőÝtégej fn Régi neve:
grafittégej. Henger alakú fémedény,
amelyet a megolvasztandó rézzel a kemencébe helyeznek.
öntött málé: → málélepény
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öntött perec ~: A régi cívis háztartások kedvelt étele volt. Az ún. → parasztperecet a → perecsütő asszonytól
vették. Egyenként feltördelték, és langyos sós vízbe dobálták, ahol jó puhára
átáztak. A cserépszűrőbe letöltötték, kanállal megnyomkodták, hogy a víz lecsurogjon róla. Ezután sós szalonnatepertő zsírjába öntötték, összekavarták és
megpirították. Tálba kitöltötték, túrót
hintettek rá, tejfölt csurgattak rá, szalonnatepertővel jól behintették. Az ~re tehettek még prézlit, diót, mákot és lekvárt
is. Az új étkezési szokások kiszorították
a → cívis konyhából.
öntött saláta ~: Forrázott, forró vízben puhított → saláta. Szóláshasonlat:
Friss, mint a háromnapos ~: (gúny) a)
vmi nem friss, már élvezhetetlen. b)
ember bágyadt, fáradt, kókadt.
öntött tészta öntött tíszta: Vékonyra
nyújtott → gyúrt tészta.
öntővályú öntőÝváju fn 1. Kisebb
mennyiségű fém öntésére alkalmas nyitott edény. 2. A beöntő nyílás kialakításához szükséges, fából készült kis minta.
L. még: rézművesmesterség
öntöz ~ i Húsvétkor vízzel locsolkodik. L. még: húsvéti locsolás
öntvény öntvíny fn → Rézművesmesterségben a már megolvadt réz.
őr1 őÝr i 1. Őröl. Szólás: ŐÝr a malom, jár a vitorlája. 2. Madár, pl. gólya,
vadlúd csapatostul kering, köröz a levegőben. ŐÝrnek a madarak, szelet éreznek, körbe-körbe, nagy körbe szálldogálnak, köröznek. − Igekötővel: → megőr, összeőr.
őr2 őÝr fn Azon → méhek egyike,
amelyek a kaptár kijárójában fejjel kifelé
fordulva szemben fogadják az érkező
méheket.
ördög ~ fn – A/ Román eredetű jöve-

őkegyelme
vényszóval: draku; latin neve: plútóṷ.
Alakja a magyar népi hiedelemvilágban
hajdan közismert volt. A hozzá fűződő,
több elemében egyházi eredetű gazdag
képzeletkör a 19. század végére, 20. század elejére a cívis hiedelemvilágban is
homályossá vált. Egykori (konkrét) jellegére a népnyelvben napjainkban is
meglevő frazémákból következtethetünk. – B/ Az ~ előfordul szitkozódásban: Az ~ bújjík beléd! Ördög szánkázza
meg a hátát! Az ~ száncson meg! Vigyen
el az ~! Vigyen el az ~ Kukutyinba jeget
aszalni! Tréfás szidalomban: Tuggya az
~, hogy mit csinájjak vele! Figyelmeztetésben: Ne emlegesd az ~öt, mert itt terem! Tréfás fenyegetésben: Jön az ~,
oszt elvisz! − mondják a rosszalkodó
kisgyereknek. Durván megfogalmazott
óhaj az anyósra vonatkoztatva: Alig várom, hogy az ~ elvigye ezt a vín dögöt!
Szerepel indulatos kérdésben, figyelmeztetésben: Az ~nek harangozol?! –
ültében a lábával kalimpáló kisgyerektől
kérdezik. Az ilyen gyereknek Mindig jár
a lába, mint az ~ motollája. (Az ördögmotolla eredeti jelentése ’körhinta, ringlispíl’.) Az ~ bújjík a más macskájába,
csak a miénket haggya meg, az irombatarkát!: ne törődjünk a más bajával,
csak nekünk legyen rendben a dolgunk!
Számonkérésben: Te is az ~gel cimborálsz?!: te sem jársz egyenes úton? Szóláshasonlatokban: Ugy fíl, mint ~ a tömjénfüstül: nagyon fél vmitől. A mozgékony, nagyon csintalan gyerek Ojan,
mint az ~ kötötte rokka. Vagy: Ojan eleven, mint a hét~. A babonás hiedelem
szerint baj, ha a társaságban heten vannak, mert Heten vannak, mint az ~ök.
Megtalálható szólásokban: Szegíny az ~,
mert nincs lelke! – mondja tiltakozásul
az, akin sajnálkoznak. A nagyon csinta-
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lan (fiú)gyermekben Hét ~ lakik. Jóṷ,
csak az ~ vóṷt rossz, hogy el nem vitte!
− válaszolják gúnyosan, ha a rossz gyermeket jónak mondja vki. Aki vmit feltűnően gyorsan megcsinál, annak Ördöge
van. Régen elterjedt hiedelem volt, hogy
egyes embereknek, különösen boszorkányoknak, segítő, szerencsét hozó ~e van.
Ezt a néphit gyakran mint ember formájú, hüvelyknyi nagyságú lényt képzelte
el. Evvel az ~nek tartoztam: fölöslegesen
fáradtam. A szólás abból a régi hiedelemből származik, hogy az emberek
szerződést köthetnek az ~gel. Az ~ segíti
az ilyen embert, de a segítségért meg
kell fizetni: a kellemetlenség, a baj, ami
éri, ennek a tartozásnak a törlesztése.
Belebútt az ~: mondják akkor, ha vki kiszámíthatatlanul viselkedik, ill., ha a
gyerek rendetlenkedik. A férjhez vágyódó lányt Seggbe csapta az ~ a lapáttal.
Aki sokat és csúnyán káromkodik, az
Eladta a lelkit az ~nek. Aki lopja a napot, lustálkodik, ahhoz Hozzákötötte az
~ a lovát. Az ~ belekötötte a rokkáját −
mondták hajdan, ha fonáskor kibomlott a
gombolyag közepe. Közmondásokban:
A névmágia hiedelme szerint Nem kell
az ~öt a falra festeni, megjön az ugyis:
nem kell a képzelt bajt sokat emlegetni,
mert valósággá válik. Nem ojan fekete az
~, mint amijennek festik: a szóbeszéd
meg a képzelet felnagyítja a rosszat. A
kártya az ~ bibliája: a kártyázás szenvedélye nem vezet jóra. Az ~ök közt is a
sánta a leghuncutabb: a néphit szerint a
sánta ember huncut szokott lenni. Az ~
sose alszik: nem árt az óvatosság. Níha
az ~nek is kell gyertyát gyútani: a) néha
a kellemetlen kötelességet is el kell végezni. b) néha a hitvány, gonosz embernek is kedvébe kell járnunk, nehogy
magunkra haragítsuk. – C/ A cívis nép-
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nyelvi szókincs egyes elemei is őrzik az
~nek mint a népi hiedelemvilág hajdan
fontos szereplőjének „emlékét”. A gonosz, kegyetlen ember ördögfajzat, az
epilepsziás beteg ördöngös, az eleven
mozgású fiúgyermek ördögfióka, ördögmotolla, hétördög, a sötét bőrű és hajú,
nyugtalan férfi kanördög. Idevehetők az
ördögbanda, ördögszekér népi növénynevek is. Felfedezhető szokatlan időjárási, természeti jelenség „magyarázatában”
is: Veri az ~ a felesígit − tartják, ha süt a
nap, és esik az eső. – A fogalmak jelentését l. a szócikkükben is!
Ördögárok ~ tn Másik neve: Csörszárka.
Szarmata kori → védősánc.
Nyomvonalának egy részét a Déri Múzeum munkatársai helyreállították. L.
még: Bocskaikert, Nagycsere, Pallag
ördögbanda ~ fn (rég) Népi gyógyszerként: Dryopteris filixmas, erdei páfrány. L. még: gyógynövény
ördög bibliája: → kártya
ördögfajzat ~ fn Gonosz ember.
ördögfióka ördögfióṷka fn Rossz,
vásott fiúcska. Idős cívisek szerint a
harmadosztájú níp nevezte ~nak a fiúgyereket.
ördögharaptafű ~ fn Succisa. →
Gyógynövény, a → népi gyógyászat a
kelésekkel, daganatokkal járó betegségnek, a → pokolvarnak a gyógyítására
használta. Nevét a népmesék szerint
azért kapta, mert az ördög laharapta mér
gében a gyökerét a gyógyító képessége
miatt. → Pákászok gyűjtötték és árulták.
ördögmotolla ~ fn 1. Körhinta, ringlispíl. Szóláshasonlat: Jár, mint az ~:
nagyon gyorsan jár, gurul vmi. 2. Pajkos, virgonc gyermek.
ördögszekér ~ fn Eryngium campestre. Népi nevei: göncölszekér, pinalajtorja (pinarajtoja), röviden: lajtorja
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(rajtoja), ritkán ballangóṷnak, szélhajtóṷkóṷróṷnak is mondják. 1. Gömbszerűen ágas-bogas, tüskés, szúrós pusztai
rózsaféle gyomnövény, hasonlít a női
nemi szervhez. Gyökérrészét a → népi
gyógyászatban is hasznosították: szamárköhögés ellen és vizelethajtónak
használták. Az egész nyáron virágzó →
gyomnövényt zöld korában → bondornak/bondorgaznak is hívják. Ez a neve
őrződött meg Felsőjózsa egyik határ- és
utcanevében (Bondor-hát, Bondorhát utca). 2. A száraz növény széltől görgetett
kórója. A megszáradt növénnyel Józsán
kemencét fűtöttek. − Az ~ találós kérdése: Míg íl, mindig áll, hóṷtta után szaladgál. L. még: gyógynövény
ördöngős ördöngőÝs mn Epilepsziás.
L. még: népi betegségnevek
öreg ~ I. mn 1. Élete hanyatló szakaszában levő. 2. Régi, ócska 〈tárgy, épület〉. 3. Nagy. ~ betű. 4. Sűrű 〈étel〉. Az ~
tíszta lé nélkül vóṷt. Öregre kavard a
moslíkot, nem ivóṷsra! 5. Már nem használt. 6. Ló, szarvasmarha alkatára vonatkozó minősítés. II. fn 1. Ilyen életkorban
levő ember. 2. Vkinek az ~e: az apja. 3.
Tsz-ban: a szülők. 4. Az étel sűrű része,
nem a leve. Öregre főÝz: vmilyen ételnek teljesen elfőzi a levét. Pl. a slambucot ~re kell főzni, hogy ne maradjon
rajta lé. − Frazémákban is szerepel. Indulatos válaszban: Öreg az anyád térgye
kaláccsa! Öreg a lúszar, mert görög
’gurul’! Tréfás nógatás: Csapóṷfát az ~
alá!: lusta, nehezen mozduló embernek
mondják. Szóláshasonlat: Ojan mán az
~é, mint a lágymosóṷ ’mosogatórongy’:
ti. a farka, a férfiassága: puha, petyhüdt.
Jóṷ az ~ a háznál, ha nincs baj/kár is,
csinál: tréfás szemrehányásként mondják, ha idős ember kárt okoz. Közmondás: Az ~ meghal, a fiatal meghalhat: az

őkegyelme
~korhoz szükségszerűen hozzátartozik
az elmúlás. Arra valóṷ az ~, hogy hajcsa
a köszörűkövet: az idős ember is lendíthet vmit a ház körül. Az ~nek kicsi kell:
az idős ember kevéssel beéri.
öreganya ~ fn 1. → nagyanya. Szólás: Ha ~´nk meg nem halt vóṷna, még
most is ílne: (gúny) olyan ember beszédére mondják, aki bő lére eresztve magyarázza el azt, amit mindenki tud. 2.
Idős nő.
öreganyós öreganyóṷs fn Idős anyós.
Vóṷt níha veszekedís az öreganyóṷssal.
öregapa ~ fn 1. → nagyapa. Szólás:
Ott van az ~´d píze – mondják tréfásan
annak, aki megbotlott vmiben. 2. Idős
apa.
öregasszony ~ fn 1. Idős anya. 2.
Rokonértelmű szava: vínasszony. Tréfásgúnyos megnevezései: vín csoroszja; →
csodabogár. Idős nő(rokon). Közmondás: Akarmijen ~, ha fírhe megy, csak
menyasszony: a férjhezmenetel az
idős(ebb) nők számára is új élet kezdetét
jelenti. L. még: asszony
öregasszonyok nyara: → vénaszszonyok nyara
öregbéres öregbíres fn 1. Gazdáknál
a többi → béres munkáját irányító idősebb béres. Az uraságnál nem az ~, hanem a béresgazda irányított. 2. Gazdáknál főként könnyebb munkát végző
idős(ebb) béres.
öreg betű ~: (rég) Nagy betű.
öregbojtár ~ fn A többi → bojtárnál
idősebb, tekintélyesebb bojtár, rangidős,
számadó bojtár. Az ~ a rábízott falkáért
felelt.
öregcseres bőr öregcseres bűr: →
Tímármesterségben: többször cserzett
bőr. Az ~ szorult a hordóban.
öregedik ~ i Lekvár, sár stb. sűrűsödik, keményedik. A lekvár, ha nem vi-
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gyáztak rá, elfőÝtte a levit, hamar öregedett, megöregedett. − Igekötővel: → elöregedik, megöregedik.
öreg éjszaka: → tengeréjszaka
öregek tánca ~: → Bálban (lakodalomban) a fiatalokat elkísérő szülők,
keresztszülők stb. számára biztosított
táncalkalom. Ilyenkor a (cigány)zenekar
általában vmilyen lassú talpalávalót húzott.
öregember ~ fn Rokon értelmű szóval: vínember. Idős férfi. − Közmondás:
Az ~nek a lába szárába szállt az esze: az
öregedés, az öregkor a szellemi képességek gyengülésével jár. Öregember nem
vín ember, lóṷg az ina, mégis jóṷlesik a
pipa/pina: (tréf, durva) azért hogy vki
fölött eljárt az idő, még lehet benne életkedv. Eggy ~ elíg a háznál, eggy öregasszony sok: gúnyos utalás arra, hogy az
öregasszony (anyós) többet árt a családi
békének, mint az idős férfi.
öreges ~ I. mn Idős, idősödő. Kicsit
mán ~ ember. II. fn A táncrend első, lassú tánca. Neve utalás az öregeknek való
lassú tempóra, ill. a táncnak hagyományos, régies mivoltára.
öreg este ~: Másik neve: kísőÝ → este. Öreg este vóṷt, mire hazaírtem.
öregétel öregítel fn Sűrű, laktató étel,
pl. főzelék. A paszujfőÝzelík, lencsefőÝzelík, krumplifőÝzelík tartoznak hozzá
különösen. L. még: cívis konyha
öreg felsőruha: → szűcsmesterség
öreggalamb ~ fn Teljesen kifejlett →
galamb, idős(ebb) galamb.
öreggazda ~ fn 1. A család legidősebb férfitagja, aki tanácsokat ad a fiatalabbaknak a gazdálkodással kapcsolatban. → Megszólítása: öreggazduram. 2.
A tímárcéh bálját, szervező, irányító legény.
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öreggazdasszony ~ fn Idős, tapasztalt gazdasszony, aki főként főzésnél (pl.
disznótoron, lakodalomban) ad tanácsokat a fiatalabbaknak.
öreggazduram: → öreggazda
öreggombóta öreggombóṷta fn Tejbe v. vízbe főtt rízs, sűrűre főzve. L.
még: cívis konyha
öregháló: → anyaháló
öregharang ~ fn Nagyharang. Szólás: Majd megfizeti az ~, a kicsi meg
ráhúzza: senki sem fizeti meg. L. még:
harang
Öreg Isten: → Isten
öregkása ~ fn Köleskásából sűrűre
főzött étel. Az ~´t tejjel ettík, mint a pulickát. L. még: cívis konyha
öregkoma ~ fn A keresztszülő szülei
a gyermek szempontjából. L. még: komaság
öreglány öregjány fn Vénlány. Az
öregjány az, aki kimaradt a fírhez menísbűl.
öreglebbencs ~ fn Levetlen, sűrűre
főzött, pirított tészta. L. még: cívis konyha
öreglegény öreglegíny fn (rég) 1.
Agglegény. 2. Rangidős, első legény
vmely mesternél. 3. A közösség idősebb,
tekintélyesebb tagja.
öregleves ~ fn Sűrűre főzött → leves.
Például ~ a savanyú krumpli, paprikás
krumpli, öreg krumpli hosszú lére, nem
zsírjára pötyögtetve, hanem egy kis lé
vóṷt alatta. Vóṷt alatta lé is, nemcsak
zsírja, apróṷ kis szalonnatepertőÝvel. L.
még: cívis konyha, fojtott krumpli
öregmama ~ fn → Nagyanya.
Újabb, nem ojan rígen kapták ezt a szóṷt
fel.
öreg mente: → mente
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öregoldal öregóṷdal fn 1. Marhának
a bordák melletti húsa, rostélyos. 2.
Levesnek való → marhahús.
öregpaszulyleves öregpaszujleves fn
Sűrűre főzött bableves. L. még: leves
öregreszelt: → öregtarhonya
öregreszelttészta öregreszelttíszta fn
Kevés vízben sűrűre főzött reszelt tészta.
A tésztája lehetett frissen gyúrt, ill.
pirított tészta. Mindkettőbe tettek főtt
krumplit is. L. még: cívis konyha
öregsegéd öregsegíd fn → Cipészmester rangidős segédje.
öregszik ~ i Étel sűrűbbé válik. Például a lekvár főÝzís közbe ~.
öregszülő öregszülőÝ fn Nagyszülő.
öregtanya ~ fn A szülők (régi) →
tanyája. Az ~´ba lakik apám.
öregtanyás ~ fn A gazda megöregedett cselédjéből v. más idős férfiból lett
az ~. A ~nak nem volt családja, v. meghalt a felesége, és gyermekei nem vállalták az ellátását. Ahol nem lakott kint a
gazdasszony a tanyán, ott az ~ gondozta
a baromfit, keltette a csirkét, és ő végezte az egyéb munkákat is. Fizetést nem
kapott, csupán ellátták élelemmel. Amikor teljesen munkaképtelenné vált, az ~
a Kishegyesi úti szegényházba került.
öregtarhonya ~ fn Másik neve:
öregreszelt. Sűrűre főzött → tarhonya.
L. még: cívis konyha
öreg tejfel ~: Aludttej, amelyből már
kicsorgott a savó.
öreg temető: → ótemető
öregtészta öregtíszta fn Szalonnazsírban pirított és megfőzött tarhonya v.
lebbencs. Sokaknak kedvelt étele. L.
még: cívis konyha
öregujj ~ fn Más nevei: bütykösujj,
hüvejk, nagyujj; köznyelvi neve: hüvelykujj. L. még: emberi test, kéz
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őret őÝret i Őröltet. Igekötővel: →
megőret, összeőret.
öretés őÝretís fn Őröltetés.
őretnivaló: → őrnivaló
Őrhalom: → hortobágyi őshalmok
őriz őÝriz i Pl. juhot legeltet. Kinn
őÝrizte a nyájat.
őrizget őÝrizget i Legeltetget, pásztorkodik. A kisjány őÝrizgette a nyájat.
őrködik őÝrködik i (Fel)vigyáz. A
míhek ott őÝrködtek a kijáróṷ nyílásnál.
őrlemény őÝrlemíny fn → Őrléssel
létrejövő termék.
őrlés őÝrlís fn 1. – A/ Lisztkészítő eljárás. Malomban lisztté azokat a magvakat őröltetik, amelyek nagyobb mennyiségben szolgálnak ételkészítés nyersanyagául. A cívis gazdaságban ez a búza, a gabona/rozs és a tengeri. Ahol
árpa-, kukoricalisztet csak kisebb menynyiségben, ritkábban használtak, a terményekből nem lisztet őröltek, hanem
darálták, és a kevés lisztet a darából
szitálták ki. Az őrlőhenger 19. századi
feltalálásáig minden gabonamalom kövön őrölt. Itt az aprítás finomsága az
egymásra fekvő malomkövek közti távolságtól függött, amelyet annak változtatásával szabályozhattak. − B/ Az ~
hengerszékes megoldása és a malmi
szitálás korszerűsítése a magas~, összetett, 8−9 töretésre épülő, ugyanannyi
végterméket eredményező változatának
kialakítására vezetett. A 19. század elején a hazai malmok kis részében készítettek búzából legfeljebb négyféle lisztet
és korpát. A saját szükségletre őrlető
parasztok többsége egyszeri felöntést,
osztályozatlan őrleményt akart, ezért
gyakran azokban a malmokban sem
választották szét az őrleményt, ahol volt
hozzá berendezés. Az 1870-es évek- ben
az első vidéki gőzmalmok ún. parasztőr-
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lést végeztek. Az ~ módszerének átállítása lassú folyamat volt. Őrlésre a gazda
többnyire maga szállította el őrlendőjét a
malomba. Ha otthon koptán volt v. már
elkopott a liszt, a gazda felrakta a szekerére az őrnivalót/őretnivalót, általában
8−10 zsák malombúzát, és elvitte a helyi
malmok vmelyikébe őretni. Saját zsákjában vitte, a zsákok meg voltak jelölve
a gazda monogramjával (pl. BJ = Bakk
József). Az ~ előtt a malom nagy mázsáján megmérték az odaszállított mennyiséget, kivették belőle a részt. A maguk
szükségletére őröltető cívis gazda ragaszkodott ahhoz, hogy saját gabonája
őrleményét kapja vissza a malomból.
Ezért ott helyben megvárta az ~t, majd a
malommázsán (ismét) lemért (és megvámolt) őrleményét a malom dolgozóinak segítségével gondosan felrakta a
szekerére, és hazaszállította. A 19. század utolsó negyedétől már előfordult,
hogy a malom kocsija, legénye jött a
házhoz a gabonáért, majd az őrleményt
vissza is hozta. Az őrlemény eleje volt a
tiszta liszt v. nullás liszt, amikor azt leengedték, utána jött a kenyérliszt, majd a
korpa. A parasztgazdaságok a nullás
liszt számára külön jó minőségű és, tiszta liszteszsákokat tartottak, ezekből otthon az újabb felhasználás előtt alaposan
kirázták a lisztport a korpásládába. (Ebből készítették a fejős teheneknek az abrakot.) A kenyérlisztnek nem, de a korpának külön ritkás zsákok, vagyis ritka
szövésű zsákok voltak rendszeresítve. 2.
Fazekasoknál az agyagnak az agyagőrlőn történő átengedése. A fazekas ezt a
munkát őrlőgépen végezte. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
őrlőgép őÝrlőÝgép fn → Fazekasoknál: Az agyag megőrlésére való gép.
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őrlőkő őÝrlőÝkű fn Jellegére utaló
neve: mázőÝrlőÝkű. → Fazekasoknál a
földfestékek és mázak nyersanyagainak
összetörésére, őrlésére szolgáló eszköz,
kézi malom.
őrlős ménes őÝrlőÝs mínes: A szárazmalmokat forgató lovak csoportja. →
Pallagpusztán legeltek. L. még: ménes
*őrlősök: Olyan lótartó gazdák, akik
megszabott díjért az őrleményt a malomba fuvarozták, ill. hazaszállították. A
szárazmalmokban is az ő lovaik dolgoztak. (Hajdan ökörpárral is végeztek ilyen
munkát.)
őrmény őÝrmíny fn Ringó járású, poroszkáló ló. L. még: lótenyésztés
őrmester őÝrmester fn − Szóláshasonlat: Ojan, mint egy zupás őÝrmester:
gorombán hatalmaskodó.
Őrmester Kovács Ferenc: → cívis
ragadványnevek
őrnivaló őÝrnivalóṷ fn Alakváltozata: őÝretnivalóṷ. Őrölni való gabona.
örök idő óta örök időÝ óṷta hsz Régóta.
örökít ~ i Szőlővesszőt telepít, szaporít. Szószerkezetben: örökíteni valóṷ
vesszőÝ: telepítésre, szaporításra való
szőlővessző. L. még: beörökít, megörökít, szőlőtermesztés−szőlőművelés
örökítés örökítís fn Szőlőtelepítés.
Ősszel v. kora tavasszal végzik. L. még:
szőlőtermesztés−szőlőművelés
örökítővessző örökítőÝvesszőÝ fn
Te- lepítésre, szaporításra való szőlő
vesz- sző.
öröklés öröklís fn Hivatalos jellegű
rokon fogalmai: öröklési szokásjog,
öröklési jogi szokások, öröklési jogszokás. Az a folyamat, amelyben vmely
személy vagyontárgyai és személyéhez
fűződő jogai (hagyatéka) halála esetén
utódaira szállnak. Hivatalos dokumen-
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tuma a végrendelet. – A/ A cívis társadalom több évszázados hagyományában
gyökerező néhány ~i jogszokás: Az ingóságra vonatkozóan az örökösök az ~t
már az örökhagyó betegsége kezdetén
tisztázták egymás között. A szokásjog
szerint a gazdasági eszközöket a fiú örökölte, több fiúörökös esetén ők aztán
tovább osztották egymás között. A bútor
a lány öröksége volt, több lányörökös
esetén ezt is szétosztották maguk között.
Azt a stafírungot, amit a lánytestvér az
esküvőkor a szüleitől nászajándékként
kapott, a szülő halálakor már figyelembe
sem vették, miként a fiú által kapott
gazdasági felszereléseket sem. – A hajdani időkben a cívisek az ingóságok
~ére, sőt a pénzvagyon ~ére sem fordítottak nagy gondot. A 19. század utolsó
negyedében történt, hogy a tehetős cívis
basaparaszt halálakor az ágya alatt gyermekei egy nagy vesszőkosárnyi arany(ezüst-?)pénzt találtak. Ezt a rengeteg
kincset az örökösök kiskosárral osztották
szét oly módon, hogy abba átöntögetve
előbb jól megrázták, majd a tetejét egy
lécdarabbal egyenesre simították, nem
kínlódtak a számolgatásával. Szintén
nem lényegi dolog, inkább családtörténeti érdekesség, hogy a cíviseknél a családi Bibliát a legidősebb (fiú- v. lány-)
gyermek örökölte. A Bibliában a családra vonatkozóan sok feljegyzés volt: születések, esküvők, keresztelők, halálesetek, esetleg más nevezetes események
időpontjai. Különösen a születések és
halálesetek dátumai voltak fontosak,
ezeket mindig bejegyezték az öreg Bibliába. – B/ Az ingatlant, a földvagyont a
fiú- és lányörökös(ök) egyenlő arányban
felosztva örökölték. De természetesnek
tartották, hogy aki a beteg v. idős szülőnek a gondviselését magára vállalta,
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később nagyobb részt kapott az örökségből. A családfő (apa) életében a fiú a
jussát nem követelhette ki. Az viszont
gyakran megtörtént, hogy az idős szülők
vagyonukat átadták a leendő örökösöknek, ezért cserében járandóságot kaptak
tőlük, tkp. ez volt az ő nyugdíjuk. Az
1930-as években pl. 1 kat. hold föld után
2 q búzának és 50 kg tengerinek az árát.
Készpénzzel fizettek, járandóság, járulék volt a neve. Ezen fölül még az idős
szülőket évente megillette egy 120−130
kg súlyú hízott mangalica disznó, ennek
leölésekor a családnak segítenie kellett
azt feldolgozni. Tojással, tejjel az öregeket szükségletük szerint látták el. A
földvagyon ekkor még együtt volt, nem
volt szétosztva, a lány férje, a sógor
ugyanúgy fizette a járandóságot utána,
mint a fiúörökös. Az idős szülők ekkor
már nem gazdálkodtak, esetleg csak látogatóba kocsiztak ki a tanyára. Ha a
szülők közül vmelyik meghalt, özvegye
továbbra is megmaradt az otthonában.
Gondozását, ellátását gyermekei egymás
között (egyenlő részre) beosztották. A
tehetősebbeknél általában ha az idős
szülők vmelyike egyedül maradt, a család egy gondozónőt fogadott melléje, aki
főzött rá, mosdatta, tisztában tartotta (a
férfit is), sőt ha az öreg igényelte, újságból, könyvből felolvasott neki. Állandóan ott tartózkodott, a ház egyik közeli
helyiségében lakott, hogy ha baj van,
mindig kéznél legyík. A gondozónő havi
fizetést kapott a családtól, emiatt a családtagok között vita nem volt. – C/ A
hagyatéki tárgyaláson az örökösök és a
közjegyző volt jelen, a házastárs felesége azonban nem, mivel őrá nem vonatkozott a vagyon megosztása. (Így nem
protestálhatott, hogy az ő férjét több illetné meg.) Osztozkodáskor az életkor
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nem volt szempont, a vagyont egyenlően
osztották el a gyermekek között, a legfiatalabb ugyanannyit örökölt, mint a
legidősebb, azaz a csecsemő is annyit,
mint a felnőtt korú. A szülői házban közös megegyezéssel az egyik örökös maradt, általában a legidősebb (gazdálkodó)
fiú. A házat felértékelték, és az új tulajdonos a többieket anyagilag kielégítette.
A földterülethez tartozó kaszálót, rétet is
egyenlő részekre osztották fel a testvérek
egymás között. Aki nem tartott a birtokrészére igényt, attól értékének megfelelően pénzben átvette, megváltotta az,
akinek szüksége volt rá. Ha a két (v.
több) fiútestvérből az egyik tanult, akkor
a gazdálkodó (a birtokot gondozó) testvér kapta az állatállományt, a gazdasági
felszereléseket, de a földet (kaszálót, rétet) már mindnyájan egyenlő arányban
örökölték. Ha a tanult örökös nem tartott
igényt a birtokra, a (fiú) testvérek az ő
részét átvették, pénzben megváltották.
Gyakran az értelmiségivé avanzsált testvér kiadta bérletbe a birtokrészét, egyéb
ingatlanát a tanyában maradó gazdálkodó testvérének. Ha a fiútestvér tanult, a
lánytestvér nem, akkor a gazdaság ingóságai a gazdálkodó lányt illették, az ingatlanvagyont azonban ilyenkor is felefele arányban örökölték. (Hasonló volt a
helyzet akkor is, ha a lánytestvér tanult,
a fiútestvér nem.) − Az ún. telekkönyvi
átruházás csak a szülők halála után történhetett meg, az örökséget csak ezt
követően írták az örökösök nevére, vagyis telekkönyvezték a nevükre. A telekkönyvi átruházás a törvény menete
szerint a haláleset után 1−2 hét múlva, a
közjegyző előtt történt. A jogi folyamat
lebonyolításáért örökösödési illetéket fizettek. – D/ Alapjognak tekinthető az ún.
köteles rész. Azt jelentette, hogy a tör-
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vény szerint nem lehetett kitagadni teljesen az örökségből azt a gyermeket sem,
akit a szülő vmilyen okból nem érdemesített az egyenlő részre jogosultnak. Bár
a szülő ki akarta zárni az örökségből, de
törvény szerint ebben az esetben is megillette az egyenlő résznek bizonyos százaléka. Idős adatközlőim több ilyen esetet említettek. A köteles rész jogát az
örökösök a törvény előtt nem támadhatták meg. Másik alapjog a haszonélvezeti
jog. A családfő özvegy feleségét megillette a haszonélvezeti jog, vagyis az a
használati jogot örökli, el nem adhatja.
(haszonélvezet: idegen tulajdon jövedelmének jogos használata.) A haszonélvezet egyik változata szerint az anya halála
esetén a gyermekek elosztották az anyai
jusst, ebből az apa nem kapott. De általában a gyerekek ezt átengedték az özvegy férjnek, mert tudták, hogy az apának is meg kell élnie vmiből. Az apának
ebben az esetben is csak a haszonélvezethez volt joga, de el nem adhatta.
Ugyanez volt a helyzet az apa halálakor
is. Özvegyének is járt a haszonélvezet,
de ő sem adhatta el a gyerekek részét. −
Az eltartási szerződés jogi intézményéről nem tudnak. Ha a házaspárnak nem
volt gyermeke, és a vagyont nem akarták
a testvérre hagyni, végrendelettel az egyházra testálták. Ha nem volt végrendelet,
akkor a testvér örökölte, ha már ő sem
élt, akkor a vagyon annak gyermekére
szállt. Más oldalági örökösről nem tudnak. – E/ A cívis paraszttársadalomnak a
viszonyát a fentiekben vázolt jogintézményhez néhány frazéma napjainkban is
őrzi: Míg megvan, addig aggyík, ha
meghal, akkor haggyík!: közeli rokon,
hozzátartozó, amíg él, legyen bőkezű,
amikor meghal, maradjon utána örökség!
Aki hamar elpazarolta, elherdálta az
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ilyen vagyont, az Kiment az öröksíg hátán. Megtörtént, hogy vkit a vagyonából,
örökségéből kisemmiztek, ezt a tényt
tréfásan így észrevételezték: Egy dénár,
két dénár, neked (öcsém innen) semmi se
jár. − Nálunk a polgári jogi törvénykönyv előkészítése során a hatóság kérdőíveket küldött ki, az ~i jogi szokások
megismerésére. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
öröklési jogi szokások: → öröklés
öröklési jogszokás: → öröklés
öröklési szokásjog: → öröklés
örökösen örökösön hsz Folyton, állandóan, mindig. Örökösön verekedtek.
örökösödés örökösodís fn A vagyon
elosztása. L. még: öröklés
örökösön: → örökösen
örökség öröksíg fn Az elhalt személy
hagyatékának összessége v. az abból egy
személyre jutó hányad. Szólás: Kiment
az öröksíg hátán: hamar elherdálta az
örökségét. L. még: öröklés
örökségrakó kapa öröksígrakóṷ kapa: Szőlőtelepítéskor használt, hosszú
fejű, egyenes nyakú → kapa, amellyel a
gödröket mélyítik. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
őröl őÝröl i → Fazekas az agyagőrlőn keresztülhajtja az agyagot, hogy a
gyúrás munkáját megkönnyítse. L. még:
leőröl
öröm ~ fn − Közmondás: Nem ~ az,
ha a szomszíd háza íg [ég]: ne örülj a
más kárának, mert rád is sor kerülhet!
Este ~mel, reggel körömmel: a reggelre
hagyott piszkos edényt nehéz elmosogatni, mert rászáradt az ételmaradék.
örömanya ~ fn Házasságkötéskor
használt rokonságnév: a vőlegény, ill. a
menyasszony anyja.

őkegyelme
örömapa ~ fn Házasságkötéskor
használt rokonságnév: a vőlegény, ill. a
menyasszony apja.
örömest ~ hsz Örömmel, szívesen.
Közmondás: Amit ~ cselekszünk, az nem
esik nehezünkre: a kedvvel végzett munka nem megerőltető.
örömlajbi ~ fn (rég) Ujjas, meleg katonai mellény, → lajbi. L. még: komiszmundér
örömlány örömjány fn → Menyaszszonyjelölt. Az örömjány még nem menyasszony. Örömlegényt nem mondtak.
örömszülő örömszülőÝ fn Az →
örömapa v. az örömanya, ill. mindkettő.
őrü: → ürü
örv ~ fn 1. → kaszaörv. 2. 〈-vel ragos
alakban:〉 ~ivel: vmilyen ürüggyel, vminek az ürügyén.
örvend ~ i − Szólás: Örvendek, amikor hörpentek a) bemutatkozáskor
mondják tréfálkozva: örülök, hogy megismerkedünk. b) iváskor mondott tréfás
rigmus: örülök, hogy ihatok.
örvével örvivel hsz Vmilyen ürügygyel.
örvös disznó örvös disznóṷ: Olyan
fekete → disznó, amelynek a derekán
keresztül egy széles fehér örv húzódik.
örvös galamb ~: Másik neve: székácsgalamb. Vadgalamb, a legnagyobb
hazai → galambfaj. Erdőkben, ártereken
fákra, bokrokra fészkel. Fehér folt van a
nyakán. L. még: Hortobágy állatvilága
őrzés őÝrzís fn Legeltetés, pásztorkodás.
*őrzőház: A régi időkben a város
rendjére, tűzre stb. éjjel-nappal felvigyázó lándzsás őrök tartózkodási helye volt.
ősanya őÝsanya fn Déd- v. ükanya.
L. még: anya
Őserdő: → Pallag
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ősidőktől őÝsidőÝktül hsz Nagyon
régtől. Ez így vóṷt őÝsidőÝktűl kezdve.
ősi vagyon őÝsi vagyon: Vkinek a
családjától származó, saját tulajdonú
ingatlan vagyon. Az a vagyon, ami firúl
fira szállt.
ösmer, ösmér: → ismer
ősmondás: → szólásmondás
ősparaszt őÝsparaszt fn Olyan paraszt, aki a régi világ szokásait és hagyományait nagyon erősen őrzi és védi,
maradi paraszt.
ösvény ösvíny fn Másik neve: gyalogösvíny. Szomszédos tanyák közötti
gyalogos közlekedést szolgáló keskeny
földút. Ösvínt vág/csap: ösvényt tapos,
gyalogutat vág. Összejártak a tanyaszomszídok, nem mentek ki az útra, csak
az ösvínyen, gyalogosan jártak rajta. L.
még: sétaösvény
ősz őÝsz fn A → nyár után következő
évszak, szeptember 23-ától december
21-éig tart. A naptári ~ kezdete szeptember 1. Hónapjai az ún. „ember hónapok”. Az időjárás fokozatosan fordul
egyre hidegebbre, szelesebbre, csapadékosabbra. A lombhullató növények levelei elsárgulnak, elvörösödnek, átmenetileg gyönyörű pompába borítva a természetet. Nevezetes(ebb) szakaszai/napjai:
→ vénasszonyok nyara/öregasszonyok
nyara; Szent Mihály-nap (szeptember
29.): Tömör jellemzése: Szent Mihály
öltöztet, Szent György vetkőztet. Az október mindenszentek hava. A fő őszi
munkák a földeken, gyümölcsösökben,
konyhakertekben folynak (betakarítás,
→ szántás, vetés, gyümölcsszedés stb.).
A korábbi időkben az egyik fontos tevékenység volt a cívis gazdák számára a →
szüret is. A pásztorok, nagyállattartó
gazdák legfontosabb teendője Szent
Mihály-napon (e nap táján) a → beszo-

őkegyelme
rulás/beverés/jószágbeszorulás/marhabeszorulás/szétverés/behajtás, amelynek
során az állatokat a nyári legelőről a téli
szállásra hajtották. Ezt követően került
sor a pásztorok és gazdák közötti elszámolásra, amelyet minden évben közös
programok, ünnepek tettek emlékezetessé. − Közmondás: ŐÝsszel porba, tavasszal sárba!: az a jó, ha ősszel száraz,
tavasszal nedves földbe kerül a mag.
Népi időjárási megfigyelések: Hosszú
őÝsz, kísőÝ tavasz. Ha őÝsszel virágzik
az akácfa, hosszú őÝsz lessz. L. még:
őszölés
őszapó őÝszapóṷ fn A cinegefélékhez tartozó, a verébnél kisebb termetű
fehér fejű, hosszú farkú, szürke tollú
madár. L. még: Hortobágy állatvilága
őszárpa őÝszárpa fn Őszi → árpa.
Négysoros takarmányárpa, szemben a
kétsoros tavaszi árpával.
őszbúza őÝszbúza fn Őszi → búza.
őszderes őÝszderes mn Lószínnév, a
→ deres árnyalata. L. még: lótenyésztés
őszestarka: → őszöstarka
őszhomlokú őÝszhomlokú: Ló homlokának színére utaló megnevezés. Üstöke alatt egy marjásnyi ’kis sebnyi’ [?]
forma hold van. L. még: lótenyésztés
őszi őÝszi fn Ősszel vetett gabona, pl.
búza, rozs. Közmondás: Az őÝszit porba,
tavaszit sárba!: az őszi gabonát száraz, a
tavaszit nedves földbe jó vetni.
őszibarack: → barack
őszibarackjövés őÝszibarackjövís fn
Röviden: jövís. Az őszibarackfa törzséből, tövéből kinövő vadhajtás, fattyúhajtás. ŐÝszibarackot ijen jövísbe, őÝszibarackjövísbe kell óṷtani.
őszi búzás alma őÝszi búzás alma:
Mondják: korai őÝszi búzás almának is.
Sárgás alapú, hosszú csíkokkal tarkázott,
kellemes ízű, túléretten omlós → alma.
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Az őÝszi búzás almát meg kelletett karácsonyra enni, mert utána omlóṷs, túlírett lett.
őszike őÝszike fn Másik neve: orozva
kőÝtt. Nyár végén v. ősszel kelt → csirke. Eltojt a tyúk a színakazalba, törekbe,
azt mondták őÝszikének vagy orozva
kőÝttnek. Az őÝszike karácsonyra pont
rántani valóṷ csirke. L. még: baromfitenyésztés
őszikörte őÝszikörte fn Másik neve:
téliállóṷ-körtí, mert ősszel szedik, és november végén kezd érni. Hivatalos jellegű neve: hardenpont. Nagyméretű, éretten sárga színű → körte. Ez az utoljára
szedett körtefajta. Zölden szedik le.
őszi mélyszántás: → mélyszántás
őszinte őÝszinte mn Mondatkezdő
fordulatként: Hogy őÝszinte legyek.
őszirózsa őÝsziróṷzsa fn Teljes neve:
őÝszi-róṷzsaőÝszi-róṷzsakolompir,
krumpli. A → rózsakrumpli ősszel érő
fajtája. Később szedték fel, mint a →
nyári rózsát. Hajdú-Biharban főként ezt
a két fajtát termesztették. Az ~´t télre
tárolták, mert jóṷ állóṷkolompír vóṷt. L.
még: krumpli
őszi-rózsakolompér: → őszirózsa
őszi-rózsakrumpli: → őszirózsa
őszöl őÝszöl i A jószág ősszel legel,
az → őszt legeléssel tölti. A cívis gazdák
szerint a hosszú ősz besegít a téli takarmányba.
őszölés őÝszölís fn A jószágnak őszszel való legeltetése. Addig tartott, amíg
el nem jött az ideje, hogy hazahajtsák a
gulyát telelőre.
őszölő idő őÝszölőÝ időÝ: Főként
Tsz-ban: Olyan idő(k), amikor nagyon
sokáig − szinte a tél beálltáig − kint maradhattak az állatok a legelőn.

őkegyelme
őszölő juhász őÝszölőÝ juhász: Az
→ őszt is a legelőn töltő → juhász. L.
még: juhtartás
őszös szemöldökű őÝszös szemőÝdökű: Olyan 〈ló〉, amelynek a szemöldöke
őszes színű. L. még: lótenyésztés
őszöstarka őÝszöstarka mn Őszestarka, → ló bizonytalan színének megjelölésére mondják. L. még: lótenyésztés
őszpej: → őzpej
összead ~ i Pap összeesket. L. még:
házasság
összeagyabugyál ~ i Megver, elver,
összever.
összeakaszkodik ~ i Két személy veszekedni, verekedni kezd, összeverekszik.
összeakaszt ~ i Gyapjú kifésülésekor
a vasszegekkel kivert két nyeles fatábla
(körömpőtábla) fogainak érintkezését
idézi elő.
összeáll ~ i 1. → Juhnyáj deleléshez
összecsoportosul, megáll; juhnyájban a
birkák a rekkenő hőségben szorosan
összebújnak. 2. Pl. szőrme összetapad,
összeragad. 3. Folyadék (pl. tejfel kavarástól) sűrűvé v. szilárddá válik.
összeállít ~ i 1. Jószágokat délben az
→ állóra összeterel, ahol azok lefekszenek, és kérődzeni kezdenek. 2. Ménest
összeterel. 3. Juhnyájat deleléshez összeterel. 4. → Szíjgyártó szabás után a kiszabott bőr alkatrészeket toldva egymáshoz illeszti. 5. → Fazekas az elkészített
edénydarabokból elkészíti az edényt. 6.
→ Mézeskalácsos a dagasztógépből kiszedett tésztát összegyúrja.
összeállítás ~ fn 1. → Szíjgyártóknál:
a szabás utáni műveletként a kiszabott
bőr alkatrészeket egymáshoz illesztése.
2. → Fazekasoknál: az edény részeinek
összeillesztése.
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összeállongat ~ i Egymás mellé állít.
Összeállongatták a szekrínt meg az ágy
vígit.
összeaszik ~ i Pl. gabonaszem a →
kalászban összeszárad. Ez akkor történik, ha sokáig nem esik az eső.
összeaprít ~ i Gyalul, összegyalul. A
káposzta egy ríszit ~ották savanyítás
előÝtt.
összeavat ~ i Posztót → avatás céljából beáztat. Megforrasztya a víz a szövetet, megavatóṷdik, tömötté válik, öszszeáll a guba, összeforr, összeavattya,
összeveri a víz a gubát.
összebomlik: → összeboncolódik
összeboncolódik ~ i Más igével: öszszebomlik. Fonal összekuszálódik, öszszegubancolódik. Ha elgurul a cérna,
akkor összeboncolóṷdik, összebomlik.
összeborul ~ i → Káposzta → megfejesedik, kezd ~ni a levele.L. még: borul
összecimboráskodik ~ i Összetársul.
összecsapzott ~ in Rendetlenül álló.
A juhokrul lenyírt gyapjú ~an egy darabba áll.
összecsatlakozik ~ i Pl. vonatszerelvény vagonjai összekapcsolódnak, öszszekapcsolják őket.
összecsikargat ~ i Összekarcol, öszszekarmol.
összecsimbókosodik összecsimbóṷkosodik i Főzés közben a → levestészta
összecsomósodik, nem fő egyenletesen.
összecsimpajgózik: → összecsimpajkózik
összecsimpajkózik
összecsimpajkóṷzik, összecsimpajgóṷzik i 1. Összefogódzkodik, összekapaszkodik. 2. Növény szára, indája összefonódik.
összecsipog ~ i Szétszéledt → fogolycsapatot az öreg fogoly összehívja.

őkegyelme
összecsókolózik összecsóṷkolóṷzik i
Összecsóṷkolóṷzik a talajjal: érinti az
arca a földet.
összedarabol ~ i Összevissza vagdal,
összefaragcsál. Pl. a rossz hentes a húst
~ja.
összederekazott guba ~: Két darabból összevarrt → guba.
összedíbol ~ i 1. Tönkretesz, letarol
vmit. 2. Ágyat ráheverve lenyom, összegyűr.
összedinsztol ~ i Összedinsztel, párol. Savanyú káposztával összedinsztojjuk a húst.
összedohosodik ~ i Összerakott nedves → takarmány befülled, dohos lesz.
összedörzsöl ~ i Pl. túrót, kovászt
összemorzsol.
összedolgoz összedóṷgoz i Pl. →
szőrmekikészítő több darabból egy nagyobbat készít.
összeédesedik összeídesedik i Két
személy lassanként megszereti egymást.
összeéget összeíget fn Száraz → abrak a szarvasmarha gyomrát kimarja. A
tengeridara a hasas jóṷszágnak összeígeti a gyomrát.
összeegyenget ~ i → Rézműves kolomp készítésekor kalapáccsal a két oldalt egymáshoz illeszti.
összeegyezik összeeggyezik i Megegyezik, megállapodik, összhangban van
vkivel, vmivel. Ezek jóṷl összeeggyeznek egymással.
összeelegyedik: → összeőgyeledik
összeelegyít: → összeőgyelít
összeépítés összeípítís fn Kosárfonásban: összeszerkesztés. Egyik feltétele, hogy az alj mérete és az oldalaktól
körülzárt tér egyforma nagyságú legyen.
L. még: vesszőfonás
összeereszt ~ i Engedi v. előidézi,
hogy két v. több méhcsalád, méhraj, ill.
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egy kettéosztott raj két része szabadon
egymáshoz menjen, ill. összekerüljön. L.
még: méhészet
összeér/ik összeír/ik i 1. Az agyag az
áztatás hatására összeáll, nem törik, felhasználásra alkalmasabbá válik. 2. Pl.
trágyában a különböző érettségű anyagok azonossá alakulnak.
összeesik ~ i Pl. túlkelt → kovász a
tálban jóval kisebb lesz. A megkelt tíszta
is ~.
összeesz/ik ~ i Öszevegyül. Ha a törköjre mustot tőÝtünk, összeeszi eggyik a
másikat.
összeeszkábál ~ i Hozzá nem értő
módon összetákol.
összefázik ~ i Átfázik, megfázik.
Minden teste rísze összefázott.
összefeketedik ~ i Megfeketedik.
összefog ~ i 1. Állatokat együtt tart.
Nehezebb vóṷt a lovat ~ni, mint a marhát. 2. → Kosárfonó a szálakat egy nyalábbá rendezi.
összefogózkodik összefogóṷzkodik i
Keresztfogással egymásba kapaszkodik.
összefolyik összefojik i → Mézeskalácsosoknál: az ájzolt motívumok öszszemosódnak, folyik az ájz.
összefordít ~ i → Gulyát összeterel.
összefordított kas ~: A szekér elejébe és végébe tett → kas, amelyben így
tengerit stb. lehet szállítani. Jelzői használatban: egy ~ tengeri.
összeforrad ~ i → Gubaposztó kallózás útján egyenletessé, erőssé, tömörré
válik.
összefő összefőÝ i 1. → Lekvárfőzéskor a szilvaszemek együtt megfőnek. 2.
Delelő juhnyájban a juhok összedugják a
fejüket, szorosan összebújnak, emiatt
nagyon felmelegszenek. Ijenkor a juhász
megbojgattya a juhot. L. még: juhtartás

őkegyelme
összefőz összefőÝz i Többféle gyümölcsöt együtt megfőz. Van, aki a
ringlóṷszilvát, a fehír ringlóṷt meg a
sárgabarackot összefőÝzi.
összefűl/ik ~ i 1. Pl. gabona, takarmány befülled, megpenészedik. 2. Kikészítendő bőr megnyirkosodik.
összefüstöl ~ i Füst segítségével két
v. több méhcsaládot összeenged, egy
kaptárba tömörít. L. még: méhészet
összegányol ~ i Felületesen, nem
gondosan dolgozik, végez el vmit.!
összegányolt ~ mn Válogatás nélkül
összeszedett 〈favágócsapat〉.
összegémberedik összegímberedik i
Összezsugorodik, összefagy. Egísz öszszegímberedett a kezem a hidegtül.
összegór összegóṷr i Egy halomba
dobál, összehány.
összegöndörödik ~ i → Lekvárfőzéskor a → szilva héja felcsavarodik.
összegörcsölődik összegörcsölőÝdik
i Akaratunk ellenére csomó, bog keletkezik vmin.
összegubalyít összegubajít i Összekuszál, összegubancol, összegabalyít.
összegubancosodik ~ i Gyümölcsfa
levele gombabetegség miatt fodrossá
válik, összegubancolódik. L. még: levélfodrosság
összegüzül ~ i Pl. pénzt sok munkával megszerez, összegyűjt.
összegyüremlik ~ i Ruha összegyűrődik.
összehajt ~ i Begyűjtéskor egy rend
szénát csomóba, kupacba tol össze; felhajt.
összehajtogat ~ i Úgy helyez el egy
tárgyat, hogy részei egymás fölé kerülnek. Ezután ~ták, és a szőÝr összemelegedett.
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összehantol ~ i Szőlőtőkét kis földkupaccal körülvesz, feltölt. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
összeharagszik ~ i Összevész.
összehasogat ~ i 1. Sok darabra hasít
vmit. Tegnap ~tam a deszkát gyútóṷsnak. 2. Több helyen felhasít vmit. A
bokor ~ta a ruháját.
összeházasít ~ i Permetszert összevegyít. L. még: permetlé
összehív összehí i − Szólás: Öszehíjja
a vargákat − mondják a meleg helyen
szárított nedves, ill. emiatt összezsugorodott csizmáról. Összehíjja a szűcsöket
− megkérgesedett bőrkabátra mondják.
összehorgol ~ i → Csipkeverő horgolótűvel összeköti az egymás mellett futó
mintarészeket oly módon, hogy a horgolótű feje a bezárt tű által keletkezett
lyukba kerül, ebbe a vezetőszál egyik
orsójának szálát akasztják bele, ezt áthúzva egy hurok keletkezik, majd ezen
átdugják a másik vezetőt, és meghúzva
beigazítják a szálat.
összehúz ~ i 1. Ruhán feslést hevenyészve összevarr, összeöltöget. 2.
Nagyjából összeseper, kitakarít. Összébb
húzta a házat. 3. → Tímároknál gereblyével a → cserport → ormóra gyűjti. 4.
A → harangozás befejezéseként a templom minden harangját egyszerre meghúzza, megszólaltatja.
összehúzódik összehúzóṷdik i Takarékosan él, igényeit lecsökkenti. Nagyon
össze kell húzóṷdni a mai világba, hogy
megíjjünk.
összeírsokál ~ i Összeírogat, összeirkál. Én írsokáltam össze a hordóṷkat.
összejárófésű összejáróṷfűsű fn Borotvához hasonlóan összehajtható zsebfésű. L. még: fésű, hajápolás

őkegyelme
összejön ~ i Két személy egymással
szóváltásba keveredik. Ezek tegnap csúnyán összejöttek.
összekajtat ~ i 1. Összegyűjt, összeszed. 2. Összekeres, átkutat. Összekajtattam írte az egísz Hortobágyot.
összekántál ~ i Meggondolatlanul
összevissza beszél. A szomszídasszony ~t
itt nekem tücsköt-bogarat.
összekap ~ i Összekapja a víz a gubát: összerántja a víz a gyengén szőtt →
gubát, a nagyból kicsit csinál.
összekapkod ~ i Összekapkoggya
magát: hirtelen felöltözik.
összekaristol ~ i Összevissza karcol,
kapar.
összekatucsol ~ i → Gubásmester a
gubaszövet két darabjának összedolgozásakor a széleken a keresztszálakat egy
szál fonallal úgy hurkolja össze, hogy a
varrás ne látszódjék.
összekel: → házasodik
összekenceficél ~ i Összeken, öszszemázol. Jóṷl ~te magát sárral.
összekerül ~ i 1. Összegyűlik. Disznóṷölísnél is sok hulladík ~t. 2. (Öszsze)házasodik. Mikor összekerűtünk, akkor öt lovat kapott az uram. L. még: házasság
összekészít összekíszit i Összeállít.
összekever ~ i 1. Többfajta anyagot
keverve összevegyít. Összekevertík az
agyagot és pévát, és avval kívül-belül
kitapasztották a katlant. 2. Összekeverte
magát: beszennyezte magát, összeszarta
magát.
összeköszörül ~ i → Rézműves a kolomp szájánál a lemezszéleket egyforma
hosszúságúra alakítja.
összekötőléc összekötőÝléc fn A jobb
és bal oldali sátorfát összefogó → léc.
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összekötőszíj összekötőÝszíj fn A →
hám főbb részeinek rögzítésre való →
szíj.
összekucorodik ~ i 1. Összegörnyed,
összekuporodik. Összekucorodott az
ágyba, felhúzta a térgyit. 2. Nyers bőr
összeesik, összezsugorodik.
összekunkorodik ~ i 1. Összegörnyed, összekuporodik. 2. → Bőr összezsugorodik.
összekuporgat ~ i Vagyont (pénzt,
földet) apránként összegyűjt. Összekuporgatta azt a kis házra valóṷt.
összelottyan/ik ~ i Gyümölcs túlérés
v. hosszabb ideig tartó rázás, rázkódás
miatt lágy, túlságosan leves, majdnem
rothadt lesz.
összelök ~ i Több személy pénzöszszeget összead.
összemacskásodik ~ i 1. Pl. láb
görcsbe merevedik. 2. Fonal, cérna öszszegubancolódik.
összemancsikál ~ i 1. Sarat, lisztes
anyagot összegyurkál. 2. Szőlőt taposás,
préselés helyett kézzel összetör, így készít belőle → mustot.
összemarék összemarik i 1. Egymás
mellé tett behajlított két tenyér együtt.
Eggy összemarik lisztet tettem bele. 2.
Jelzői
használatban: vmiből
annyi,
amennyi ebbe belefér: pl. három-nígy
összemarik hamu.
összemegy ~ i 1. → Tej túróssá válik.
2. → Tejfel vajjá sűrűsödik. 3. Férfi és
nő együttélésével kapcsolatban: özvegyember lánnyal v. özvegyasszonnyal élettársi kapcsolatra lép. 4. Összevész vkivel.
összemelegedik ~ i Pl. több → szőrme egymásra rakva egymást melegíti.
összemorzsál ~ i Pl. terítőt kenyérmorzsával beborít.
összenádol ~ i Összeforraszt.
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összenéző: → kancsal
összenyitol ~ i Vas- v. bádoglapokat
rájuk lapított szeggel összeszegez, öszszeszegecsel.
összeőcköl ~ i Hanyagul, felületesen
megvarr, nagyjából összeöltöget vmit.
összeőgyeledik összeőÝgyeledik i
Köznyelvi
alakja:
összeelegyedik.
Egyenletesen összeáll.
összeőgyelít összeőÝgyelít i Összekever, összevegyít; összeelegyít. Megkélt
a kovász, osztán összeőÝgyelítettem a
sóṷs vízzel. L. még: kenyérsütés
összeölelkőzik összeölelkőÝzik i Öszszeölelkezik.
összeőr összeőÝr i Alakváltozata:
összeőÝröl. → Egér összerág, tönkretesz
vmit. Az egér összeőÝrte a búzát a kamorába.
összeőret összeőÝret i Felszántott
földet boronával összemorzsol, összetör.
L. még: berenálás
összeőröl: → összeőr
összepárol ~ i Más igével: egybepárol. Pl. zoknikat összeilleszt, összepárosít.
összepászít ~ i 1. Összeilleszt. 2.
Erősen behunyja a szemét, a két szemhéját szorosan összezárja.
összepetrencéz ~ i Szálas takarmányt
→ petrencékbe, vagyis kisebb csomókba
összerak.
összepiszkít ~ i Ruhát bepiszkít.
összepocsékol összepocsíkol i 1. Kiszedett ételt a tányérján összeturkál. 2.
Állat összerág, rágcsálásával tönkretesz
vmit. A malac összepocsíkolta a kenyeret.
összeposhad ~ i Étel megposhad.
összepótol összepóṷtol i Bizonyos
összeget fejenként összead. Összepóṷtolta a család azt a kis pízt.
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összepöndörödik ~ i Más igékkel:
összepördül, összesodróṷdik, összesöndörödik. Szilva héja főzéskor összesodródik, összekunkorodik. L. még: lekvárfőzés
összepördül: → összepöndörödik
összepötyög ~ i Pl. → lekvárfőzéskor
a → lekvár az edényből kicsapódik,
kifröcsög.
összepuhul ~ i Pl. → körte nagyon
megpuhul. A körte, ha túlírett lett, öszszepuhul.
összeragad ~ i 1. A kan és a szuka
→ kutya a párzást követően bizonyos
ideig nem tud szétválni egymástól. 2. A
mázazott edények az égetés során egymáshoz tapadnak. 3. Tepsiben a szomszédos tészták összetapadnak, összesülnek. Ha terül a tíszta, ~hat a tepsibe.
összeramatyol ~ i Pl. piszkos edényeket → mosogatás előtt csomóra, egymásra rak.
összerámol ~ i Egybeszerkeszt, öszszeállít. A küllőÝket meg a talpakat ~tuk,
hogy pászojjík.
összerángat ~ i Rángatással kifáraszt. Úgy ~ott ez a tehén, míg hazahoztam a vásárbúl.
összeránt ~ i Helyiséget felületesen,
gyorsan kisöpör.
összerogyik ~ i 1. Pl. → csizma kérge összeroskad. 2. Nagy melegben a →
nyáj otthagyja a juhászt [?].
összerondít ~ i Nagyon összepiszkít.
összeröffen ~ i → Disznók csoportja
felhorkanva összecsődül.
összeröpítés összeröpítís fn Két v.
több család kijáró méheinek egyesítése
egy kaptárba. L. még: méhészet
összesegít ~ i Két v. több személy
egymást segítve, közösen végez el vmit.
Akik kalákába dóṷgoznak, azok is ~enek. L. még: kaláka
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összesippad ~ i Összeesik. Túlzottan
megkelt kenyértészta megzokul, ~ a szakajtókosárban. L. még: kenyérsütés
összesodródik: → összepöndörödik
összesöndörödik ~, összesündörödik
i 1. Összezsugorodik, megfonnyad. Ha a
tengeri még kicsi volt, félnövésben volt,
a nagy melegben összesöndörödött a
levele. 2. → összepöndörödik.
összesül ~ i → Mézeskalácsosoknál:
tepsibe tett tészták sütés közben összetapadnak.
összesündörödik: → összesöndörödik
összeszalad i Összeszalad a víz a gubával: összekapja a víz a → gubát.
összeszáll ~ mn Két v. több méhcsalád, méhraj a levegőben v. máshol egyesül. L. még: méhészet
összeszánt ~ i Ritkább neve: összevettet, egybeszánt. Földet középről kezdve, a barázdákat egymásra fordítva felszánt. L. még: szántás
összeszántás ~ fn Régibb elnevezése:
összevettetís. Mondják egybeszántásnak,
ritkán csára szántásnak is. A → szántásnak az a módja, amikor a földet középről kezdve, a → középbarázda mellett kezdik, a barázdákat egymásra fordítva szántják fel. Az első barázda kiszántása után mellette haladnak vissza.
Mivel az eke mindig jobbra fordítja a
földet, azért a hant szemközt dől egymásnak, ormót képez, és a földdarab két
szélén keletkezik barázda. A szántási
módot évenként változtatják az → szétszántással, mert ha egymás utáni két
évben alkalmaznák, magas ormó keletkezne, ill. mély völgy maradna.
összeszed ~ i 1. Pl. kötelet csomóba
rendez. 2. Összefog, ráncokba gyűjt.
Szedd össze a zsák száját, hogy beköthesd! 3. Összeszedi magát: a) kicsinosít-

341

ökör

ja, rendbe hozza magát. b) vhol találja
magát. Úgy kilöktík a házbul, hogy az
udvaron szedte össze magát. 4. Kitakarít,
rendbe tesz. Megyek, csak elébb egy kicsit összébb szedem a házat. 5. Összeszedi a száját: komolyra húzza. Nízd
csak, hogy ~te a kis száját!
összeszokik ~ i Megszokják egymást.
Szólás: Összeszokik, ha nem szokik,
majd megszökik: a házastársak v. megszokják egymást, v. elválnak.
összeszólalkozik összeszóṷlalkozik i
Összevész.
összetájkol ~ i Összetákol.
összetakarít ~ i Kitakarít. A konyhát
még össze kellett takarítanunk.
összetanálkozik ~ i Összetalálkozik.
összetaszít összetoszít i 1. → Ekekapa dinnyeföldet felületesen megkapál. 2.
Kinyomtatott gabonát csomóba összetol.
L. még: nyomtatás
összetépelődik összetípelőÝdik i
Megtépázzák egymást.
összeteremt ~ i Összeszíd, leteremt.
összetérít ~ i Jószágot összeterel,
összehajt.
összetevődött nép összetevőÝdött
níp: Szedett-vedett nép(csoport).
összetold összetóṷd i → Szíjgyártó a
kiszabott bőralkatrészeket egymáshoz
illeszti.
öszetoldás összetóṷdás fn → Szíjgyártóknál a kiszabott bőralkatrészek
egymáshoz illesztése.
összetömörödik ~ i → Rézművesek
nyelvében: megfelelő mennyiségű réznek a homokházba történő öntésekor az
anyag kitölti a formát, nem marad hézagos, levegős.
összetöppen ~ i Gyümölcs összeaszik, összeaszalódik.
összetör ~ i 1. Vmit vmivel eldolgoz,
összekever. A tejet is, a téfelt is rátettík a
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túróṷra, jóṷl ~tík vele. 2. Összenyomódik. Vóṷt egy, aki engedte a kolbászt
meg csavarta, hogy össze ne törjön. 3.
→ Gubacsapó megkavarja a festéklevet.
összeugrik ~ i → Mézeskalácsosok
nyelvében: a tészta széle felvágás után
összehúzódik.
összeüt ~ i − Szólás: Összeütötte a
bokáját: → tej összement. Hanyag, felületes munkára mondják: Üsd össze, hadd
abba!
összeütő szerszám összeütőÝ szerszám: → Lószerszámok díszítésére használt kisebb kör alakú rézlapoknak bőrre
erősítésére szolgáló eszköz; a szegecs
között van a bőr, majd nyomással rászorítják a bőrre ezt a díszt.
összevágott rend ~: 1. Két egymás
mellé kaszált szénarend. 2. Annak eredménye, amikor levágtak egy → rendet,
megfordultak, és ugyanarra a rendre
rávágták a másikat. Mert nagyon gyenge
vóṷt a színatermís, és az ~bül lett egy
rendes. L. még: kaszálás
összevarr ~ i Összevarrja a félgubákat: derekazza a → gubát.
összevegyül ~ i Pl. búzamagvak a
gyomnövény magvakkal összekeverednek, és csak rostával lehet szétválasztani
őket. Elcsépelt búza a konkollyal, takarmány a gyomnövénnyel összekeveredik. L. még: magtisztítás
összever ~ i 1. Állatokat ütve-verve
összehajt, összeterel. 2. → Méhész két
gyenge méhrajt egyesít, összerak, úgy
hogy az egyik anyát megsemmisíti. 3.
Két → kolomp kis eltéréssel ugyanazt a
hangot adja. 4. A → fazekas az agyagdarabot hosszabb időn keresztül a földhöz
vágja. 5. Összeveri a víz a gubát: összeavatja a víz a → gubaposztót. 6. Összeveri az anyagot: ha kemény felületen
kalapálnak fémlemezt, akkor annak a
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felületén meglátszanak az ütésnyomok,
így felülete rücskös, egyenetlen lesz. 7.
Összeköpül. Verd mán össze ezt a kis
vajat! 8. → Csipkeverésnél a szálakat
cserélgeti, csavargatja. − Szólás: Összeveri a bokáját: tej összemegy.
összeverbuvál ~ i Vmilyen munka
elvégzésére több felől segítséget hív.
összeverés összeverís fn 1. A csipkeverés alapmozzanataként: a szálak cserélgetése, csavargatása. 2. A mosott ruha
kisimítása, megmángorlása.
összeveszekedik ~ i Összevész. A két
szomszíd nem egyezik, ~.
összevet: → összeszánt
összevettet: → összeszánt
összevettetés: → összeszántás
összevissza ~ mn 1. Nagyon zavaros.
Ez csak ojan ~ beszíd. 2. Kiszámíthatatlan, következetlen 〈ember〉. Ez csak ojan
~ ember. 3. Mindent összevéve, összesen. Leltem az óṷlba tojást, ~ hatot. 4.
Meghatározatlan irányban, mindenfelé.
Összevissza bóṷklász: mindenfelé keresgél. A gyűjtögetőÝk az erdőÝn, mezőÝn,
~ bóṷklásztak, gyógynövínyeket gyűtöttek.
összevontat ~ i Pl. → takarmányt
vontatással egy helyre gyűjt.
összezagyvál ~ i Mindent összekever.
összezavarodik ~ i Összekeveredik.
Vigyázz, össze ne zavaroggyík a libánk a
máséval.
összezokul ~ i Összekeményedik,
összeülepedik. A főÝd a sok esőÝtül ~.
összezörren ~ i Összevész.
összezötyköl ~ i Pl. szekér összeráz.
összezsugorgat összesugorgat i
Összekuporgat, összegyűjtöget. Összesugorgattam ezt a kis pízt.
ösztöke: → isztike
ösztökél: → isztikél
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ösztöketartó: → isztiketartó
ösztörű ~, ösztörü fn Több célt szolgáló, ennek megfelelően több változatban ismert gazdasági eszköz. 1. Földbe
ásott husáng v. ácsolt fatörzs, amelynek
ágaira pl. a köcsögöket, (tejes)edényeket
aggatják szárítás céljából. 2. Széna- és
gabonaszárításra használt lecsonkolt
ágas karó, amelyet a földbe szúrnak, és
ágaira a szárítandó szénát, gabonát felrakják. Egyik változata: Oldalágakkal
ellátott földbe ásott fagerenda v. ácsolt
fatörzs, amelyre, ill. amely köré a takarmányt rakják; takarmányszárító állvány.
3. Lószerszám stb. felakasztására szolgáló, két lábon álló eszköz, amelynek
egymástól kb. 20 cm távolságra levő
fogaira helyezik a használaton kívüli
hámokat, egyéb tartozékokat. Helye a
szerszámtartó → kiskamarában van. 4.
Szalonna tartására szolgáló falhoz támasztott, 3 gerendából összebarkácsolt
állványféle, faláb széles rúddal a →
nagykamarában v. kiskamarában. Keresztgerendájában 8−12 db félméteres
erős fafogak vannak, nyáron ezekre
akasztották az oldalnyi, féloldalnyi szalonnákat. Ehhez alkalmas helyen a szalonnákba kerek lyukakat vágtak. Az itt
kiszárított szalonna nagyon finom volt.
5. 3 gerendából összeácsolt, nagy fogakkal ellátott faállvány, amelyre a mészárosok a levágott marhát, ill. a húst
akasztják. 6. Kb. 2 m magas faoszlop, a
tetejére vízszintesen erősített kocsikerékkel, pl. az elhullott állatok felakasztására, nyúzására; → dögöskerék/dögkerék. 7. Állványféle a → szerszámos
színben/szerszámszínben, amelyre a téli
időszakra tavotta zsírral lekenve pl. az
ekekapát a lapátjaival, más eszközöket,
szerszámokat,
szerszámkiegészítőket,
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így az ekére való laposvasat, kapát stb.
rakták. 8. → gyalogsári.
ösztövér ösztövír mn 1. Sovány, nem
zsíros 〈állat, test, hús〉. 2. Jószág, ember
sovány. L. még: emberi test
őszül őÝszül i Gabona (búza, árpa,
rozs) sárgul, érni kezd.
öszvér ~, öszvír fn → Ló és szamár
kereszteződéséből származó állat.
öt ~ szn Öt tűvel kötöttík: gabona,
bab ritka szemtermést hoz. Öt hónapnak
~ nap híja: az anyajuh vemhességi ideje.
Szólás: Nem megy ~rűl a hatra: nem
javul az anyagi helyzete.
ötdecis kolomp ~: A → kolomp belső üregének űrtartalma 5 dl. L. még:
űrmérték
ötdongás fenék ~: 5 db dongából álló → hordófenék.
ötezer szn − Szólás: Azt mondta,
hogy ~ ötszázötvenöt: (tréf) hányt, rókázott.
öticcés kolomp ~: A → kolomp belső üregének űrtartalma 40 dl. L. még:
űrmérték
Ötmalom utca Ötmalom ucca tn A
Burgundia városrész egyik utcája. Környékén még 1850-ben is 5 → szárazmalom működött. L. még: utcák−utcanevek
ötös ~ fn Pofon. Utalás a kéz 5 ujjára.
Adok egy ~t.
ötös baba ~: Közepes méretű, baba
alakú, fehértészta-készítmény. L. még:
mézeskalácsos
ötös fogat ~: 5 lóval vontatott →
lófogat. Az ~ba válogatott lovakat fogtak
be. Nemcsak → szekérben alkalmazták,
hanem → mélyszántáskor is 5 (v. 6) ló
húzta az ekét. L. még: ostorhegyes
ötös szív ~: → Mézeskalácsosoknál
közepes méretű, ájzolt szív.
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ötös tányér ötös tányír: Nagyméretű,
kivert tésztából készített → mézeskalácsos termék.
Ötszázas-hodály: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
ötvékás föld ötvíkás főÝd: Kb.
1500−2000 négyszögöl nagyságú földterület, amely 5 véka maggal vethető be. A
búzának meg az árpának mondták, mert
azt vetettík kézzel, egyébnek vetőÝgéppel. L. még: területmérték
ötvenes gulya ötvenes guja: Szürke
magyar marhánál 50 jó minőségű tehénből és 1 bikából álló → gulya, amely a
fajtatisztaság megőrzését van hivatva
biztosítani. Az ~ teheneiről fel volt jegyezve, hogy melyik mikor folyatott,
mennyi időre ellik stb.
ötvös: → ötvösmesterség
ötvösmesterség: Művelője az ötvös,
régibb szóval aranymíves. A mesterség a
16. századi magyar reneszánsz művészetben gyökerezett. Debrecenben már a
16. században feltűnt, művelői már ekkor kiemelkedő alkotásokat hoztak létre.
A későbbi „oszlopdíszes” kannákkal,
poharakkal különleges művészi stílust
alkottak. A kardpengék, markolatok,
tokok, puskacsövek, puskatus, pisztolyok díszítése is ötvösmunka. A debreceni ~et a parasztpolgári életformának és
a református vallási-ideológiai tényezőknek megfelelő, hivalkodástól mentes,
választékos megoldások jellemezték. (A
16 − 17. században a városi patriciusréteg jelentős része ezt a mesterséget folytatta.) − Az ~ szókincséből: a) eszköznevek (anyagnevek): cizellőrkalapács,
drel, dróthúzóvas, fényelőtőke, forrasztóvíz. b) munkafolyamatok megnevezése: cizellál, cizellálás, díszítővésés, dróthúzás. c) egyéb: aranyműves/ötvös, csokorforma. (A debreceni ~ történetével
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Zoltai Lajos tanulmánya foglalkozik.) −
A fogalmak jelentését l. a szócikkükben!
öv ~ fn A (bő) ruhát derékban át- v.
összefogó pánt. Anyaga általában szövet
v. bőr. A hortobágyi pásztorok is használták a tűzszerszámok, dohányzacskó
és a pipa elhelyezésére.
övez ∼ i Vesszővel átköt, körülvesz.
övedző: → evező
őz őÝz fn A szarvasfélék családjába
tartozó, karcsú testű, vékony, hosszú lábú kérődző. Hazánkban mindenütt előfordul. A hím állat neve → őzbak, a nőstényé őzsuta, a fiatalé lőzgida.
őzbak őÝzbak fn Hím → őz. A kifejlett állatnak agancsa van.
őzbarna őÝzbarna mn Lószínnév, a
barna szín egyik árnyalata. L. még: lótenyésztés
őzgida őÝzgida fn Fiatal → őz.
Őzgida utca: → Pac
őzlábgomba őÝzlábgomba fn Lepiota. Ehető → gombafajta. Rántva nagyon
finom.
özön ~ mn Nagyon sok, rengeteg.
Özön esőÝ esett. Özön búza termett. Nekem ~ dóṷgom van.
özönforgács ~ fn Népi gyógyszernév: species lignorum [!].
őzpej őÝzpej mn Lószínnév, a → pej
egyik árnyalata; őszpej [?]. L. még: lótenyésztés
őzsíp őÝzsíp fn Az → őz hangját
utánzó → síp. A vadászok használják.
őzsuta őÝzsuta fn Nőstény → őz. A
kifejlett állatnak sincs agancsa.
özvegyasszony ~ fn A törvényes házasságban élő asszony családi állapota
férje halála után. Ha a férjes asszony
idősebb korban maradt egyedül, ilyenkor
általában már nem ment férjhez, aki
mégis, természetesen felvette új házastársa nevét. Özvegyasszonyt legény nem

őkegyelme
v. csak ritka esetben vett el. Ez történhetett érdekből (a vagyon miatt), ill. akkor,
ha a férj fiútestvére még nem házasodott
meg, ilyenkor elvette az özvegyet. −
Közmondás: Nehéz az ~ sorsa: az ~nak
kevés jóban van része. Hasonló jelentéssel: Az ~t az ág is húzza.
özvegyember ~ fn A törvényes házasságban élő férfi családi állapota feleségének halála után. A megözvegyült
férfiak kb. 40 éves korukig általában
megnősültek, természetesen a → gyászév eltelte után. Az ~ idősebb lányt vehetett el, a fiatal lányok nem mentek özvegy, családos emberhez. A cívis társadalomban is gyakran előfordult, hogy az
~ elvette az elhunyt felesége (vénlány)
húgát.
özvegysor ~ fn Özvegyi lét. Közmondás: Nehéz az ~: az özvegynek kevés jóban van része.
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Pac ~ tn – A/ A várostól északkeletre
fekszik, az → Erdőspusztákhoz tartozik.
Egyes részeit Debrecen már a 16. század
végén zálogba, majd 1620-ban örök áron
birtokba vette. Az 1930-as években területe 2545 hold, ebből erdő 993 hold,
amelynek állománya tőkéről sarjadzott
tölgy. Pac területén nagy kertségek alakultak ki. Ma a → Vekeri-tóval együtt jó
kirándulóhely. – B/ Az Árpád-kori ~ falu
a → Kondoros folyó partján feküdt.
Egykori birtokosai a Szepesi grófok voltak. Önálló temploma volt, tégla alapfalait a 19. század végén szedték fel. Az
ősi település a török hódoltság alatt a 16.
század végén, 17. század elején pusztult
el. Neve személynévi eredetű. – C/ Az
Elsőpac néven ismert területen ma zárt
kertek, hétvégi házak, téliesített lakóházak találhatók. Ettől 3−4 km-re délre
található a Hátsópacnak is nevezett erdős rész, amely a Panoráma úton is túlnyúlik. 1997-ben a város önkormányzata a kis település utcáit névvel látta el.
A nyugati utcák madarak nevét kapták,
mert ez a rész inkább gyümölcsös terület
volt: Cinege utca, Fülemüle utca, Gébics
utca, Kuvik utca, Ökörszem utca, Poszáta utca, Szajkó utca; az erdőhöz közelebbi keleti rész utcái erdei, mocsári állatok nevét viselik: Csíkhal utca, Farkas

utca, Őzgida utca, Sikló utca. (Az utcanevek a névbokrosítás szép példái.) L.
még: utcák–utcanevek
pác ∼ fn Összetétellel: páclé, pácolóṷlé. 1. Élelmiszerek ízesítésére használt lé. Páclevet kíszítünk, amibe beletesszük a húst, és lefeggyük egy másik
tállal. Szólás: Pácba van: bajban van. 2.
→ Tímároknál: meleg vízzel kevert, erjesztett tyúktrágyaoldat; csáva. 3. →
Szőrmekikészítőknél: készítőlé. L. még:
pájsz
páca: → pálca
pacal ~ fn Marhagyomor. Pacallá
ázik: teljesen átázik. Szóláshasonlat:
Ojan vizes, mint a ~: csuromvizes. Most
jön a java a ~nak: hátra van még a dolog
kellemetlen(ebb) része. Java a ~nak: a)
java vminek. b) jó firma, jó pipa. L.
még: budipacal, gidipacal
pacalos ~ mn Szőrmésbőr lágy, alaktalanul puha. L. még. budipacalos
pácikó: → pálcikó
páclé: → pác
pácol ~ i 1. Pl. sonkát → páccal kezel. 2. → Pásztorkalap-készítő filckalapot kb. fél óráig kénsavas, langyos vízben áztat, majd bórecetben kimos. 3. →
Tímár bőrt páclében forgat.
pácolólé: → pác

pacuha ember
pacuha ~ mn 1. Rosszul szabott, pl.
túlságosan bő, lompos 〈ruhadarab〉. Pacuhán áll rajta a ruha. Pacuhán van felőÝtözve. 2. Rendetlen öltözetű, lompos,
mintha az égbűl löktík vóṷna rá a ruhát.
pacuha ember ~: Aki ritkán van
rendesen felöltözve.
pacuhagyuri ~ fn (tréf) Rendetlen
öltözetű gyermek, ill. felnőtt.
pacsi ~ fn − Szólás: Ahova ~, oda
puszi − az mondja, akinek a fenekére ütnek.
pacsirta ~ fn A verébnél nagyobb,
zömök testű, barnásszürke, erős csőrű,
hasznos énekesmadár. Ismert fajtái: →
búbos pacsirta, erdei pacsirta, mezei pacsirta, széki pacsirta. Az erdőségek és
vízi élőhelyek kivételével szinte mindenütt előfordul. A tojó kisebb, mint a hím.
Háta világos és sötétbarna foltokkal
pettyezett, hasa piszkosfehér. Fészkét
gödröcskékben, talajrepedésben, állatnyomban, trágyadombok mellett készíti
el. Tápláléka rovarok, rovarlárvák, giliszta, fiókáinak főleg hernyót hord.
Költöző madár, szeptember táján csapatokba verődik, november elején kezd
vonulni. Csak a tojó kotlik, költési ideje
12−13 nap.
pacsirtakonty ~ fn Női hajviseletként: a fejtetőre csúcsosan rakott →
konty.
pacskol ~ i Lubickol.
pacsmagol ~ i 1. Sárba tapicskol. Ha
esőÝ vóṷt, a gyerekek kézzel-lábbal ~tak
a sárba. 2. Pancsol. − Igekötővel: →
kipacsmagol, megpacsmagol.
pacsmagoló pacsmagolóṷ fn Rongyból v. szőrös bőrdarabból kialakított
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eszközféle, ezzel kenték át lével a szőrmésbőrt.
pad fn 1. → padlás. 2. Más nevei
összetételekkel: kantapad, kispad, vizespad. Konyhai vizesedények elhelyezésére szolgáló vizeslóca. 3. Másik neve:
kispad. Ülőke a ház előtt. 4. Összetételekben: munkaasztal. Általános megjelölésként: dolgozópad, a mézeskalácsosok
munkaasztala a törőpad/brehpad, a fazekasoké a gyúrópad, korongpad/ülőpad, a tímároké a hornyolópad, a szűcsöké a kaszapad. L. még: karosláda; a
fogalmak szócikkeit is!
padajtó padajtóṷ fn Padlásajtó.
padfeljáró padfeljáróṷ fn Padlásfeljáró.
pádimentom: → pádimentum
pádimentum pádimentom fn Deszkapadlózat. A cíviseknél szépen meggyalult deszkából készítették, és barna
lakkfestékkel lefestették, a portól gyakran feltörölték, és havonta felsúrolták. L.
még: cívis ház
pádimentumos szoba pádimentomos
szoba: → Pádimentummal borított szoba. L. még. cívis ház
padka ~ fn.1. Vályogból, kőből v.
fából készült egyszerűbb, rendszerint
alacsony pad. 2. Összetétellel: kemencepadka. A kemencét körülvevő szélesebb
rész, amelyen ülni is szoktak. Legmagasabb szakasza a → kispadka. 3. A szabadtűzhely köré vályogból készített pad.
4. Szíkes területen levő vízlevezető árok
kissé kiemelkedő partja. Ennek egyik
„változata” a → juhászpadka, olyan
árokpart, ahol legeltetés közben a juhász
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megpihenhet, üldögélhet. L. még: gádorpadka, főzőpadka
padkatűzhely padkatűzhej fn Olyan
tűzhely, amely → padkával van körülvéve.
padlás, pallás fn Alapszavával: pad.
A lakóház teteje v. (nagyobb) gazdasági
épület tetőszerkezete alatti térség; a tető
héjazata és a födém felső felülete közötti
tér. A lakóépületeken ~, ~tér kialakítása
a több helyiséges lakóházak általánossá
válása óta van elterjedve. Készítését a
lakóház helyiségeinek fűtésében bekövetkező fejlődés, a füsttelen fűtési megoldás elterjedése segítette elő. De a ~
nélküli épületek a legszegényebbeknél
Debrecenben, ill. a város környékén a
múlt század közepéig megtalálhatók
voltak (vákáncsos). A ~ a cívis paraszti
lakóépület egyes helyiségeivel azonos
értékű, jól kihasznált terének számított,
és a kamara mellett a legfontosabb
tárolóhelye volt a parasztgazdaságnak,
háztartásnak. Gabona, élelmiszer (füstölt
hús, kolbász), használaton kívüli ruhaneműk, egyéb holmik, gazdasági szerszámok kaptak/kapnak itt helyet. A ~tér
erősebbé tételét a mestergerenda alátámasztásával oldották meg. Kiképzése
többféle lehetett. A természetes világítás
biztosítását szolgálta a tetőbe vágott
kisméretű padlásablak. Gazdasági épületeken (istállókon, ólakon, kamrákon,
ritkábban pincéken) is szokássá vált az
utóbbi évszázadokban ~ készítése, ~tér
kialakítása főként takarmány (szénapadlás), gabona (gabonapadlás), szerszám
(pl. hám), gazdasági felszerelés raktározására, v. éppen galambok elhelyezésére
(galambpadlás). Összességében azonban
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ezekre sokáig nem fordítottak különösebb gondot, a feljárást például egy odatámasztott létrával oldották meg. A 19.
század derekától azonban egyre több lett
a beépített feljáró. − Frazémákban is
előfordul, így tréfás rigmusban: Ojan
bolond a görög, padra megy, oszt legörög; szólásokban: Pad alatt a póṷcon!:
tréfás felelet a Hol van? kérdésre: tőlem
kérded? A ~on/padon, korpa van benne:
kitérő válasz arra a kérdésre, hogy hol
van vki. Padra/Padlásra szorút a kis
csizsma: meghalt. Változatai: Padlásra
/Padra kerűt a csizsmája. Padlásra/Padra kerűt a bűre. Ezzel mán teli van a ~:
a) már elegem/elegünk van az ígérgetésekből. b) nem sokra megyek/megyünk a
megköszönéssel. L. még: a fogalmak
szócikkeit is!
padlásablak ~ fn Tetőbe vágott kisméretű → ablak, amely megvilágítja a
padlást.
padlásdeszka: → mennyezet
padlástér ~ fn A mennyezettel és a
háztetővel határolt tér. L. még: padlás
padló padlóṷ fn Nevének népnyelvi
változata: padlóṷzat. Helyiség aljának
burkolata. A ház ~ját használat közben
rendszeresen gondozták, tapasztották. A
szoba, konyha, kamra földjét felásták, ha
szükséges volt, kicserélték, v. agyaggal,
állati trágyával keverték, nedves állapotban több rétegben bedöngölték, végül
sározták, mázolták (döngölt padló, agyagos padló). Porosodását rendszeres locsolással igyekeztek megakadályozni. A
gondosan ápolt, karbantartott, naponta
többször felsepert ~n a locsolással díszítő csikokat, mintákat húztak (vizesnyol-
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cas). A 19. század folyamán különösen a
polgárosuló rétegeknél fagerendákra
szögezett ~t is készítettek (deszkapadló,
hajópadló). A konyhákban, kamrákban,
tornácokban a 19. század végére a cíviseknél is elterjedt a tégla~. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
padlózat: → padló
padluska: → padlutka
padlutka ~, podlutka fn Alakváltozata: padluska. 1. Sóskából v. répalevélből
készített, habart étel. 2. Különféle növények gyenge, zöld levélzete, ill. az ebből
készült főzelék. 3. Kelkáposzta-főzelék.
L. még: cívis konyha
padlyuk padjuk fn Az a nyílás, amelyen át a → padlásra lehet járni. Erre a
célra egy létra volt odatámasztva.
padmaly padmaj fn 1. Gödör, árok,
pince oldalába ásott üreg. A hortobágyi
disznótartás egyik jellemzője, hogy nem
volt → kutrica, a koca fialóhelye a ~
volt. 2. Meredek lejtő oldalába ásott
üreg. A fogságba is csináltak padmajt,
oda húzóṷdtak, mert ott melegebb vóṷt.
3. A sírgödör oldalába ásott (és gerendákkal megerősített, bedeszkázott) üreg,
amelybe a koporsót betolják, hogy a lezuhanó föld be ne nyomja a fedelét. Így
más családtagot is lehet ugyanabba a
sírba temetni. A → padmalyos temetkezés agyagos talajú vidékek temetkezési
módja (volt). Az a hozzátartozó, aki az
előbbi módon temeti el a halottat, padmajba temet. 4. A kút fenekén levő oldalüreg. A ládás kutakat nem ritkán alágerendázták, és ~t ástak alá. 5. A →
kemence belsejének a falhoz közeli része. Padmajba esik: bevetett kenyér a
~ba kerül, ahol nem sül meg egyenlete-
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sen. → Kenyérsütéskor nagyon vigyáztak arra, hogy a kenyír nehogy a padmajba essík. 6. → padúr.
padmalyos temetkezés padmajos temetkezís: Agyagos talajú vidékek temetkezési módja volt. Debrecenben pl. a
Hatvan utcai temetőben temetkeztek így.
Egyenesen leástak, amikor elérték a
kívánt mélységet, oldalt ástak, és oda
tolták be a(z egyik) koporsót. Az ilyen
sírba több családtagot is el tudtak temetni. L. még: padmaly
padozat ~ fn Padlózat.
padtapasztás ~ fn A → padlás sárral
történő lemázolása, letapasztása.
padúr ~ fn Hortobágyi juhakolban a
vesszőkerítés melletti hely, → padmaly.
padvakaró padvakaróṷ fn → Fazekasmesterségben a gyúrópad tisztítására
való, 20−25 cm hosszú vaslemez v. fakés.
paffan: → pakfon
páhog ~ i Erősen piheg, liheg.
pájinka: → pálinka
pajor ~ fn A cserebogár lárvája,
gyökérkárosító csimasz. L. még: mocskospajor
pajorette krumpli ~: → Pajor által
megrágott → krumpli.
pájsli ~ fn Vmilyen (szabolcsi)
krumplis eledel.
pájsz ~, spájsz fn Köznyelvi szóval:
pác. Szecskázott szálas takarmányból,
takarmányrépából, cukorrépából, (búza)
törekből, pelyvából stb. kevert fülesztett
takarmány. Cukorrípa és pejva ledarálva
a rípa, egy sor rípa egy sor pejva, míg
teli nem lett a színatartóṷ. Elkészítésének igéje: → bepájszol. A ~ot csak a

pacuha ember
lovakkal etették, vesszőkosárba tették,
kiborították a jászolba.
pajta ~ fn 1. Szerszámos → fészer,
egyik fajtája a → falas pajta. 2. Szőlőbeli (nádtetős) kis présház v. csőszkunyhó.
Itt tárolták a szőlőművelés szerszámait
is. L. még: pelyvásól
pajtás ~ fn Katonacimbora. Fiúk, lányok tréfás elköszönése: Szerbusz ~, visz
a víz!
pajzán ~ mn Könnyelmű, léha. Ritkán mondták.
páka ~ fn A → gyékény beérett termőbugája. Kibontva párna és derékalj
alapanyaga volt hajdan, a → pákászok
gyűjtötték össze. A ~´ból taplót helyettesítő tűzgyújtó is készült.
pákász ~ fn Mocsaras, lápos vidéken,
rétségben (pl. az Ecsedi-lápon, a Nagyés Kis-Sárréten) halászattal, vadászattal,
madarászattal stb. foglalkozó személy. A
szegény, föld nélküli emberek kenyérkereső foglalkozását a cívisek nem űzték,
sőt közelebbről nem is ismerték, de azt
tudták róluk, hogy a ~ok az íneklőÝ madarat is befogták. A népi vadfogás különböző eszközeit, fogásait ismerő és
alkalmazó pusztai emberek tevékenysége azonban sok vonásában hasonló volt
a ~ok életmódjához. A ~ok kiváló ismerői voltak a népi gyógyászatban, népi
állatgyógyászatban használatos különféle gyógynövényeknek. Gyűjtésük, árulásuk a ~ egyik kereseti lehetősége volt.
Egy visszaemlékezés szerint a ~ volt a
szegények doktora és patikárusa. A 20.
század első évtizedeiben még elvétve
árultak füveket a debreceni zsibvásáron
is, de a rendőrök háborgatták őket, és a
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nép sem túlzottan hitt a füvek gyógyító
erejében. Egyik hasznos elfoglaltságuk a
gyékényezés volt. Sajátos ruházatukban
(fehér ing, kankó, sinkó) kötésig gázoltak a vízbe, tövénél elvágták a gyékényt,
kiúsztatták a partra, kiteregették, keresztbe rakták, majd elszállították. A
gyékényt télen otthon dolgozták fel,
eszközei a gyékényvágó és kosárkötőtű
voltak. Készítményeik szakajtókosár,
szatyor, kenyérkosár, tyúkültető kosár,
ruháskosár, lábtörlő, kupujkó. Ezek egy
része a debreceni piacokon, vásárokon is
megtalálható volt. A ~ok foglalkoztak
nadályozással, rákászással és sulyomszedéssel is. Az ürmösbor készítéséhez
az ürmöt (üröm), a vörösbor festéséhez a
mályvát/mályvarózsát szintén a ~ok
szedték. L. még: a fogalmak szócikkeit
is!
pákász/ik ~ i 1. Mocsaras, lápos vidéken halászik, vadászik, madarászik. 2.
Ennivalót keresgél, kutat. A jóṷszág ~,
kutakodik a jóṷ ennivalóṷ után. 3. Tétlenül, céltalanul jár-kel, lézeng. L. még:
elpákászik, vadfogás
pákászol ~ i 1. Jószág kóborol, csatangol. 2. Immel-ámmal tesz, csinál
vmit.
pakfon paffan mn/fn Alpakka.
pakk ~ fn Poggyász, csomag. L.
még: cakkpakk, cakompakk
pakli ~ fn 1. Kis csomó, köteg. Pl. ~
dohány, ~ kártya. Szólásban: Nem ír egy
~ dohányt: a) ember semmirevaló. b)
ajándék értéktelen. 2. Összehajtogatott
gubák csomója. L. még: caklipakli, haklipakli
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paklis dohány ~: Trafikban vásárolt
dohány.
pakol ~ i Kotródik, takarodik. − Igekötővel: → elpakol, megpakol.
pakompart ~ fn Tréfás neve: takonypart. Oldalszakáll, pofaszakáll.
pakondekli: → papundekli
pákosz: → pákosztos
pákosztos ~ mn Ritkább alakváltozata: pákosz. Nyalánk, nyalakodó; falánk,
torkos.
paksaméta ~ fn 1. Iratcsomó. 2. Egy
csomagnyi papír.
paksus, pakszus: → passzus
Pál ~ tn − Szóláshasonlat: Otthagyta,
mint Szent ~ az oláhokat: cserbenhagyta,
búcsú nélkül távozott. Szólás: Tuggya ~,
mit kaszál: bízd csak rá, tudja ő, hogy
mit csinál; megvan a magához való esze.
L. még: pálfordulás, Szent Pál
palacsinta ~ fn Liszt, tej, tojás, cukor
híg, csorgatott keverékéből különböző
vastagságúra forró zsírban kisütött, ízesített és összegöngyölt tészta. A híg pépet
a → palacsintasütőben előbb az egyik,
azután a másik oldalán sütik meg. A
városi, polgári konyha vékonyra sütött
~´ja későn, a 19−20. század fordulóján
jutott el a parasztkonyhára. A régi →
cívis konyha két változatát ismerte:
puszta palacsinta ’töltelék nélküli palacsinta’ és a rakott palacsinta. Ez utóbbi
több rétegű ~, az egyes rétegek között
túróval, de ízesíthették, szilvalekvárral,
gyümölcslekvárral, dióval stb. is. L.
még: cívis konyha
palacsintasütő palacsintasütőÝ fn →
Palacsinta sütésére használt konyhai
edény. A cívis gazdasszony ~je régen
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cserépből volt, ezt váltotta fel a bádog ~,
később a zománcos fajta.
palafedél ~ fn Palatető. A házon vóṷt
~.
palánk ~ fn Deszka-, léckerítés. L.
még: hófogó palánk
palánt ~ fn Palánta. Vóṷt ott mindenféle ~: káposzta~, paradicsom~, virág~
satöbbi.
palántadugdosó: → palántozó
palántdinnye ~ fn Palántából nevelt
→ dinnye.
palántol ~ i Palántál. Igekötővel: →
elpalántol.
palántozó palántozóṷ fn Ritkábban
palántadugdosóṷnak is mondják. Kihegyezett végű, (kisebb) görbe bot, amelylyel palántázáskor lyukakat fúrnak a
földbe.
palást ~ fn 1. Hosszú, bő, ujjatlan,
köpenyforma ruha, posztógallér. 2. Református lelkész köpenyforma ruházata.
L. még: cívis női viselet
palatábla ~ fn Általában fekete, kb.
2 cm széles léccel keretezett palalemez
írás gyakorlására (→ palavessző). Egyik
oldala kockás, másik vonalas, a lyukában kis szivacs. Az elemi iskolában
használták. L. még: cívis iskola
Palatinszki-pipa Palatincki-pipa fn
Bőven rezezett csinos, vörös pipa, melynek az alja körmösen be van húzgálva.
Nevét a 19. század elejének híres alföldi
betyárjáról, Palatinszki Istvánról kaphatta. L. még: debreceni pipa
palavessző palavesszőÝ fn Világos
palából készített rudacska, amellyel az
elemi iskola alsó évfolyamain a → palatáblára írtak.

pacuha ember
pálca páca, ~ fn Alapjelentése: vékony egyenes bot. A szó több összetételben szerepel utótagként. Eszköznév a
hordó űrtartalmának mérésére szolgáló
akópálca és a függönytartó firhangpálca, a pásztorkalap készítésének egyik
eszköze a gyúrópálca, a gubacsapók
szövőszékének része, tartozéka a cséppálca, dorongpálca, keresztespálca, tekerőpálca, a szekér tartozéka a csatláspálca és a saroglyapálca, a lószerszám
része a zabolapálca. − A fogalmak jelentését l. a szócikkükben!
pálcáz ~, pácáz i Pálcával ver, ütöget, puhít. A kákóṷ nyelivel ~ták a bűrt.
pálcikó pácikóṷ, pálcikóṷ fn 1. Kis
pálca, pálcika. 2. Fogpiszkáló.
paléta: → boletta
pálfordulás ~ fn Változata: pálfordulóṷ. → Pál napja, január 25. A bibliai
Pál történetéhez kapcsolódó naptári időpont. Pál napja a népi hiedelemvilág
termés-, időjárás- és haláljósló napja. Az
elnevezés Pál apostollal a damaszkuszi
úton történt eseményre, Pál megtérésére
megy vissza. Ekkor lett Saulusból Paulus. A ~ról azt tartották a gazdálkodó
öregek, Ha Pál fordul köddel, ember,
állat hull/pusztul döggel: ha ezen a napon ködös az idő, abban az évben járvány pusztítja az embereket, állatokat.
Változata: Pál fordul köddel, ember hal
meg döggel. A másik szerint, ha Pálnapkor fényes és tiszta idő van, abban az
évben bő termés várható. L. még: időjóslás, kalendáriumi rigmusok, Szent Pál
pálforduló: → pálfordulás
pálha1 ~ fn 1. Ing, ruha hónaljában
erősítésül betoldott vászondarab, eresz-
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ték. 2. A → szűr két oldalra kihajtott
elülső felének, az elejének a legfelső
harmada. 3. Az → aszaj felső betoldása
a hónalj alatt, felül az ujjához, alul az
aszajhoz toldották. 4. A szűr oldalának
legfelső része.
pálha2 ~ fn Azon gyékénycsomók,
könnyű fa- v. fakéregdarabok közül egy,
amelyeket egymástól bizonyos távolságra a kerítőháló felső szélét alkotó kötélre
kötnek, hogy azt a víz felszínén tartsák.
pálhás ~ mn Felpuhult és kisebesedett 〈→ száj〉.
pali: → férfi
palincol ~ i Ugrál. A kisgyerek jóṷkedvibe ~.
pálinka pájinka fn – A/ Egyéb (tréfás) elnevezései: gibirtus, lámpás, lílekmelegí- tőÝ, szemvíz, gugyi, nerángass,
papramorgóṷ, nyakolaj, házasságrontóṷ; német eredetű neve: snapsz, a különösen erős ~ neve: lóṷrugás (lúrugás);
az utolsónak szánt pohár: elvágóṷ. – B/
A valódi ~ gyümölcscefre (szilva, barack, cseresznye, meggy, alma, boróka,
eper, körte) v. szőlőtörköly erjesztésével,
lepárlásával, finomításával és érleléssel
készül (pálinkafőzés). A jó ~ nem kerítísszaggatóṷ, hanem simulíkony (csendes pálinka). A ~ országszerte fontos, a
nem szőlőtermő vidékeken pedig a legfontosabb szeszes ital. A parasztháztartásban is jelentős a szerepe. Paraszti étkezéseken ünnepi szerepű a bortermelő
vidékeken, míg szőlőtlen vidékeken nem
számít ünnepi italnak. Általános igény
volt, hogy a munkájukat állatgondozással kezdő férfiak napi első (hajnali) étkezése egy korty ~ legyen, egy falat ke-
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nyérrel. A kutak rossz ivóvize miatt a
debreceni határban dolgozók szívesen
megitták a ~´t. – C/ Több összetétel
utótagjaként szerepel. Elnevezése a gyümölcs (nyersanyag) alapján, amelyből
készül: közismert a szilvapálinka, barackpálinka, almapálinka, körtepálinka,
a ritkább diópálinka, eperpálinka, fenyővíz/borókapálinka, gabonapálinka, seprőpálinka, törkölypálinka; kevésbé ismert az abszintpálinka, büdöspálinka,
fehérpálinka, ill. az erős, fűszeres kurucpálinka. Fogyasztásának vmilyen
sajátosságára utal az aratópálinka,
uzsonnapálinka, potyapálinka. – D/ A
fájós fogat ~´val kell borogatni. Ha
vkiben meggyúlt a ~, ennek orvossága
Debrecenben régen az volt, hogy egy nő
(általában idős asszony) az illető szájára
ült, és belevizelt. − Tréfás köszönés:
Pájinkás jóṷ reggelt! Szólásokban is
előfordul: Meggyúlt benne a pájinka:
alkoholmérgezést kapott. Kötekedő, részeg embernek mondják: Beszíj pájinka!
Hallgat benne a pájinka: túl sokat ivott.
Na ezt is egy pohár pájinkáír csinálták −
mondják a nem egészen épeszű, ill. testi
hibás emberre. A múlt század tizes éveiben az elemi iskola első osztályában a
legelső vers, amit a gyerekek megtanultak: A pájinka mírges ital, aki issza,
korán meghal. Nyáron fonnyaszt, télen
fagyaszt, okos ember nem issza azt. Más
változatban: A pájinka gonosz ital. Ki azt
issza, korán meghal. Télen fogyaszt,
nyáron fonnyaszt. Okos ember nem issza
azt. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
pálinkabrutyi: → kocsma
pálinkabutykos: → pálinkásbutykos
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pálinkafőzés pájinkafőÝzís fn – A/ A
házi ~ a debreceni kertekben és a tanyavilágban volt elterjedve, ez utóbbi helyeken különösen a 19. század utolsó
évtizedeitől. A zugfőzdékben általában
télen éjszaka v. zimankós időben dolgoztak, és különösen hét végén, amikor
a fináncok pihentek. (Természetesen
engedélyezett házi pálinkafőzők is üzemeltek. A város tulajdonában is volt
pálinkafőző.) A házi pálinkafőző berendezés tartozékai: egy rézüst (kazán), az
ezt lezáró sisak, fából készült hűtőkád, a
sisakból a kádon át a kicsepegő párlat
gyűjtésére szolgáló edényhez vezető két
cső (szeszpárlócső). Az üst épített katlanba süllyed, alatta tüzelnek. A forrásban lévő cefrét kavarófával kavargatják.
A hűtőkád vizébe jeget, havat tesznek,
ezért is a tél a fő pálinkafőző időszak.
Házi főzésnél a másodszori lepárlás
gyakran hiányzik. – B/ Az engedélyezett
házi pálinkafőzők és a zugfőzők nagy
része az első világháborúval megszűnt.
A házi ~ visszaszorulása összefüggött az
ipari jellegű szeszgyártás elterjedésével.
Kisebb-nagyobb szeszfőzdéket Debrecenben is állami, ill. tanácsi vállalatok,
az 1950-es évektől a helyi téeszek is
üzemeltettek. A cívis parasztgazdaságok
is ezekben főzették ki a háztájiban öszszegyűjtögetett cefrét. A kierjedt cefre
legfeljebb 10−20% szeszt tartalmaz. Egy
kisebb méretű főzőben két üst van: cefreüst és tisztázóüst. A cefreüst tartalmának kifőzésekor a szeszfokmérővel már
ki tudják számítani a várt mennyiséget.
Az itt visszamaradó anyag a cefremoslék. Finomításkor a tisztázóüstből v.
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finomítóüstből először a vodka (vadka),
a rézeleje folyik ki, ez fogyasztásra még
alig, ill. egyáltalán nem alkalmas. Ez
után a műszerrel beállított és szeszfokban mért erősségű párlat (általában
50−51, 50) következik. A folyamat legvégén pedig a jórészt már tiszta vízből
álló alszesz a végtermék. A legegyszerűbb készülék, amellyel a cefréből a
nyersszeszt kinyerik a kisüst. Ilyen a
múlt század elején Debrecenben még
minden kertben volt (néhol több is),
később nagyrészt kiszorították őket a
modern lepárló, finomító berendezések.
(A szatmári szilva- és a kecskeméti barackpálinka ma is kisüsti eljárással készül.) L. még: cefrézés, krumpliszesz,
seprőpálinka, törkölypálinka; a fogalmak szócikkeit is!
pálinkafőzős pájinkafőÝzőÝs fn A →
pálinka főzését végző személy.
pálinkás pájinkás mn Olyan 〈személy〉, aki gyakran iszik → pálinkát.
pálinkásbutykos pájinkásbutykos fn
Alakváltozata: pájinkabutykos. Másik
neve: pájinkásüveg. → Pálinka tartására
való literes, félliteres fonott, kerek üveg,
füle is van. A pájinkabutykost finom
vesszőÝbűl fonták körül. Egyik fajtája a
→ porciós üveg.
pálinkáskorsó pájinkáskorsóṷ fn →
Pálinka tartására szolgáló kétfülű cserépedény félig fedett és csúcsban végződő szájjal.
pálinkáspohár: → pohár
pálinkásüveg: → pálinkásbutykos
palizsna: → palozsna
pallag: → parlag
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Pallag ~ tn – A/ 1549-ben 32 telkes
falu. A Parlaghi család birtoka volt, a
család kihalása után több szakaszban lett
Debrecen zálogbirtoka, ill. végleges birtoka. Az ősi falu az Úrdombja környékén fe- küdt, csúcsíves temploma (és a
falu) 1660 körül pusztult el. A mai település az 1867-ben alapított Mezőgazdasági Akadémia (később Balásházy János
Me- zőgazdasági Szakközépiskola) épületegyüttese mellett, az eredeti Pallagpuszta nyugati szélén a 19. század második felében jött létre. A várossal 1924−
1971 között villamosjárat is összekötötte. – Neve közszói eredetű, a parlag tájnyelvi pallag változata, jelentése ’még
fel nem szántott v. műveletlenül hagyott
terület’. – B/ 1990-ben végzett saját
gyűjtésem és régi térképek érdekesebb
helynévi adatai, a) belterületi nevek: Bánat utca, Belső-udvar, Csűröskert, Dohánykert/Dohányállomás. Fekete István
utca, Manninger Adolf utca, Matiász
János utca, Mezőgazdász utca, Presszó
dűlő/Cukrászda dűlő, Rajcsűr, Rózsadomb, Szérűskert, Tormai Béla utca,
Zsálya köz. b) külterületi nevek: Almafasor, Ararát hegye, Bellegelő, Borókhegy, Cseresznyefasor, Csicsókás, Csikókert, Csikókifutó, Csörszárka, Diófasor, Dohány-forgó, Diósvár, Disznófürdő, Disznókert, Eperfasor, Fekete-rét,
Füzes, Gombótás-hegy, Halas-hegy, Határ út, Homokbánya, Illetmény-kert, Jegenyefasor/Nyárfasor, Józsasi út, Kerektó, Kettős-hegy, Kis-erdő, Kis-lapos,
Malom-folyás, Meszes, Nagyerdő árka,
Nagykert, Nagy-part, Néma-hegy, Nyárjas-hegy, Ordas/Szordas, Ördögárok,
Őserdő, Púpos-hegy, Rét, Rucás-lapos,
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Sertésfiaztató/Fiaztató/Kutrica, Sikuci,
Szikes-lapos, Templom-domb/Templomhegy, Tornyos, Úrdombja, Vályogos-gödör, Vigyázó-hegy, Virrasztó-hegy, Zsidó-árok, Zsíros-lapos és igen sok tanyanév. L. még: Debrecen közlekedése, utcák–utcanevek
*Pallagpuszta: → Pallag
pallás: → padlás
pállás ~ fn 1. Nedves bőr, nyálkahártya felpuhulása, kisebesedése. 2. → Tímároknál az állati bőr rothadásszerű
hibája, amelynek következtében a szőr
helyenként lehull, és esetleg a színhártya
is megsérül.
pallér ~ fn 1. Összetétellel:
főÝpallér. → Kőműves munkavezető,
építésvezető. 2. Uradalomban: munkavezető, felügyelő. A ~ ojan vóṷt, mint a
gazdatiszt, csak nem vóṷt ojan nagy
rangja, dirigált a munkásoknak.
pallérozás ~ fn 1. A pipa díszítése. 2.
Szarufésű fogainak csiszolása, fényesítése. L. még: debreceni pipa, kipallérozás
pallérozó pallérozóṷ fn A juhászkampó simára csiszolására, fényesítésére
való eszköz.
pallérozódik pallérozóṷdik i Egyre
műveltebbé válik, csiszolódik.
pallérozókés pallérozóṷkés fn A →
fésűkészítésnek az az eszköze, amellyel
a fésűt simára csiszolják.
pállik ~ i 1. Nedves bőr, nyálkahártya felpuhul, kisebesedik. 2. Növényi
anyag nedves helyen fülled, erjed. −
Adatolt igekötős alakjai: → bepállik,
felpállik, kipállik, lepállik, megpállik.
palló pallóṷ fn 1. Árkon v. patakon
keresztülfektetett deszka v. gerenda, kes-
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keny gyaloghíd. Amikor áttették a ~t, a
→ pallódeszkát az egyik partról a másikra, annak szilárdan kellett állnia, ez volt
a → pallóverés. A Hortobágy folyón
keresztben lehelyeztek két ~t, közöttük
úsztak át a birkák a túlsó partra. A ~n
álltak a juhászok, és egy hosszú rúddal
meg-megemelték a birkákat, hogy átjussanak a túlsó partra. (Olykor egy-egy
levágásra kiszemelt birkát lenyomtak a
víz alá, megfulladt.) Az úsztatást azért
végezték, hogy nyírás előtt szép tiszta
legyen a gyapjú. − Szólás: Keskeny neki
a pallóṷ: ittas, részeg. 2. Sáros, kövezetlen utcán lefektetett, szélesebb deszka. 3.
→ pallódeszka. 4. Egyfajta egérfogó középső deszkalapja. L. még: rigópalló,
úsztató
pallódeszka pallóṷdeszka fn Egy
collnál vastagabb deszka; fosznideszka,
→ palló. − Hajdan gyakran ilyen ~´kból
szerkesztett alkalmi járdán, hídon lehetett a sáros utca egyik oldaláról a másikra átmenni. Régen a Piac utca két oldala
között is volt lefektetve ~. L. még: régi
vármegyeháza
pallógyékény pallóṷgyíkíny fn Buzogányos → gyékény.
pállott bőr pállott bűr: Hibás, színét
vesztett bőr.
pállott sánta ~: → Pállott sántaságban szenvedő 〈juh〉. L. még: juh betegségei és gyógyításuk
pállott sántaság ~: Juhoknál olyan
betegség, amelynek következtében az
állat körmei a körömágytól elválnak. L.
még: juh betegségei és gyógyításuk
pállott szájú ~: → Pállás miatt két
oldalt kisebesedett szájú.
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pallóverés pallóṷverís fn 1. Erős
hullámzástól v. áradástól összehordott, a
víz felszínén egymásba kapaszkodva
apró szigetként úszó gizgaz, szemét, ágv. nádtörmelék. 2. A birkaúsztatáshoz
szükséges → pallók lehelyezése, rögzítése a Hortobágy folyó két partján.
pállug: → párlug
palóka: → borjúkantár
palotás: → tánciskola
palozsna ~, palizsna fn Összetétellel:
palozsnatojás (palizsnatojás). 1. A tyúk
fészkébe tett (záp)tojás. Rendszerint (pl.
egy kereszttel) meg is jelölték. A ~ ojan
tojás, amire a tyúkok tojni járnak, mert a
tyúk is oda tojik, ahun ~ van. 2. Fából
esztergált tojás, amelyet a tyúk fészkébe
tesznek, hogy a tyúk odatojjék. A palizsna az fábúl vóṷt, az mindig benne
vóṷt a físzekbe.
palozsnatojás: → palozsna
pamacs ~ fn Borotválkozáshoz használt ecset. A pamaccsal gyengítettík a
szakállt, hogy le tuggya beretválni.
pampogó pampogóṷ fn → Száj.
Durva figyelmeztetésben: Ne járjon
annyit a pampogóṷd!: fogd be a szád! L.
még: emberi test
pampucol ~ i 1. Tisztít vmit. 2. Pampucojja magát: arcára krémet, festéket
rak, szépíti magát, száját, szemöldökét
igazítja. L. még: bepampucol
pampula ~ I. mn Pampula szájú:
nagy és vastag alsó ajkú. II. fn Nagy,
vastag → száj.
pampula szájú: → pampula
pamutfonal ~ fn Gyapotszálakból
font → fonal.
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pamutos gyapjú ~: Gyenge, fiatal
gyapjú, amelyet vénebb juhok gyapjával
keverve használnak fel.
panasz ~ fn Panaszba tesz: elpanaszol vmit. Panaszt lead: ~t emel, tesz.
Panaszkíppen: ~ gyanánt, ~ként. Vallásos ember mondása: Az Isten ~kíppen ne
vegye, amit mondtam! Leaggya/Leteszi a
panasszát: elmondja, elpanaszolja, megkönnyebbül.
panaszolkodik ~ i Panaszkodik. Igekötővel: → elpanaszolkodik.
panaszos ~ mn − Szólás: Ez se eszik
~t: mondják a kövér emberről: nem sajnálják tőle az ételt. Ídes vóṷt az anyám
teje, ~ a más kenyere: Isten óvjon attól,
hogy más jóindulatára szoruljunk!
pancsol ~ i Sütemények, édességek
készítésével foglalatoskodik. L. még: elpancsol
páncsovai pipa ~: Gazdagon díszített, szépen rezezett, fehér v. vörös színű,
kisméretű pipa. L. még: debreceni pipa
pándimeggy ~ fn Kiváló nemesített
→ meggy. Nagyméretű (6−8 g), sötétpiros színű, bő levű, piros húsú, savasédes
ízű, gömb alakú félkemény termése július végére érik meg teljesen. Fája közepes nagyságú, felfelé törő ágakkal, koronája sátor alakú. Termőkorban rendszeresen kell metszeni. A cívis hagyomány
szerint nemesítőjéről, egy Pándi nevű
debreceni huszárkapitányról kapta a nevét. Az 1970-es évekig fő fajta volt hazánkban, többféleképpen lehet(ett) hasznosítani.
pandúr ~ fn (rég) Már csak a legidősebbek passzív szókincsében élő neve:
perzekútor. A 19. században rendfentartó
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fegyveres alakulat tagja, a csendőr elődje; karikás ostora is volt. − A nevet a
18−19. században a magyar vármegyékben rendőri szolgálatot teljesítő fegyveres közegek kapták. A ~ságot a szegedi
főbiztosság irányította. Különösen Ráday Gedeon „betyárirtó” korszakában
volt nagy jelentősége. A ~ok parancsnoka a csendbiztos volt.
pangájzni ~ fn 1. → Kerékgyártó
szerszám; a gyalupadon lévő, küllőhossznyi távolságban lévő lyukakba helyeztek be egy-egy ilyen szerszámot,
amely fából volt, legömbölyödő két végéből szög állt ki, és a két szerszám két
szöge tartotta meg, és rögzítette a küllőt,
amelyet így a mester forgathatott, és
kétnyelű késével könnyebben megmunkálhatott. 2. Kovácsoltvas szemes fejben
végződő falba rögzítő, beerősítő szeg
ajtó v. ablaktokok befogására. A szemes
fejrészen csavarral, szeggel lehet biztosítani.
pani ~ fn/mn Jelzői használatban: női
munkát, pl. horgolást végző 〈férfi〉.
*panitor: A kenyér kiosztását végző
diák az ősi → Református Kollégiumban.
pankli ~ fn Különböző mesterségekben: dolgozópad, munkapad.
pankrót: → bankrott
Panoráma út: → Pac
pánt ~ fn Vmit (pl. kötényt) félkörben v. keresztben összefogó, megerősítő
tárgy. Amivel bekapcsoltuk hátul a kötőÝnket. Juk vóṷt rajta, a kötőÝmadzdzagon, lent pedig a deréknál gomb, és
abba gombolták.− Összetételben szerep-
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lő fajtái a → cúgpánt, hevederpánt, vaspánt.
pantalló pantallóṷ fn Összetétellel:
pantallóṷnadrág. Eredetére utal a ruhadarab régi nímet nadrág elnevezése.
Félcipőhöz való, egyenes szárú hosszúnadrág. A csizmanadrággal szemben a
cívisek úri divatnak tartották. L. még:
német
pantallónadrág: → pantalló
pántkarika ~ fn A → rúdvasalás része. L. még: szekér
pántlika ~ fn 1. Díszül használt szalag, masni, ismertebb fajtái a → hajpántlika és a → gyöngyös pántlika. A ~´t
vagy maslit a kisjányok hajába kötöttík.
2. Keskeny (föld)csík. A lúkapa a tengeri mellett a főÝdbe egy ~´t hagyott.
pántlikagiliszta ~ fn Galandféreg.
pántlikás ~ mn Olyan 〈fánk〉, amelynek a kerületén világosabb sáv van. Jóṷl
sikerült a fánk, mert ~. A fánkon körül
félujjnyi fehér kör maradt.
pántlikás fánk ~: Másik neve: szallagos fánk. Olyan → fánk, amelynek a
közepén körben világosabb sáv, csík
van. A jóṷl sikerült fánknak van egy
csíkja, amikor kiszedik az olajbúl vagy a
zsírbul.
pántlikás főkötő pántlikás fűkötőÝ:
Szalagcsokrokkal és flitterekkel díszített
főkötő. A cívis lányok kedvelt ünnepi
viselete volt.
pantofell ~ fn Selyemből, bársonyból
varrt, magas sarkú otthoni női lábbeli. L.
még: cívis női viselet
pantófli pantóṷfli, pántóṷfli fn →
Tímároknak a bőr puhítására szolgáló
szerszáma.
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pántófli: → pantófli
pantonett ~ fn → Papucsszerű női
→ szandál. L. még: cívis női viselet
panyóka panyóṷka fn Panyóṷkán
hord: vállra vetve visel. Panyóṷkára
vesz/vet: félvállra helyez. A szűrt sose
vettík fel, csak magukra borították, vagy
panyóṷkára, félvállra vetettík.
panyolai szilva ~: Aszalásra igen alkalmas → szilvafajta.
pányva ~ fn Más nevei: pányvakötíl,
pányvás kötíl. 1. Hosszabb kötél, erre
pányvázták ki a lovat legelni. 2. A pásztorok 6−8 m hosszú, hurkos végű kötele,
a kiszemelt jószágot ezzel fogják ki a
gulyából v. ménesből (→ pányvavetés).
pányvakötél: → pányva
pányvalánc ~ fn Hosszabb lánc,
amelyre az állatokat legelni kikötik.
pányvás ~ mn Kipányvázott 〈jószág〉.
Főleg a tehenet pányvázták ki, a lovat
inkább bíkjóṷzták. Még a disznóṷt is kipányvázták.
pányvás kötél: → pányva
pányvavetés pányvavetís fn Szilaj ló,
csikó megfogásának, kézre kerítésének
módja a (hortobágyi) pusztán. Eszköze
egy 6−8 m hosszú kenderkötél (→ pányva/pányvakötél/pányvás kötél), ez egyik
végével a csikós lova széles nyakszíjának a karikájához van → kunkötéssel
kötve. A kötél karikára szedve a ló nyakában van. A legelő ménesben a csikós
lova a lovak között menve húzza maga
után a pányvát. A nyakszíjon → pityegő
’kis pergő’ van, hogy a csikós megtalálhassa a lovát. A ~hez nagy erő, ügyesség
kell. A csikós a ménest kúthoz v. erdőhöz hajtja, a kiszemelt lovat a többivel
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megriasztja, amely a fejét felkapja, ekkor a csikós a pányvát messziről a nyakába veti. A csikós kitámasztja a lábát,
és utánfogásokkal magához húzza. Segítségére siető bojtárja kalapjával orrba
vágja a lovat, amely ettől elszédül, eldől.
A bojtár a csikó farához szalad,
meghasfarkolja, azaz a farkát a két hátulsó lába közt a hasánál áthúzza, a gerincére térdel, két kézzel erősen húzza a
farkát. Végül a kötőféket az állat fejébe
húzzák.
pap ∼ fn 1. Vallási szertartásokat
végző személy. Szóláshasonlat: Bű/Telhetetlen, mint a ~ zsákja: nehéz megtölteni. Ojan, mint a ~ok baráccsága, hamar tart: nem tartós. Szólás: Szegíny az
eklézsia, maga harangozik a ~: szegények vagyunk, a legszükségesebbre se
telik. Csak ott sepri ki a szemetet, ahon a
~ok táncolnak: csak a ház közepét söpri
fel, nem takarít alaposan. Más változatban: Csak ott seper, ahon a ~ok táncolnak. Pap se mond kéccer egy szóṷt: válaszolja az, akit arra kérnek, hogy ismételje meg a szavait. Más változatban: A ~
se prédikál kéccer. Az okoskodó, nagyszájú nőre mondják: Nagy ~ . Pap hátán
törtík: (tréf) a) bors, só darabos, nincs
rendesen megtörve. b) a kímélet fontosabb, mint a munka jó elvégzése. Így jár,
aki a ~nak nem köszön − mondják, ha
vki pórul jár, ráfizet. Közmondás: A ~ se
prédikál/beszíl kéccer: aki meg akarja
érteni, hogy mit mond vki, az figyeljen
jobban oda! Más változatban: Pap se
mond kéccer egy szóṷt. A jóṷ ~ hóṷttig
tanul, mégis tanulatlan hal meg: tanulni
sohasem késő. Kinek a ~, kinek a ~né,
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nekem a jánya: az ízlések különbözők. A
~ot kell kínálni meg a lovat, a többinek
van esze: (gúny) a ~nak meg a lónak
nincs magához való esze. Elíg egy ~ egy
templomba: egyszerre csak egy ember
beszéljen. Pap gongya a miatyánk: a) a
hit dolgai a ~ra tartoznak. b) mindenki
foglalkozzon a saját dolgával. Akinek ~ a
baráttya, az nem kárhozik el: akinek befolyásos pártfogója van, azt nem érheti
baj. A ~ zsákjának nincsen feneke: a ~ok
kapzsisága kielégíthetetlen. Katona, diák, ~, odamegy, ahon kap: (tréf) ti. szerelmet, szerelmeskedésre hajlandó társat.
A (fél)feudális viszonyok korára utaló
megállapítás: Urak a ~ok. (A ~pal kapcsolatos előbbi frazémák egy része csúfoló jellegű.) 2. Ritkább neve: tiszteletes. Gabonakereszt legfelső kévéje, mely
a többinél rendszerint súlyosabb, nagyobb. Hajdanában a ~ járandósága volt
(~i tized). Szólásban: Feltette a ~ját:
vmilyen munkát sikeresen befejezett. 3.
A gabonakereszt legalsó kévéje. 4. Más
nevei: fákja, szusztora. Kukoricacsutkára v. vékony kukoricaszárra, pálcára tekert zsíros rongydarab, amelyet → kenyérsütéskor meggyújtva a kemencébe
helyezett kenyerek közül a legbelülre
tolt kenyérbe szúrnak, hogy a többi behelyezését ennek fényénél jobban lássák.
A ~ aztán elégett. A cívis gazdasszonyok
kenyírsütískor mindig csináltak szusztorát, ~ot. L. még: zsidópap
papa ~ fn Nagyapa. L. még: megszólítás
papas-mamás ~ fn Kisfiúknak, kislányoknak a felnőttek világát, főként a
családi életet utánzó játéka. L. még:
gyermekjátékok
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pápaszem ~ fn 1. Szemüveg. 2. Szürke magyar bika szeme körül levő sötét(ebb) folt.
pápaszemes bika ~: Olyan → bika,
amelynek a szeme körül sötét, fekete folt
van.
papbér papbír fn Másik neve: egyházadóṷ. A református papnak főleg
természetben adott járandóság. Mivel
együtt volt az adókönyvben az egyházadóval kivetve, oda beírva, ezért ezt is
nevezték egyházadónak, ill. a kettőt
együtt nevezték egyházadónak.
Pap-dülő Pap-dűlőÝ tn Erdőrész, →
cserhántásra termelték ki a két világháború között.
*Papegyháza: → Hortobágy
Papegyházi-erdő: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
Papegyházi-halom: → hortobágyi
őshalmok
Papegyházi-járás: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
Papegyházi-telek:
→hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
Pap ere: → ér, halászat a hortobágyi
vizeken, Hortobágy folyó
Pap-eri-fok: → fok
papír ~, pappír fn Cellulóztartalmú
növényi rostból készült, írásra, nyomtatásra, csomagolásra stb. használt vékony,
hajlékony lap. A szó több összetételben
szerepel utótagként. Az ívpapír régi neve
→ árkuspapír, az indigóé kopírpapír; a
cívis háztartásban volt használatos a
szűrőbe tett fluszpapír, befőttkötöző hólyag~ (volt) a lantornapapír és a pergamenpapír.
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papírcsík ~ fn Konyhai polcra díszül
erősített mintás → papír.
papírfonál ~ fn Másik neve: papírsodrás. → Paszományosoknál: csomagolópapír hulladékából gépi sodrással
készített fonál.
papírgaluska ~ fn Iskolai (kisebb)
büntetés. Szólásokban: Ott maradt ~´ra:
büntetésként ott maradt az iskolában
bezárva. Egy-két óṷrai büntetís vóṷt ez,
például le kellett írni ezerszer, hogy
rosszul viselkedtem. Papírgaluskát kaptam: étkezésnél nem kapott semmit sem.
papírhajú dió papírhajú dióṷ: Vékony héjú, könnyen törő, nagy(obb)
méretű → diófajta.
papírsodrás: → papírfonál
papírszövet ~ fn Impregnált → papírfonál.
papírzsák ~ fn → Papírfonalból
szőtt, papírból ragasztott, iparilag készített → zsák.
pápista ~ mn Római katolikus. Pápista színe van: sápadt, beteges kinézetű.
pápista pap ~: Római katolikus →
pap.
pápista színű ~: Sápadt.
pápistavarjú pápistavarnyú fn Köznyelvi eredetű neve: vetísi varjú. Fekete
varjú, magvakkal él. Tollazata tiszta fekete, erre mondják, hogy igazán gyászolja Krisztust. A fiatalabb madár húsa
ehető, jó húslevesnek és rántani, ill. paprikásnak is. A debreceniek régen kűművespujkának is nevezték, mert a télen
munka nélküli kőművesek ezzel egészítették ki élelmüket.
papkörte papkörti fn (rég) → Körtefajta.
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*paplankészítő-mesterség: A helyi
fejlett gyapjú- és textilipar mellett korán
létrejött a céhes iparral szoros kapcsolatban álló, de mellékiparágnak tekinthető
~. A paplanosok későn, csak 1741-ben
hozták létre önálló céhüket, de céhen
kívül már a 17. század elején dolgoztak.
paplanos ~ fn Más néven: paplanvarróṷasszony. Hozott anyagból. libatollból varrta a pehelypaplant.
paplanvarróasszony: → paplanos
papmacska ~ fn Tarka szőrbundájú,
5–6 cm hosszú hernyó. A ~ nagy, szőÝrös hernyóṷ.
papné ~ fn 1. A pap felesége. Szólás:
Elloptad a ~ tyúkját: mondják tréfásan
annak, akinek a hajában toll v. pihe van.
Mi kell neked, a ~ vagy a pap?: hát mire
van szükséged? 2. A gabonakereszt legalsó kévéje. 3. A gabonakareszt kévéi a
→ papnak nevezett legfelső kivételével.
papó papóṷ fn (gyny) Nagyapa. A
kisjányok becéztík így a nagyapjukat. L.
még: megszólítás
papos kenyér papos kenyír: → Kenyérsütéskor a kemencébe elsőnek bevetett kenyértészta.
pappír: → papír
papramorgó: → pálinka
papramorgós lecke papramorgóṷs
lecke: Nehezen megtanulható lecke.
paprika ~ fn Capsicum annuum. A
legfontosabb hazai fűszernövényünk.
(Csípős fajtájának régi neve: törökbors.)
A palántákat (paprikapalánt) trágyázott
földbe sűrűn nevelik, porhanyós talajba
sorhúzóval ültetik ki, esős időben, locsolják, és háromszor kapálják. Termesztésének Debrecenben nagy hagyo-
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mánya van. Először Csapó József debreceni fűvészkönyve (1775) írt paraszti
termesztéséről és használatáról. A 18.
század végétől a magyar konyha kedvelt
fűszere lett, amely jelentős ízlésbeli változást hozott (paprikás ételek). Olcsó
borspótló fűszerként vált népszerűvé.
Télen kedvelt ételízesítő (paprikabecsinált, paprikamáz). A zöld~ fogyasztása
(vöröshagyma helyett) kenyérrel, szalonnával az első világháborút megjárt
katonák révén terjedt el. A ~ termesztésének fellendülése a vasúti hálózat kiépüléséhez köthető. Piaci árusításával a
paprikakofák foglalkoztak. Külön névvel említett fajtái a kecskeszarvú-paprika
és a kosszarvpaprika. Mindkettő alakjáról kapta a nevét. Az egészben szárított ~
neve: csöves paprika. − Szóláshasonlat:
Ojan veres, mint a ~: felhevült, piros az
arca. Ojan mírges, mint a ~: lobbanékony, könnyen begurul. Kicsi kell ebbül,
mint a jóṷféle ~´bul − mondják tréfásan
vmi nem kívánatos ételre. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
paprikabecsinált ~ fn 1. Télre eltett
darált → paprika mint ételízesítő. Készítése, felhasználása: a megderált pirospaprikát megsóṷzzák, üvegbe elteszik,
egísz télen ezt hasznáják ítel ízesítísíre.
2. Savanyúságként: káposztával töltött
paprika.
paprikafűző tű paprikafűzőÝ tű:
Méretéről nagy tűnek nevezik. Acélból
készült → tű, amellyel a → paprikát a
zsinegre felfűzik.
Paprika Jancsi ~ tn → Gyermekmondókában: Esik az esőÝ, süt a nap, ~
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mosogat: esik az eső, és ugyanakkor a
nap is süt.
paprikakofa ~ fn A debreceni piac
egyik szereplője volt. A múlt század első
felében a Csapó utcán volt 4−5 → kofa,
a zenedétűl a Rákóṷci ucca fele. Kis
sátraikban sokfélét árultak: édes paprikát, csípős paprikát és más fűszereket;
télen narancsot, nyers gesztenyét is.
Lehetett náluk kapni → tejoltóport is.
paprikamáz ~ fn Finomra tört fokhagyma, édes-nemes paprika és víz keveréke, ezzel kenik be a paprikás szalonnát.
paprikapalánt ~ fn Paprikapalánta.
paprikás ~ fn Szószerkezettel: paprikás hús. A → pörkölthöz hasonló étel.
paprikás csirke ~: Másik neve: csirkepaprikás. A → cívis konyha egyik
húsétele. Készítése: A felaprított sós szalonnát megpergelik, az apróra vágott
vöröshagymát forró zsírban pirosra megsütik, paprikát tesznek bele, és a feldarabolt csirkét belehányják, vizet töltenek
rá, sót tesznek bele, és megfőzik. Tejfölös lével készítve különösen jóízű étel.
paprikás galambhús: → galambhús
paprikás hús: → paprikás
paprikás kolompér: → paprikás
krumpli
paprikás kolompérleves: → paprikás krumplileves
paprikás krumpli ~: Alakváltozata:
paprikás kolompír. Ha a → krumplilevest nagyon kevés lével készítik, akkor
~. Megtörve (is) fogyasztják. Neve
ilyenkor: → tört kolompér/sterc/derce.
Sok tepertővel, hagymával igen jó eledel.
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paprikás krumplileves ~: Nevének
változata: paprikás kolompírleves. Hoszszú lére, bő lére, nem öregre megfőzött
→ leves.
paprikás pálinka paprikás pájinka:
Tréfás neve: lúrugás. Erős paprikával
kevert → pálinka. Orvosságként is fogyasztották. L. még: népi gyógyászat
paprikás szalonna ~: → Paprikamázzal bekent → szalonna.
paprikaszita ~ fn Kis méretű → szita, amelynek rézből készült sűrű szövetén szitálják át a házilag megdarált →
paprikát. Ami a szitában maradt, azt külön szedték, tovább szárították, így már
az is átment a szitán.
paprikatartó paprikatartóṷ fn Szaruból v. fából készült, → paprika tárolására alkalmas eszköz. A ~t a pásztor
maga készítette.
papsajt ~ fn A mályvával rokon →
gyomnövény, ill. annak termése. A ~
termése a gyermekek kedvelt csemegéje
volt. Közmondás: Nem minden/mindig
~: nem történhet minden az elképzeléseink szerint.
papsipka ~ fn A → kecskerágó
négycsúcsú, rózsaszínű termése.
papszakácsné ~ fn Római katolikus
pap szakácsnéja, háztartási alkalmazottja, házvezetőnője.
*Paptava tn A → Nagytemplomtól
nyugatra századokon át egy állandó vízállásos mélyedés feküdt, amelyet a →
Tócó mocsarai felé vezető debreceni vízfolyások alakítottak ki. Környékén buja
vízi növényzet tenyészett, vízimadarak
tanyáztak. A tó azért lett ~, mert a középkorban a mindenkori plébános javadalmához tartozott. Közelében, keleti
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irányban a főprédikátor parochiális háza
állt. A reformáció debreceni diadala után
Méliusz püspök egyik háza is itt volt a
közelben Az 1810-es években megkezdődött a vízállásos környék feltöltése, a
mocsár lecsapolása. A feltöltött területet
a város a → Református Kollégiumnak
adta, hogy ott fűvészkertet létesítsen.
1926-ban a kollégiumi fűvészkertet a →
Nagyerdőbe telepítették ki, ma is egyetemi botanikuskert. A felszabadult területen épült fel a Déri Múzeum és a Déri
tér.
papucs ~ fn 1. − A/ Régi népi neve:
csöszögőÝ. A lábfejet egészen beborító,
talppal, sarokkal ellátott, hátul nyitott
lábbeli. Kezdetleges(ebb) változatát pl. a
hortobágyi pásztorok, különösen a juhászok használták/használják. A juhász
maga készítette, oly módon, hogy a →
csizmafőről a csizma szárát oválisan
levágta. Az idősek emlékezete szerint
nyári viselet (volt), főleg urasági juhászok használták. Finomabb, tetszetősebb
változata Debrecenben nők, különösen a
cívis fiatal asszonyok jellegzetes viselete
(volt). Vele rokon lábbeliféle a → csattogó, csoszogó, mamusz, ill. a pantonett.
– B/ Szerepel frazémákban is. Szólásban: Azt se mondta, hogy ~: nem köszönt. Ott a ~ kormányoz: a házastársak
közül a nő irányít. A részeg ember Beinná/Elinná a Krisztus ~át is. Szóláshasonlatban: Akkora a szája, mint egy ~:
(gúny) a) széles, nagy szája van. b)
nagyszájú, hangoskodó. 2. Megperzselt
disznó lábáról könnyen letekerhető köröm. − A szó összetételek utótagjaként is
előfordul. Anyagára utal a → fapapucs,
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különleges rendeltetésére, fajtájára a →
hágatópa- pucs, sütemény neveként
ismert a → mézespapucs.
papundekli pakondekli fn Külső
csomagolásra használt vastag papír, kartonpapír. L. még: német
papzsák ~ fn 1. Kicsi, széles → zsák.
2. Nagyobb méretű, goromba ’durva’
szövésű, bő szájú zsák, amelyen nem
látszik, hogy milyen sok fér bele. Főleg
rízs tárolására használták, búzát nem
tettek bele. − Szóláshasonlat: Feneketlen, mint a ~: a) vmibe sok fér. b) kielégíthetetlen. Telhetetlen, mint a ~: kielégíthetetlen, telhetetlen ember. Szólás:
Telhetetlen ~. L. még: pap
pár1 ~ fn 1. Házaspár. Egyik tagja a
másikról: a ~om. 2. Jelzői használatban:
aratásnál egy ~ takaróṷ: egy kaszás és
egy marokszedő. Egy ~ fejír/fehír ruha:
pásztorok viseletében: egy fehér vászoning és egy hosszú, bő gatya együtt. −
Szólás: Nem ~ja, csak cimborája: két
igavonó állat stb. nem illik egymáshoz.
Dicséret, elismerés: Nincs ~ja hét puszta
határba: rendkívül kiváló, nagyon jó. −
Több összetett szóban szerepel utótagként: koszorúspár/nyoszolyópár, mátkapár, jegyespár, költőpár, orsópár.
pár2 ~ fn Erjesztett árpából komlóval
v. korpával készített → kovász. A bíres
felesígitül hallottam, aki nem debrecenyi
vóṷt, hogy a ~ral kelteti a kenyeret. L.
még: kenyérsütés
pára ~ fn 1. Vízgőz, finom → köd;
kipárolgás, szag. 2. Szeszgőz. 3. (Látható) lehelet; állatban életerő, élet. Kileheli
a ~´ját: kimúlik. 4. Együttérzés kifejezéseként: állat, rendszerint ló. Szegíny ~.
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5. Sajnálkozó lenézéssel, ill. tréfás szidalomként: ember. Nyomorút ~. Szegíny ~.
Te rossz ~!: ez utóbbit főleg gyereknek
mondták. − Szólás: Kiadta az utóṷsóṷ
~´ját: meghalt. L. még: időjárás
parádés prádís, ~ mn 1. Parádén
használt. 2. Díszes, pompás.
parádés fogat prádís/parádís fogat:
Díszes → lófogat.
parádés hám parádís hám: Sallanggal, színes selyemmel és filccel díszített
ünnepi → hám.
parádés kocsis prádís/parádís kocsis: Úri hintó, (libériás) kocsisa. Általában jó megjelenésű, fiatal(abb) családos
férfiakat fogadtak fel ~nak, aki értett a
lovakhoz, katonaideje alatt lehetőleg
tisztiszolga volt v. huszár. A ~ a kocsiba
fogott lovakat hajtotta és gondozta,
emellett rendben tartotta a szerszámokat,
a kocsit. Igáslovat csak végszükség esetén fogtak be, erre a célra a tehetős cívisek 4, a kevésbé tehetősek 2 jó állású,
szép járású nóniuszt tartottak. A ~ munkája felelősségteljes volt, utasai életét
nem kockáztathatta. Bennkosztos volt.
L. még: béres
parádés lószerszám parádís lúszerszám: Díszes → hám, ill. nyereg.
parádés pásztorbot parádís pásztorbot: Díszített v. ünneplő → pásztorbot.
*parádés zabola: → zabola
paradicsom ~ fn Az egyik fontos fűszernövényünk. Hajdan dísznövény volt,
nagyobb arányú termesztése a 19. század
végén indult, eleinte még zöldséges kertekben folyt. A kerti termesztést felváltotta a melegágyi palánták áttüzdelésével
folytatott korai szántóföldi termesztés. A
~ nagyon munkaigényes növény, a pa-
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lántanevelés és az ültetés mellett fejtrágyázást, öntözést és gyomirtást igényel.
Akik piacra (is) termelnek, azok karózzák és kötözik, nagyobb mennyiségben
táblákon „gyalog” műveléssel termesztik. A ~ az utóbbi száz évben egyre jelentősebb táplálkozásunkban. Előbb csupán ételízesítésre és sürített, konzervált
állapotban használták, az első világháború után már salátának, nyersen is fogyasztják. − A cívis háziasszonyok kedvelt ~a az ízletes → lukulluszparadicsom volt, de más fajtákat is termesztettek. Télre eltett sűrítménye napjainkban
is a → cívis konyha egyik fontos alapanyaga. L. még: kipasszíroz
paradicsomkaró paradicsomkaróṷ
fn Karó, ehhez kötik a → paradicsom
szárát.
paradicsomleves ~ fn A cívis gazdasszonyok az ősszel eltett sűrített →
paradicsomból rendszerint a téli időszakban főztek/főznek → levest. Paradicsommal többféle leves készülhetett. Így
főztek rízzsel, krumplival (→ paradicsomos krumplileves), kelkáposztával
(→ kelkáposztás paradicsomleves) ízesített ~t.
paradicsomos krumplileves ~: Paradicsommal ízesített krumplileves. L.
még: leves, paradicsomleves
paradicsommártás ~ fn Paradicsomszósz. A cívisek szerint főtt tyúkhússal
nagyon jó.
paradicsompalánt ~ fn Paradicsompalánta.
paráhol ~ i 1. Vasalás előtt ruhát
vízzel befröcsköl, → beparáhol, → megparáhol. A reformátusok ~ták a ruhát, a
katolikusok szentelték. 2. Söprögetés
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előtt a szoba földjére → vízesnyolcasokat locsol. 3. Eső finom, apró szemekben
hull, szemerkél, permetez. L. még: elparáhol
paráholó eső paráholóṷ esőÝ: Finom, apró szemekben hulló (őszi) eső.
Parajosi-járás: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
párállik ~ i Párát bocsát ki magából.
Ideláccik, hogy ~ a nagyváradi hegy.
parancsol ~ i − Szólás: Parancsojja
vagy csak mongya?: olyan embernek
mondják, aki utasításokat ad másoknak
anélkül, hogy ehhez joga volna. Annak
parancsojj, akinek enni acc!: akinek a
kenyéradó gazdája vagy, csak azzal rendelkezhetsz. Nem ~ neki senki, oda
megy, ahova küldik: (tréf) nagyon is
~nak neki. − Igekötővel: → beparancsol, kiparancsol.
parancsolat ~ fn − Szóláshasonlat:
Ugy megy minden, mint a ~: simán, akadály nélkül.
paraplé ~ fn Nagyméretű, régi, fekete férfiesernyő díszes nádnyéllel és szép
fogóval. Olykor még ma is előfordul.
paraszt ~ fn A szó több (cívis) népnyelvi összetételben szerepel. Társadalmi osztály tagja a basaparaszt, zsírosparaszt, ill. a bugrisparaszt/bugris; a maradiság szinonimája az ősparaszt, a butaságé a bugrisparaszt/bugris. − Szólás:
Vóṷtam ~, leszek úr/leszekúr!: (tréf,
gúny) az urat játszó ~ra mondták. Éngem mán csak tolnak, mint ~ot a sakktáblán: pl. ha orvoshoz viszik. Közmondás: Ha a ~ tyúkot/csirkét eszik, vagy a
tyúk/csir- ke beteg, vagy a ~. Ha a ~ nem
szarna, az úr nem nyalna: (durva, gúny)
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a ~ munkájának javait mindenki (az úri
osztály is) fogyasztja. Ha a ~ nem vóṷna
huncut, az írmagja is kiveszne a világbúl: a ~ot életrevalósága mentette meg a
kipusztulástól. Huncut a ~: sértő, becsmérlő „megállapítás”: a ~ban nem lehet
megbízni. A ~ csak sülve jóṷ: a ~társadalommal szembeni gyűlölet, lenézés
durva kifejezése. L. még: leszekúr; a fogalmak szócikkeit is!
parasztbába ~ fn Másik neve: kontár
bába. Szülésznői munkát képesítés nélkül végző → bába. A régi időkben
számszerűen a ~´k voltak a legtöbben. A
megszerzett tapasztalat és egyéni rátermettség alapján, de kevés elméleti tudás
birtokában folytatták mesterségüket, így
érthető, hogy a legtöbb panasz ellenük
volt. Sok halálos kimenetelű szülés fűződött tevékenységükhöz. A hajdani boszorkányperek gyakori vádlottjai a ~´k
voltak. Debrecenben és a környező tanyavilágban a 19. század végétől már
nem működhettek, helyükbe a képesített
bábák léptek. L. még: bábaképző
parasztbojt ~ fn A pipaszárra díszítésként zöld zsinóron fellógatott nemzeti
színű bojt. L. még: debreceni pipa
parasztbontó parasztbontóṷ fn (tréf)
A haj bontására alkalmas, erős fogakból
álló → fésű.
parasztgalamb ~ fn Közönséges,
szürke színű, kisebb termetű, finom húsú
→ galamb. Húsából igen jó ízű → leves,
ill. galambpörkölt, töltött hús (töltött
galamb), sült készül. Főleg a Debrecen
környéki tanyákon tartották. Ott előfordult, hogy zománcos tepsiben egy-egy
alkalomra 5−6 kis galambot is megsütöt-
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tek. A vén galambot csak levesnek használták.
parasztgúnya ~ fn Minden díszítés
nélküli ruhaféle, → parasztruha. Cájg,
paraszt munkaruha, erőÝs vászon, rendesen setítkík.
parasztgyufa ~ fn Piros fejű → gyufa. A csizma talpán is meggyúlt.
paraszthám ~ fn Munkára használt,
díszítés nélküli, egyszerű → hám. Szíjból készült, ha szántottak-vetettek, szállítottak, ezt tették a lóra.
paraszthentes: → böllér
paraszti beszéd paraszti beszíd:
Népnyelvi beszéd, beszédmód. L. még:
cívis népnyelv
parasztja parasztya fn A → guba
nevű felsőkabát anyagának végén a szövés befejezésekor a bekötéshez, vagyis a
szálaknak a foszlás megakadályozása
céljából való összekötözéséhez hagyott
rész. Parasztyát hagy: a félguba leszövésekor a bekötésre néhány ujjnyi részt
meghagy.
parasztkakas: → magyar kakas
parasztkalap ~ fn 1. Baloldalt díszített → kalap. 2. Hosszába beütött tetejű,
keskeny, homloknál hajlított karimájú
kalap.
parasztkantár: → nyerges kantár
parasztkolbász ~ fn Házikolbász.
parasztnyereg ~ fn Nyeregfajta. Első
kápáján cifrázat nélküli keresztfa van
veres somfából. A nyeregbőr szürke juhbőr, a farmatringja is paraszt vásári
munka, csizmaszárral megbélelve, a lekötő fehér bőrből, a felrántószíja fekete
bőrből, kengyelvasa gombos, kengyelszíja fekete szíjból kerek csatokkal. A nye-
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reg első kápáján, a keresztfán a tarisznya, szeredás v. kulacs kap(ott) helyet.
A kápa előtt a bal oldalpárna át van
lyukasztva, itt tartotta a botját a betyár,
a pandur pedig a fokosát. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
parasztos ~ mn Ruhadarabon dísztelenül, üresen hagyott 〈rész〉.
parasztőrlés: → őrlés
parasztperec ~ fn Olyan → perec,
amelyben nincs zsír, csak liszt, kovász,
só és víz. Önállóan a szegényebbek süteménye (volt), de ezt használták pl. az
→ öntött perec alapanyagaként is. A →
perecsütő asszonytól vették.
parasztruha ~ fn Szolgálók, szegényebb parasztasszonyok által viselt egyszerű ruha.
parasztszoknya ~ fn Parasztaszszonyok viseleteként: házilag szőtt, derékban ráncolt → szoknya. Általában kis
fehér köténnyel hordták. L. még: cívis
női viselet
parasztszűcs ~ fn Szakképzetlen →
szűcs. Egyszerűbb ruhadarabokat készített.
*parasztvásár: → vásár
parasztzsák ~ fn Másik neve: aszszonyszűtte zsák. Kendervászonból készült, sűrű szövésű, erős zsák liszt, szemes gabona, krumpli stb. szállítására, ill.
tárolására. Kb. 100 liter liszt (1 liter liszt
75 dkg) fért bele.
páratlan slingli ~: → Paszományosoknál: páratlan számú gomboló lajbin,
dolmányon, zekén.
parázna ~ mn Hitvány, rongy (nő),
→ kurva.
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parázs ~ I. fn Összetétellel: parázstűz; ritkábban pártűznek is mondják. Izzó tüzelőanyag. A száraz tőÝgyfatucskóṷnak van nagy ~tüze. Parázson sült
szalonna: a tűz parazsán szabadban sült
szalonna. II. mn 1. Porhanyós, szétomló.
A sütni valóṷ tök, mikor megsült, meg a
sült krumpli vóṷt ~. A múlt század első
felében a töksütögető → kofa így kínálta
áruját a piacon: Parázs, ídes, vastag,
szíles. Kóṷstojja kend, de jóṷ ídes! 2. →
Guba szőre omlós, puha. 3. Mézzel még
át nem itatott porhanyós 〈tészta〉. 4.
Könnyen törő, merev 〈dolog, készítmény〉. L. még: parázshús, veresparázs
parazsas parazsos mn Porhanyós,
szemcsés.
parázshús ~ fn 1. Sovány hús, puha
hús. A ~nak különösen a 20. század első
évtizedeiben volt nagy divatja. A marhahúst zsírjára sütötték, azaz nem maradt alatta lé. Kiszedése után ruhából
csinált zacskóban ’vászonzacskó’ kitették a napra v. szellős helyre száradni.
Parázson ’szikkadtan’ ették. Esetleg felöntötték vízzel, és gulyáslevest, pörköltöt készítettek vele, ilyenkor krumplit,
nokedlit is tettek hozzá. 2. Pásztorok
kedvelt ételeként: rendszerint marha-,
borjú- v. juhhúsból főzött, főként hagymával, sóval, paprikával ízesített étel; →
gulyás, gulyásos hús.
parázs kolompér: → parázs krumpli
parázs krumpli ~: Mondják parázs
kolompírnak is. Sült → krumpli.
parazsos: → parazsas
parázspénz parázspíz fn 1. Olyan
pénz, amit az árujáért jóval a számításán
felül kap vki. 2. Olyan papírpénz, amely
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csak be van dugva a zsebbe számolatlanul, összegyűrve, rendetlenül.
parázstök ~ fn Különösen dércsípte
állapotban porhanyós, omlós → sütőtökfajta. A szegények kedvelt eledele volt,
naponta a földkunyhóban sült izzó parázson, hamuba takarva. A jól megérett
nagydobosi tök is ~.
parázstűz: → parázs
párbőr párbűr fn → Tímármesterségben: két darab egyforma nagyságú és
súlyú bőr.
parcella ~ fn Felosztott földterület
egy darabja.
parcelláz ~ i Igekötővel: kiparcelláz.
Földterületet → parcellákra oszt(va
értékesít). Minden telep arróṷl vette a
nevit, aki ~ta.
pardon ~ fn Bocsánat, kegyelem.
Kírte a ~t.
paré: → paréj
paréj paré fn Kapásnövények között
és tarlókon növő libatopféle (labodaféle)
gyomnövény; ill. mindenféle gyomnövény. A cívis népnyelv különböző fajtákat ismer: büdösparéj, cigányparéj, fehérparéj, fodrosparéj, fosóparéj, sósparéj, veresparéj. A sertéstartó kisgazdák
különösen a disznóparéjnak vették/veszik hasznát, ez ugyanis az állatok kedvelt eledele. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
parget ~, parket, parhet I. fn Az
egyik oldalán bolyhozott pamutszövet,
barhent. A parhet jóṷ meleg, bojhos,
puha anyag. II. mn Barhentből készített
〈ruhadarab〉. Akkor még kaptam anyámtúl vagy két becakkozott, parket állóṷszoknyát.
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pargetgatya ~, parketgatya, parhetgatya fn Barhentből varrt → gatya.
pargeting ~, parketing, parheting fn
Barhentből varrt férfiing. L. még: ing
pargetkapca ~, parketkapca, parhetkapca fn Barhentből készült → kapca.
pargetkendő pargetkendőÝ, parketkendőÝ, parhetkendőÝ fn Barhendből
va- ló fejkendő, → fejviselet.
pargetruha ~, parketruha, parhetruha fn Barhendből varrt női → ruha.
pargetszoknya ~, parketszoknya,
parhetszoknya fn Barhentből varrt →
szoknya.
párgol ~ i Párol, gőzöl, gőzpára fölé
tart. L. még: megpárgol
párgolás ~ fn Hosszas párolás, gőzölés.
parhet: → parget
paripa ~ fn 1. Szép mozgású, nemes
ló. 2. Herélt ló. − Vándorló mesterlegényekre vonatkoztatott mondás: Hátán
viszi a tarisznyáját, bot a ~´ja. L. még:
vasparipa
párisalma: → párizsalma
parittya ~ fn Más nevei: gumipuska,
→ slicc. Y alakú nyél két ágára kötött
gumiszalagból való, kavicsok kilövésére
használt játékszer, csúzli.
parizelt ~ fn Parizer. Óṷcsóṷn veszek
a macskának ~et.
párizsalma párisalma fn Szép, piros
héjú → almafajta.
párizsfotel ~ fn A kárpitozott karosszék egyik fajtája.
párkányszeg ~ fn A párkány kihúzásához szükséges vezetőléc falba rögzítéséhez szükséges kovácsoltvas szeg. L.
még: kőműves
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parket: → parget
parkíroz ~ i Kastély kertjében füvet
nyír. A munkát a kertész a segédkertészszel együtt végezte.
parlag pallag, ~ fn/mn Megműveletlen, fölszántatlan földterület. A debreceni határban ~ot csak homokos földön
hagytak a vetés betakarítása után. L.
még: Pallag
parlagi ecsetpázsit: → ecsetpázsit
parlagi magyar tyúk: → baromfitartás
parlagi sas ~: Zömök testű, barnás
tollazatú, rövid farkú ragadozó madár,
→ sas. Rágcsálókkal, kisebb madarakkal
táplálkozik. Védett madár. L. még: Hortobágy állatvilága
parlagkóró pallagkóṷróṷ fn Erigeron canadensis. Betyárkóró.
parlagkova pallagkova fn Másik neve: szíkikova. Szíkes talajon található,
tűzgyújtáshoz használt kemény kvarckő.
L. még: kova
parlagrózsa pallagróṷzsa fn Hivatalos neve: parlagirózsa, Rosa gallica.
Vadrózsa, a legtöbb kerti rózsafaj őse.
Domboldalak, löszös lejtők rétjeinek virága.
párlat: → előpárlat, utópárlat
párló párlóṷ fn Másik népi neve:
patóṷfű. Agrimonia. Párlófű. Rózsaféle
növény. Sárgás szírmű virágjai füzért
alkotnak. Évelő → gyógynövény. Teáját
veseproblémákra, hasmenésre, gyomorfekélyre, visszértágulás gyógyítására,
gyulladások mérséklésére használják.
Két fajtája a közönséges párlófű és a
szagos párlófű. → Pákászok gyűjtötték
és árulták. L. még: népi gyógyászat
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párlófű: → párló
párlúg ~, pállug fn 1. → Szappanfőzéskor a legutolsó lúg. 2. Fahamuból
nyert lugos oldat. A ~gal mosáskor előmosást végeztek. Nagy kádakba fahamut
tettek, erre vizet öntöttek, leülepedett, ez
volt a ~. Jól lehetett vele mosni, mosogatni.
pármenalma párminalma fn Másik
neve: aranypármen (aranypármin).
Aranysárga héjú, kissé piros csíkos, enyhén savanykás, zamatát megtartó, sokáig
elálló, finom téli → alma. A legjobb almafajtának tartották, a debreceni házikertekben még megtalálható. Az aranypármin sárga, kissé piros, cirmos alma.
pármenalmafa párminalmafa fn Középmagas, nem túl vastag törzsű almafa.
párminalma: → pármenalma
párna ~ fn 1. A/ Más nevei: vánkos,
fejajj, feje ajja. Ágynemű, a kényelmes
fekvéshez, az alvó fejének alátámasztására, ill. üléshez használt tok a huzattal
együtt. (A kispárna népi neve: kapric/
kiskapric.) Általában liba-, esetleg tyúkv. kacsatollal, ritkábban más puha, rugalmas anyaggal van megtöltve. Régen
előfordult, hogy további huzatot nem kapott, gyakrabban azonban a párnatok,
ciha fölé párnahaj/párnahuzat/párnaciha került. A hálóágyon többnyire két
egyező nagyságú ~´t tettek a fej alá.
Párna csúcsa: a ~ sarka. Aki nem szereti
a magas fejaljat, ezt teszi a feje alá. − A
~ a vetett ágynak is elmaradhatatlan
kelléke volt; a helyi szokáshoz igazodó
mennyisége és minősége a család vagyoni és társadalmi helyzetének hű tükrözője. Mivel hajdan az ágy mindig hosszával állt a falnál, a ~´knak csak a szobára
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néző keskeny vége látszott, ezért a ~haj
díszítése is ide a ~csúcs (párnacsücske)
felületére összpontosult. A vetett ágy
~´inak a díszítése lehetett szőtt, hímzett
v. csipkedíszítés. – B/ A ~ a menyaszszony stafírungjának is része volt, általában 6 normál méretű ~ és 2 db kis~
tartozott a stafírunghoz. Huzat is járt
hozzá, rendszerint 3 viselő és 1 díszes,
ez utóbbi szépen ki volt kézimunkálva.
Ha szült a fiatalasszony, evvel a huzattal
húzták fel az ágyneműt, ~´t, paplant, a
díszhuzatot. Ha a családban beteg volt,
akkor is ezt használták. − Szólás: Kiszakadt az angyalok ~´ja: hull a hó. 2. Tímármesterségben: az a 2–3 db kétszeresére hajtott bőr, amellyel a színeléshez
használt tőkét betakarják, hogy azt a
művelet végzésére alkalmassá tegyék. 3.
A hordó belsejét borító anyag. 4. Az
eketalyigának az a része, amelyre a gerendely támaszkodik, az eketalyiga vánkosa. 5. Összetételekben is előfordul. A
hám része a hámpárna v. izzasztó, a
nyeregre tett bundadarab neve nyeregpárna v. seggpárna, a tímármesterség
szakszava a hamvaspárna. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
párnaciha ~ fn 1. → párnahaj. 2. →
párnatok. A → párnának az a része,
amelybe a tollat teszik.
párnacsücske ~ fn A → párna csúcsa, szöglete.
párnafa ~ fn A → szánon keresztülfektetett erős, vastag fa, amelyen a szánnal szállított nagy, nehéz fatörzs nyugszik.
párnahaj ~ fn Másik népnyelvi alakja: párnahéj; tájszóval: párnaciha; köz-
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nyelvi megnevezése: párnahuzat. →
Párna borítására való huzat.
párnahéj: → párnahaj
párnahuzat: → párnahaj
párnatészta párnatíszta fn 1. Többször megzsírozott, összehajtogatott és
kinyújtott, majd zsírban kisütött tészta.
2. Egyfajta levestészta. A lisztből tojással készült tésztát nagyon vékonyra elnyújtják, kettéhajtják, egyik felét megkenik borsos, hagymás zsírral, majd viszszahajtják rá a másik felét, és → derelyemetszővel kis kockákat szabnak belőle. L. még: cívis konyha, levestészták
párnatésztaleves párnatísztaleves fn
→ Párnatésztával paprikás, hagymás,
zsíros lében főzött → leves.
párnatok ~ fn Másik neve: (párna)ciha. Sűrű vászonból készült tok,
amelyet puha, rugalmas anyaggal (tollal)
megtöltve és így bevarrva → párnaként
használnak.
párnáz: → nyergel
párol ~ i 1. Pl. húst gőzöl. Főleg
csirkehúsra mondták. 2. Fájós testrészt,
pl. fület gyógyítás céljából gőz fölé tart,
gőzöl. Ilyenkor a fejet kendővel letakarják. L. még: megpárol
parola ~ fn Tenyérbe csapó kézfogás
üdvözlésül v. mint ígéret, egyezség megerősítésére. Parolát adott rá.
parolál ~ i Kezet fog. Paroláltak, kezet fogtak egymással.
parolás ember ~: Szavatartó ember.
párolás ~ fn Vásár előtt a bőrök párokba hajtása oly módon, hogy belülre a
mutatósabb, szebb bőr kerüljön.
parolázás ~ fn A cselekvés neve,
amikor a megkötött egyezség után a fe-
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lek egymás markába csapnak, parolát
adnak rá, paroláznak.
paroláz/ik ~ i 1. Ígéret, egyezség
megerősítéséül → parolát ad vkinek. Ha
sikeres vóṷt a vásár, utána paroláztak.
2. 〈-nak, -nek ragos vonzattal:〉 kedveskedik, szolgálatkészen forgolódik vki
körül. Ott parolázott nekik, hogy foglajjatok hejet. L. még: megparolázik, parolál
paroli: → parolin
parolin ~ fn Köznyelvi alakban: paroli. Egyenruha hajtókáján fegyvernemet
jelző színes szövetdarab. Erre varrták a
rendfokozatot jelző csillagot. A közkatona így beszélt róla: Rávarrtak a ~ra
egy csillagot. Megint kaptam a ~omra
egy csillagot. Három csillag járt, az vóṷt
a legmagasabb kitüntetís a közkatonának.
páros ~ mn 1. Kettővel osztható számú. 2. Párosan szárnyalt levél: pl. akácfán kétoldalt párosan nőtt levelek. 3.
Akinek, aminek párja, élettársa van.
párosgyűrű: → kísérőgyűrű
párosít ~ i 1. Gyerekeket párba állít.
2. Úgy olt, hogy a nemes ágat és a vadfa
ágát rézsútosan megfaragja, és egymáshoz illeszti. L. még: gyümölcstermesztés
párosítás ~ fn Az → oltásnak az a
módja, amikor a nemes ágat és a vadfa
ágát rézsútosan megfaragva illesztik
egymáshoz és kötözik be. L. még: gyümölcstermesztés
párosító játék párosítóṷ játík: A →
gyermekjátékok egyik változata. Kötött
szövege: Ketten vagyunk egy pár.
páros kés páros kés: Olyan → kés,
amelynek nyele kettévehető. A hortobá-
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gyi pásztor használati eszköze. Rugóját a
→ késműves/késes reszelővel cifrázta ki.
L. még: oldalvillás kés
párosodik ~ i Házasodik, párt választ
magának. L. még: házasság
páros szegés páros szegís: Kosárfonóknál alkalmazott szegésfajta. Ezzel
végzik el az oldalkarók eldolgozását. L.
még: vesszőfonás
pároztat ~ i Nőstény háziállatot, bogarat párosodni enged.
pároztató pároztatóṷ fn → Méhészetben olyan zárt hely (ált. kaptár),
ahová az anyát elkülönítik párzás céljából.
párszám ~ hsz Páronként, párosával.
Rígebben darabszám vagy ~ adták a
gyapjút a termelőÝk.
párszőr párszőÝr fn Másik neve: féder. → Gubacsapóknál: az előkészítő
munka során létrejött rugalmas gyapjúcsomócska.
part ~ fn 1. Gödör, árok széle. 2.
Domb, töltés lejtős oldala. − Szitok:
Dűjjön rád a ~! Elutasítás: Mehecc oda,
ahon a ~ szakad!: nem kellesz senkinek,
mehetsz, amerre látsz! Rímes, ritmikus
frazéma: Ojan bolond a görög, ~ra megyen, legörög. Szóláshasonlat: Csak tátog, mint a ~ra vetett hal: megdöbbenésében, ijedtében szóhoz sem jut. Szólás:
Ott van, ahun a ~ szakad: a) bajban van.
b) hiába próbálkozott vmivel. Közmondás: A ~ is ott szakad, ahon a leggyengébb: a szegényt éri a legtöbb baj. L.
még: pakompart, tűzpart
párt ~ fn Pártyát fogja: ellop, elcsen.
Itt ne felejsd a kalapodat, mert még valaki pártyát fogja!

pacuha ember
párta ~ fn – A/ Hajadon lányok korona v. félhold alakú fejéke. Azok a lányok, akik elvesztették a szüzességüket,
már nem viselhették (volna). A ~ merevségét biztosító vasvázat v. kéregpapírt
finom textíliával vonták be és bélelték,
islóggal, drágakőutánzatokkal, a Hajdúságban aranyhímzéssel, gyöngyökkel
díszítették. A pántot hátul, a fej kerületéhez igazítva madzaggal húzták össze, a
csatlakozást szalagköteg takarta el. A ~´t
az Alföldön gyönggyel megrakott tűkkel
(pártatű) is biztosították. Formai változatai és viselési módja szerint megkülönböztetnek: keskeny karika-, koszorúv. abroncspártát, ez legtovább az Alföldön maradt meg. – B/ A ~ régi magyar viselet, már a honfoglalás korában
is tartozéka volt a női fejviseletnek. A
17. században már nemcsak a nemesi
osztály tagjainak, hanem pl. a debreceni
közrend lányainak is ékessége volt. A
19. század derekán még ~´ban esküdött a
debreceni cívis menyasszony, de az
újabb leányfejdíszek, így a homlokbársony és a koszorú már a 20. század elején általában a ~ örökébe léptek. A
menyasszonyi fejdíszként használt koszorú sok helyen − így Debrecenben is −
örökölte a ~ nevét is. Erre utal, hogy
idős cívis asszonyok szerint, amit a lányok a fejükre raktak, az mind ~ volt.
Ők a ~´nak két fő típusáról tudtak: lánypárta, másik nevén magyar párta/gyöngyös párta és asszonypárta. Az előbbinek rendszerint piros volt az alapja, magyar ruhához hordták, gyöngyökkel díszítették (pártaszegő), hátul nagy szalaggal kötötték meg, amely egészen derékig leért. (Ennek külön neve is volt:
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nagypárta, a dísztelen kispártával szemben.) Az asszony~ sötétszínű (barna,
szürke) volt, csak csipkéből és selyemből állt, gyöngyök nem díszítették. A
nagyon idős nők fekete színű ~´t viseltek. Az asszony~ azonban nem lehetett
általános fejdísz (v. fokozatosan kiszorult a viseletből), erre utal A fiatal
jányoknak járt a ~, ha fírhez ment, a
fíkötőÝ járt neki közlés is. − C/ Szólás:
Elhagyta a ~´ját: elvesztette a szüzességét. Kimaradt a ~´búl: vénlány maradt.
Emelik a ~´ját − akkor mondják, ha a
lány után érdeklődnek, ill. ha kérője van.
Megtörtént párbeszédben: Hozzámennél
felesígül?− kérdezték a középkorú özvegyasszonyt az 1950-es években. Válasz az elutasításra: Pedig emelik a
~´dat! L. még: a fogalmak szócikkeit is!
pártaszegő pártaszegőÝ fn → Paszományosok munkájaként erős sodrású
sima zsinórból készült, hólyaggyöngyökkel díszített széldíszítés a → pártán.
pártatű ~ fn A → pártát a hajba erősítő kis eszköz.
pártázat ~ fn Lószerszám részeként:
erősítés céljából a húzóra, vagyis a szügyelőre és a nyakszíjra kívülről rávarrott
keskeny → szíj. L. még: nyakszíjpártázat
parti ~ fn 1. Tenyésztett v. eladásra
szánt állatok nagyobb mennyisége. Egy
~ba fiaztattam hatot-nyóṷcat. 2. Más
néven: csapat. → Tímároknál kb. 40−50
db nagyjából egyforma nagyságú bőr;
ill. 20 db-nál több bőr.
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partifecske ~ fn Meredek part üregében, dombos helyeken fészkelő → fecske.
*partikula: A → Református Kollégiumhoz tartozó kisebb iskola. A Kollégium biztosította a tanítókat, tankönyveket. A 19. század elején mintegy 400
ilyen intézménye volt.
partimadarak: → Hortobágy állatvilága
partos ~ mn Dombos, emelkedő 〈terület〉.
pártoskodás ~ fn A két világháború
közötti időszak politikai pártjai, ill.
vmelyik párthoz való tartozás, ezzel
kapcsolatos tevékenység (pl. korteskedés) cívis népnyelvi megnevezése. Egyik
nyelvi kifejezése volt a → kortesmondás, pl. Kásás hurka, víres hurka, nem
kell nekünk Magos Gyurka. (Magos
György Debrecen polgármestere volt a
román megszállás idején. 1919-ben kormánypárti képviselőként akart a Parlamentbe kerülni.)
pártűz: → parázs
partvágó csákány: → irtókapa
párvessző párvesszőÝ fn Párba állított vessző egyik darabja. L. még: veszszőfonás
párzik ~ i Párosodik. L. még: elpárzik
pasi: → férfi
paskol ~ i Tenyerével ütöget, vereget. A kisgyerek a vízbe ~t. L. még: megpaskol
páskom: → páskum
páskum páskom fn 1. → belső legelő. 2. → csordajárás.
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pasla ~ mn Rendetlen öltözetű, elhanyagolt külsejű 〈személy〉. A ~ rendetlenül őÝtözik, nem ád magára.
pasmagol ~ i Ver, ütlegel.
passatutti paszatuti fn Fehérsárga
színű, kis fürtű, kisebb szemű, muskotályos zamatú, édes → szőlő, a → saszla
egyik változata. L. még: szőlőtermesztés
−szőlőművelés
pástétom ~ fn Különlegesen finom,
ritkán asztalra kerülő ételek összefoglaló
megnevezése. Ojan finom, mint a ~: étel
nagyon finom.
pászint: → pászít
pászít ~ i Alakváltozata: pászint.
Vhová illeszt, helyez vmit. Egymáshoz
~otta a lécet. − Adatolt igekötős alakjai:
belepászít, összepászít, rápászít.
pászítás ~ fn Összeillesztés.
pászítófűrész: → rókafarkfűrész
pászka ~ fn 1. Izraelita vallásúaknál
húsvétkor kenyér helyett sütött, vékony,
kovásztalan tészta. A zsidóṷk ünnepen a
kenyír hejett ~´t ettek. Ajándíkozták is
egymásnak. 2. Másik neve: húsvéti kalács. → Kalácsfajta. L. még: zsidó
pászma ~ fn 1. Meghatározott nagyságú fonalköteg. Mértékegységként: 25−
200 ige = egy ~. 2. Kapáláskor egyszerre
munkálatba vett kisebb földdarab. Felfogtam egy ~´t. L. még: fonalfelvetés, területmértékek
pászmás ~ mn (-an ragos alakban
hsz-szerűen:〉 Pászmáson esik az esőÝ.
pászmás eső pászmás esőÝ: Másik
neve, alakváltozata: pásztás esőÝ: 1.
Szakadozott, bizonyos területnek csak
egy-egy részére kiterjedő → eső. 2. Nem
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folyamatosan hulló eső. Hol megindul,
hol megáll. L. még: időjárás
paszmatol ~ i Piszmog, bíbelődik,
nem egyfolytában dolgozik. Pl. a mosogatást lassan végzi, abbahagyja meg újrakezdi.
pászol ~ i Illik vkihez, vmihez, vhova; passzol. Az álmos ember mondja,
hogy a szempillám már ~ egymáshoz. −
Szólás: Úgy forgattya a beszídet, hogy
ne pászojjon a szóṷ − mondják a kötekedőről. − Adatolt igekötős alakjai: →
belepászol, bepászol, odapászol, rápászol.
pászolás ~ fn → Dohánylevelek minőség és nagyság szerinti osztályozása,
szétválogatása.
pászoltat ~ i → Dohányleveleket
osztályoz.
paszománt: → paszomány
paszomántos nadrág ~: Zsinórral díszített → nadrág. Civilnek is vóṷt ~ ja,
fekete nadrágon zsinóṷrdíszítís. L. még:
cívis férfiviselet
paszomány ~, paszománt fn Ruhát
díszítő zsinór, csík. Adatolt fajtái: aranypaszomány, bocskairuhapaszomány, lengyelbundapaszomány. L. még: bajkó
paszományos ~ fn Olyan mesterember, aki selyem-, szőr-, pamut-, ezüst- és
aranyfonalakból szövőszéken → paszományokat, szalagokat sző. L. még: paszományosmesterség
paszományosmesterség: – A/ A paszományosok első hazai céhe Lőcsén
alakult 1492-ben. (A későbbi időkből 7
céhszervezetükről tudunk.) A → gombkötőkkel kezdetben laza kapcsolatban
álltak, mindkét mesterség önálló iparág
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volt. Csak a 19. század második felétől
fordult elő, hogy a gombkötők is foglalkoztak szövött munkák előállításával. Az
iparág hanyatlásának oka azonban inkább a gyáripari versenyben kereshető,
mint a rokonszakmák kontárkodásában,
hiszen azokat is a megélhetési lehetőségek kényszerítették a tevékenységi kör
kiszélesítésére. – B/ A mesterség termékei (zsinórok, bojtok) 1−2 cm szélesek,
mintásak v. minta nélküliek. Ezeket a
ruhákhoz, de elsősorban a bútorhuzatokhoz és függönyökhöz készítették/készítik. A paraszti viseletben a selyem- és
bársonyszoknyák, blúzok, mellények
paszományozása a 19−20. században
volt divatos. A mesterség néhány képviselője még ma is működik. – C/ Szabó
Gyuláné dolgozata családi emlékekre
építve mutatja be a debreceni ~ gazdag
szakszókincsét, a következő alfejezetekben: a) anyagféleségek: aranyfonál, bajkó, berliner, bureti selyem, cinkarika,
faformák, fehérarany, figura, flakpamut,
gombalj, gyapjúfonál, haraszt, hernyóselyem, iszpahán, jutafonal, kenderfonal,
kordonett, lenfonal, moháré, műselyem,
nyersselyem, pamutfonal, papírfonal/papírsodrás, pozsonyi arany, ramic, selyemcérna, trámaselyem, tuszaselyem,
veft, vigany. b) hozzávalók: ág/lengli,
ágyhálósodrás, atlac, atlasz, bélnekvaló,
bizni, cetli, csikó, fonott lengli, gombsodrás, gyöngyzsinór, háromágas sodrás, hercli, horgolt zsinór. c) munkamenet és eredménye: albumzsinór, ampolnabojt, aranypaszomány, bocskairuhapaszomány, bogárhátú zsinór, bojt, borítás, bútorzsinór, cérnagomb, cicafarka,
csengettyűhúzó, csengőzsinór, csillárzsi-
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nór, csizmarózsa, csizmaszegő, dakugomboló, díszgomb, diványrojt, dohányleveles slingli, drapériatartó-bojt, ekhórojt, eperrojt, faformára hányt bojtfej,
fonott fejű slingli, fonott lengli, fonott
mentekötő, fonott női öv, függönytartó
bojt, francia krepin, galambkosár, gépzsinór, gimpni, gömbölyű zsinór, gyermekágyháló, hálózott rojtozás, harang,
harangos rojtozás, herclis, herclis
bortni, horgolás köröm közt, horgolás
szemenszedve, horgolt bogyó, horgolt
pikó, ingváll-befűzőzsinór, kápolnafejű
slingli, karcagi slingli, kardbojt, kardkötő, karpaszomány, kefezsinór, kockásgomb, kulcsbojt, lencsés gomb, lengyelbunda-paszomány, lépcsőzsinór, lezír,
lyukrózsa, macskatöke, makkos sípzsinór, makkos végű slingli, meneteles
slingli, mentekötő, négyszögletes zsinór,
nemzetiszín bojt, nemzetiszín zsinór,
nyakkendőrojt, ólompedrő, ormó, ottománbojt, páratlan slingli, pipabojt, plafonrózsa, platírozás, plimóbojt, pisedli,
ricces zsinór, rojt, rozetta, slingli, snirli,
sujtás, szűrrózsa, törökstílű függönytartó, tulipános slingli, virflis gomb, virflis
koszorú, zsinórral vert magyarderék,
zsinórmacher, zsinórbevezetés, zsinórozott rojt, zsinórverőfa, zsúzsú. d) asztalnál készült munkák: árpádgomb, araszmérték, asztal hossza, asztalnál készült
munkák, bojtfej-készítés, bortninyírás,
csigásan varrt paplangomb, faformafelhányás, felhúzott bojt készítése, fövegtopán, gombkeresztelés, gombkivarrás,
heftgomb, kocsisruha, komlórózsa, paplangombkészítés, spannolás, színszedés,
takácsgörcs/verébfej, varrott somgomb,
zászlóbojt, zsinórfélék. e) szerszámok:
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álló stekli, anyagláda, asztali sodrókerék, borításgép, bőrgyűszű, cinkarikaprés, cséve, félhold, félvégű spulni, finetli, fixtű, fonókerék, fonóstekli, gimpnigép, gombolyítókerék, gombvarró tű,
gurtni, haspli, hasplidrót, horgolótű,
neccfa, necctű, nyeregfonóbak/fonóbak,
ólompedrő, pedrőfa, pisedlitű, platírozó
drót, présdeszka, rajviasz, sodrófa/tekerőfa, spanfa/munkafa, spriclispulni,
spulni/orsó, szcifszangli/csípőfogó, szövődeszka, zsinórgép/bábrendszerű zsinórgép/körforgó bábosgép. f) szövőszék-alkatrészek: bak, bindájzni, bordafésű, bordaláda, cetlispulni, csigasor,
fésű/borda, grund/cetli, kézi szövőszék,
lépka/létra, nyüst, pedál/tritt, sámli, sicni, spannzsák, spileli, szálazóállvány,
vetülék. g) szövésfajták: atlaszszövés,
áttört szövés, behúzó szövés, bogniszövés, bortni, centis bortni, gyöngybeszövés, herclis bortni, kábelgimpen, kígyókötés, korelkötés, köpperszövés, krepinszövés, nyírott bortni, pártaszegő, tükörfigurás bortni, virflis szövés, zsinórozott
rojt. Stb. L. még: a fogalmak szócikkeit
is!
pászos ~ mn Megfelelő méretű, éppen jó. Pl. nadrág, kiskabát testhez álló;
lábbeli (cipő, csizma) ráillő.
pássz: → passz
passz pássz, ~ fn 1. Kártyajátékban:
nem kér(ek) többet! Rendszerint akkor
mondták, ha a → huszonegyeztek. 2. A
beszéd nyomósítására: ezzel vége, kész!
passzent ~ mn Ruhanemű megfelelő
méretű, pontosan jó. Ez a ruha ~, pontosan jóṷ rám.
passzió passzióṷ fn Kedv, vonzalom.
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passzíroz ~ i Élelmiszert (→ tésztanyomón) áttör, átprésel. L. még: kipaszszíroz
passzírozószita passzírozóṷszita fn
Paradicsom passzírozására való nyeles
→ szita. Hasonlít a galuskaszedő kanálhoz, csak annál nagyobb. A háziaszszonyok szerint fárasztó volt vele →
passzírozni.
passzol: → pászol
passzus ~, pakszus, paksus fn 1. →
marhalevél. 2. → lópasszus. 3. → cédula.
pászta ~ fn 1. Erdősáv; üresen hagyott sáv az erdőben. 2. Földterületből
egy sávnyi rész. Ezt a ~´t felfogtam:
kijelölte, hogy ezt a ~´t meg kell csinálni
máma. 3. A legelőjárásnak a jószágszám
és a fű minősége alapján felosztott része.
A legelő regenerálódása céljából naponta más-más ~´t legeltettek. A ~ sorrendjét a szomszédos → járás számadójával
is egyeztették. 4. Veteményből egy
ágyás. L. még: pászma, területmértékek
pásztás eső: → pászmás eső
paszternák ~ fn → Petrezselyemhez
hasonló ízű gyökeréért termesztett v.
vadon élő növény.
pásztor ~ fn 1. Háziállatokat őrző,
legeltető személy. A korábbi időkben a
Hortobágy körüli települések (Polgár,
Tiszacsege, Egyek, Nagyiván, Tiszaigar,
Nádudvar) nemcsak saját községük legelőit látták el ~ral, hanem ezek adták a
legtöbb ~t a debreceni határra, ill. a Hortobágynak Debrecen város tulajdonában
levő legelőire is. A ~ megbizatása csak
egy nyárra szólt, → kiveréstől → beszorulásig. Mint más gazdasági cselédet,
karácsony hetében fogadták a következő
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nyárra (→ pásztorfogadás). A legtöbb ~
mihelyt megvagyonosodott, bekerült
Debrecenbe, életmódja közelített a
földművelő parasztok életéhez. Jelleméről azt tartották, hogy az igazi ~ egyenes,
őszinte ember, aki nem tűri a parancsolást, sem az alattomos hazugságot; vendégszerető, józan, tiszteli a mások tulajdonát, megveti a → kinnálló betyárt;
becsületes, büszke, tiszteli az idősebbet.
Rendszeretet, tisztaság jellemezte/jellemzi a ruházatán és a kunyhójában is. A
hortobágyi ~ nagyon tudott káromkodni,
de ugyanakkor vallásos is volt. A →
bojtár az anyagiak hiján nehezen nősült,
a → számadó mindig nős volt. Családi
élete tiszta, egyszerű, bizalmas, nagy
egyétértésben élt feleségével. Az aszszony, a család a faluban v. ritkán a városban lakott. Eleséggel a ~´t a feleség
látta el. A fiúgyermeknek örült, mert
felcseperedve segítséget jelentett, a lánygyermek az anyjáé volt. 2. Vallási fogalomként Krisztus körülírásos megnevezése: a jó ~. − Jézusnak a jó ~´ról mondott példabeszédére épülő közmondások:
A jóṷ ~ megőÝrzi a nyájat: a jó vezető
vigyáz a beosztottjaira. Lágy ~ előÝtt
gyapjút szarik a farkas: ahol erélytelen
az irányítás, ott az erősek elnyomják a
gyengéket. 3. Csősz, pl. → szőlőpásztor.
L. még: disznópásztor, kospásztor, libapásztor, tehéncsordás
pásztorbér pásztorbír fn A legelőkön járó állatok őrzésére fogadott pásztoroknak a legeltetés időszakára megállapított fizetése. A legelőbirtokos község, közbirtokosság v. legeltetési bizottság évről évre állapította meg, a legelőre
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hajtott számosállatonként. A külső pásztorok (csikós, gulyás, kondás, nyájjuhász) bére két részből állt: a) természetbeni, b) készpénz- v. gabonajárandóságból. A ~t a számadó kapta, ő fizette belőle a bojtárokat. A ~ kifizetése a korábbi
múltban jórészt természetben történt,
később pénzbeli járandóságban. A számadó pénzbeli járandósága az 1910-es
években ló után 3 korona, szarvasmarha
után 2 korona volt a ~. Ezért kellett
szolgálnia, és a kárért felelnie. Ezt a
munkát bojtárjaival végezte. Minden 300
marha után 1 gulyásbojtárt, 200 ló után
1 csikósbojtárt fogadott. A természetbeni járandóság meghatározott számú állat
ingyen legeltetése, az éves juhász számára kommenció (gabona, tüzelő, lakás)
és a vasárnapi tej volt. Az újabb korban
a régi sorkoszt helyébe gabonajárandóság v. készpénz lépett, a régi bocskorpénzt/bocskorbért is beleszámították a
pénzbérbe. A házhoz naponta hazajáró
állatok pásztorai közül a csordás csak a
legeltetési időszakra, a csürhés egész
évre kapott fizetést.
pásztorbot ~ fn Más nevei: bunkóṷsbot, furkóṷsbot. A → pásztor fontos
munkaeszköze, terelőeszköze. Hosszúságát használója saját testmagasságához
méri, álla alatt kb. 20 cm-re kell érnie
(de a kondásé rövidebb), vastagságát tetszés szerint választja meg. A ~ szívós,
keményfából készült (árvatölgy, galagonya, szilfa, somfa, kőrisfa stb.) kétféle
módon: a) a kivágott, megszárított vastag fatörzsből hasítják, faragják, b) az
alkalmasnak vélt fiatal fát vágják ki, és
ezt különböző érlelő eljárásoknak,
edzésnek vetik alá. Istállóban, hidlás
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alatt v. trágyacsomóban érlelik, tűz fölött
pörkölik, füstölik, zsírral, olajjal, mészszel kezelik stb. A botot rendszerint a
pásztor szemeli ki, de kivágás előtt bicskával megsértegeti, hogy beforrva a göcsörtök erősebbé tegyék. Kb. egy év
múlva kivágja, és a fenti módon maga
készíti el. A ~ot vásárokban is árulják,
esetleg cserélik. Funkciója szerint lehet:
egyszerű, díszítetlen, ún. hétköznapi és
díszített v. ünneplő, → parádés pásztorbot. Előbbi elsősorban terelőeszköz,
szükségből fegyver volt. Tereléskor a
pásztor intett vele a bojtárnak, a kutyájának, ütötte vele, v. utánadobta a jószágnak. Sok minden másra is alkalmas. A
láb közé szorítva a széket helyettesíti,
földbe szúrva subát, szűrt terítenek rá,
ilyenkor árnyékot adó enyhely, szélvédő.
Ha a pásztor éberen akar aludni, a bundája alá fekteti, így csökkenti a mély
alváshoz szükséges kényelmet. Ha állva
akar aludni, állával a botjára támaszkodik. Az ünneplő ~okat többnyire ünnepi
alkalmakkor díszként viselték, de a táncban, játékban, (kocsmai) verekedésben is
nagy szerepe volt. A ~ok pásztornemenként is változtak: a gulyás nagyobb
bunkósbotot, fütyköst, a csikós vékonyabb, a kondás derekánál kissé görbülő
~ot használt. A kanokat őrző kondásé
erősebb, görcsösebb, mert ha a kan támadni akart, jó, ha kéznél volt egy ilyen
eszköz. A juhász sajátos ~ja a → juhászkampó. A ~ot a pásztor mindig magánál
hordta. Az Alföldön, így a Hortobágyon
is az ólmozással, csont-, szaru-, rézberakással készített ~ok ismeretesek. Az öntött rézkampós bot a merinó megjelenésekor terjedt el a birkások körében, mert
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a rövid szőrű merinót az inába akasztva
fogják el vele. A (racka) juhászoknak
nem volt kampóra szükségük az ilyesmihez. A faragott kampósbotok között
megkülönböztettek/megkülönböztetnek:
kosfejes, rózsás, makkos stb. botot. L.
még: árvatölgyfabot
pásztorenyhely pásztorenyhej fn
Más nevei: pásztorkunyhóṷ, csőÝszkunyhóṷ. Szőlőpásztor kunyhószerű
ideiglenes építménye. Az uradalmi csősz
tavasszal elkészítette; ha kint érte a vihar, oda behúzódott. A gondjára bízott
hatalmas területen egymástól jó messze
több ilyen ~ volt.
pásztorétkezés−pásztorételek: – A/
A pásztorok táplálkozása szervesen illeszkedett környezetük parasztcsaládjainak táplálkozásához, de több vonásában
különbözött is attól. A pásztorok munkakörüményei szükségessé tették például,
hogy amennyire lehetséges, mentesüljenek a rendszeres ételkészítés időrabló
munkájától. − Az étkezés szerkezete vidékünkön is elsősorban a pásztormunka
térbeli helyzetétől függött. A családi
háztól meleg étellel csak a kijáró pásztorokat (városi csordás, csürhés, kondás)
és a közeli legelőkön tevékenykedő
pásztorokat tudták rendszeresen naponta
ellátni. A távol eső legelőkön tartott állatcsoportok pásztorai étkezési közösséget is alkottak/alkotnak. Közös nyersanyagból, közülük vki főz (tanyás, talyigás). A legfontosabb hideg ételekkel,
félkész élelmiszerekkel családjuk háztartása látta el őket. Készen kapták a kenyeret, szalonnát, gyakran a tartósított
túrót is. Nőtlen pásztort a cívis gazda
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ellátással alkalmazott. – B/ A meleg és
hideg ételek napi elosztása: A 19−20.
század fordulóján mind a családi, mind a
munkahelyi főzés esetében különböző
formák voltak szokásban: Hajdan a napi
kétszeri meleg étkezés általános volt,
időpontjukat az állatfajták szerinti munkavégzés menete és az évszak befolyásolta. Régen (a 18. század elején) a debreceni gazda természetben rótta le a barmait őrző pásztor iránti kötelességét.
Akinek 20 jószága volt, tartozott egyszer
kikészíteni a pásztort 2 hétre. A pásztorbér a 20. századig tartalmazott természetben kiadandó táplálékterményeket,
élelmiszereket, így kölest elsősorban,
száraztésztát, kenyérgabonát v. kész kenyeret. Mellé gyakori volt a hozzávaló,
vagyis a szalonna és a főzéshez só. Amit
nem kapott, azt saját maga pótolta a
családi készletből, v. más módon, gyakran ötletességgel, találékonysággal jutott
hozzá, pl. a nem veszélyes betegségben
kimúlt állatnak v. a nyájakban balesetet
szenvedett állatnak a húsához (a „balesetet” borjúbőgető tályoggal maga is
okozhatta). Emellett gyűjtögetett a legelőn, közeli erdőkben (vadon termő növényeket, madártojást), elejtett v. befogott kisebb emlősöket, madarakat (vadfogás−vadászat) v. halászott (halászat a
hortobágyi vizeken). – C/ A hortobágyi
pásztorok hideg és meleg ételeinek többsége vidékük parasztételei közül valók.
Szinte kizárólag egyszerű, egyetlen
edényben elkészíthető ételeket készítettek. Leggyakrabban használt főzőedényük a bogrács, ill. a vasfazék. Tűzhelyük
nyílt, a főzés és közös étkezés helyszíne
a vasaló. Jellegzetes pásztorételek: pl. a
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maga levében, zsírjában megpuhított
pörkölt, és az ebből készített szárított
hús. Gyakoribb tejételek, pl. a tésztás
kása, és ahol juhtejfeldolgozás van, a
zsendice. Az adott állatcsoportnál tevékenykedő pásztorok ma is közösen étkeznek, az étkezések lefolyásában munkahelyi közösségük belső rendjéhez
hasonló szigorú rend érvényesül napjainkban is. (Az erről megfeledkező fiatalt
megintik miatta.) A hortobágyi pásztor
fő étele a lebbencs v. lebbencsleves,
tésztaleves, utóbbi a pergelt leves egy
fajtája szalonnatepertővel jól megzsírozva. A tésztalevest régen minden délre
megfőzték. Ma már a déli levesétel elmarad. Reggel esznek ma is legjobban.
A városból nagy ételesbodonokban vereshagymás ecetes savanyút (kanecetes)
vittek ki, amelyben darabszámra vágva
volt a füstölt disznóhús. Ezt a savanyú
levest csak megmelegítették, úgy fogyasztották el. (A savanyú lé fogyasztása az alföldi rossz ivóvízzel van kapcsolatban.) A pásztor néha, főleg estére ma
is öreget főz. Kedvelt öregétel a slambuc, de gyakoribb a tésztás kása v. kásás
tészta, aszerint mi van benne több. A
köleskása elengedhetetlen alapanyaga a
hortobágyi pásztorételeknek (pl. köleskásaleves). L. még: a fogalmak szócikkeit is!
pásztorfejedelem ~ fn A főszámadó
apáról fiúra szálló tisztsége. Az apátul a
fia vette át a főÝpásztorságot.
pásztorfogadás ~ fn A pásztorok alkalmazása, amelyet a különböző állattartó közösségek (Debrecenben a legelőtársulat) gyakoroltak. Idejét a szokás v. a

378

padka

hatóság szabályozta. A helyileg változó
nap, így Szent Mihály (szeptember 29.),
Demeter (október 26.), Szent András
(november 29.) előtt v. később a beszoruláskor/szétveréskor a közösség szóvivője (felügyelőgazda) ünnepélyes keretek között megkérdezte a számadót,
akar-e a következő évre maradni. Ez volt
a szólítás. Ha a közösség a számadópásztorral meg volt elégedve, v. az sem
akart elmenni, a ~ napján, Szent Mihály
napján (szeptember 29.), újévkor, vízkeresztkor (január 6.), Gergely-napon
(március 12.) v. a kihajtás előtti vasárnap) megtörtént a marasztás. A belső
pásztorok (csürhés, csordás) fogadása
általában egy évre szólt, a külső pásztoroké (gulyás, csikós, nyájjuhász, nyájkondás, fejős juhász) a legeltetés v. fejés
időtartamára. A ~ csak a számadót érintette, a bojtárokat ő fogadta fel a marasztásnál történt megállapodás szerinti
számban. Az 1910-es években pl. minden 300 szarvasmarha után 1 gulyásbojtárt, 200 ló után 1 csikósbojtárt fogadhatott. Debrecenben a közös pásztort, így
az ökörcsordást, tinógulyást, szűzgulyást, bikagulyást és az 5 cifracsikóst a
városgazdai hivatalnál fogadták fel, a
gazdasági pásztorokat (7 anyagulyást, a
renyheménes pásztorát) a felügyelőgazda házánál fogadta fel az összehívott
15−20 gazda. A ~ a gazdák és pásztorok
közös ünnepe is volt. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
pásztorít ~ i 1. Állatot terel, jószágot
őriz, legeltet. 2. Bort a torkán leenged,
lenyel.
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pásztorított ~ mn Pásztor által őrzött, legeltetett 〈jószág〉.
pásztorkalap ~ fn – A/ A (hortobágyi) pásztorok viseleteként: széles karimájú kalap. Régi öltözetdarab. Karimája nem simul szorosan a fejhez, a
csikós, gulyás általában felgyűrve viseli,
csak esís idején gyűri le. Széles karimája
védelmet nyújt az eső (és az erős napfény) ellen. Viselője zsíros kezével
mindig keni, és a hajtól is zsírosodik, így
vaslemez keménységű lesz, nem ázik át,
vizet lehet benne tartani és hordani. A
csikósok, gulyások kalapját gyakran darutoll, túzoktoll, virág is díszíti. A juhászok egyenes, kisebb szélű kalapot viselnek. Divatoznak vele, tetejét kráterszerűen legyűrik. A hortobágyi pásztorok takarmánykalapot, vagyis szalmakalapot nem tesznek a fejükre. – B/ A ~
részei: plátni ’teteje’, kant ’fejrész’, bant
’szalag alatti rész’, snitt ’szél’, álladzó,
bélés, izzasztó. Készítésének anyagszükséglete: pl. a gulyáskalaphoz 20−26 lat
(1 lat = 17, 5 g), a legkisebb szélű juhászkalaphoz: 16 lat tiszta gyapjú szükséges. (Érdekességként: a híres Kossuth-kalaphoz 8, 5 lat gyapjú szükségeltetett.) Legjobb alapanyaga a kártolt
merinói báránygyapjú, amelyet először a
zsírtól, szennyeződésektől válogatással
megtisztítanak, majd meleg hamulúgos
v. szódás vízben kimosnak, zsírtalanítanak, és a szabadban megszárítanak. Ezt
követi a kártolás, a kimosott és csomós
gyapjú fellazítása, szálaira való szétzilálása, majd a filcelés v. nemezelés. Gőzöléssel, vizezéssel tömörítik, végül forró vízzel való locsolás közben vá-
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szonba takarva átgyúrják, sűrítik a filcet
v. nemezt. Az egy kalap számára szabott
filcdarabokat, a tompokat fából készült
fejformákra (faforma) húzzák, rákötözve
forró festékben főzik a kívánt szín eléréséig. Öblítés után ismét formára húzzák, így kerülnek a szárítóba (szárítás).
A végső kikészítéskor a fejrész keményítést kap, átvasalják, a szélét kerekre vágják, és a divatnak megfelelően
zsinórral, szalaggal díszítik (szegés). A
kártolással bevégződő munkafázisokat
összefoglalóan nyersmunkának, az ezt
követő munkafázisokat fehérmunkának
is szokás nevezni. − A ~, kalap készítésével kapcsolatos egyéb szókincs
(ábécérendben): alslissz, burcolás, elekkolás, fakkfa, fakkolás, fakkszita, felformázás, főfakk, fúrplátni, gőzölés, gyúrópálca, gyúrótábla, gyúróvíz, karimafakk,
kefélőgép, körvágó, lábolás, lajterezés,
pácolás, plátni, rajbolás, raszli, rollveszsző, ruffolás, síber, slisszolás, stosszkendő, stosszolás, tűzhelyplató. L. még: a
fogalmak szócikkeit is!
pásztorkészség pásztorkíssíg fn Röviden kíssígnek is mondják. A hortobágyi pásztorok jellegzetes eszközkészlete,
kisebb használati tárgyai. A ~ áll mindenekelőtt a pásztor tűzgyújtó felszereléséből (gyújtókészség), amit így jellemeztek: Acél, kova, taplóṷ, százforintos bankóṷ. Továbbá az ezek tárolására szolgáló
bőrzacskóból (erszény/kovatartó erszény) v. bugyellárisból, bicskából és
bőr bicskatokból (hüvely), esetleg fatokba helyezett tükörből. Ezeket fémkarikákra fűzött és fém- v. csontgyűrűkkel,
sallangokkal díszített szíjakon az övére
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felfüggesztve mindig magánál hordja a
pásztor. Régen a széles bőrövhöz, a tüszőhöz csatolták, v. a szűr- csathoz erősítették. A ~hez a kerek fejű fakanál is
hozzátartozott. A pásztorok ezt az
eszközegyüttest nagyobb részt maguk
készítették, részben ló, marha és birka
bőréből, csontjából. A ~ használata a
gyufa elterjedésével szorult háttérbe.
Napjainkig csak a bicskatartó maradt
meg. Pásztorkészségnek nevezik azokat
a legfontosabb tárgyakat is (pl. bicska,
pipa, dohányzacskó, masina, száraz élelem), amit a pásztor napi vándorlásaira a
szűr ujjában magával visz. L. még: acél,
hasihasgató, kova, tapló, rákláb; a fogalmak szócikkeit is!
pásztorkunyhó pásztorkunyhóṷ fn 1.
A pásztorokat az időjárás ellen védő →
kunyhó. 2. → pásztorenyhely.
pásztorkutya ~ fn A magyarok első
háziállata a → kutya volt. Az évszázadokon át folytatott kiválasztás következtében két típusa alakult ki: őrző és védő,
ill. terelő. Az előbbit két nagy testű kutyafajta, a → komondor és a kuvasz képviseli. A komondor 60−70 cm marmagasságú kutya, szőre fehér v. fehéres
szürke, gubancos. Elsősorban a farkasok
ellen, a nyáj védelmére tartották. A 19.
század elejétől a gulyások és a csikósok
csupán a tanyahely körül házőrzőnek
tartották. A kuvasz a komondorral kb.
azonos nagyságú, kissé hegyesebb fejű,
fehér és szürke színű, nem gubancos
szőrű, őrző és vadászó kutya. Nemcsak a
nyáj védelmére, hanem terelésre is betanították. A terelő kutyák közül a → pulit
főleg a kisebb állatokat őrző pásztorok
(juhászok, kondások) tartották és tartják
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ma is. A fehér és fekete szín között minden árnyalatban előforduló gubancos
szőrű, kis testű, lógó fülű, rövid farkú
kutya térhódítása összefügg a nyugati
lomhább juhfajták elterjedésével. A másik terelőkutya a → pumi a puli és vmely
nyugati terrier jellegű kutya kereszteződéseként az újabb időkben jött létre.
Szőre rövidebb és nem olyan fürtös,
mint a pulié, füle felálló, figyelő, ma ez
a juhászok legkedveltebb hajtó kutyája.
Az alföldi tanyás vidéken ébersége és
bátorsága miatt kedvelt házőrző, a tanyakörnyéki állatok rendben tartója. A
hortobágyi pásztorok terelőkutyája a →
sinkakutya/sinkókutya és a kevésbé elterjedt → mudi is. A terelőkutyák terelési
távolságával kapcsolatban szokás emlegetni a → mérföldes kutyát, ez olyan ~,
amelyik nagy távolságról is vissza tudja
terelni a nyájat. A pásztor megbecsülte a
kutyáját, pl. azzal, hogy a bográcsban
főzött lebbencs legjavát neki szedte ki a
bicskával a földbe kanyarított lyukba,
hogy ott hamarabb meghüljön.
pásztormúzeum ~ fn – A/ Hivatalos
neve: Hortobágyi Pásztormúzeum. A
Hortobágyon a hídi csárda közelében áll,
korábban → szekérállás, ill. → bikaállás/bikaszállás volt, amelyet 1785-ben
építettek, és 1960-ban a Műemléki Felügyelőség irányításával felújítottak. Az
első kiállítás 1965-ben nyílt benne. A
múzeum jelenlegi anyaga: az épület belső terét egy jellegzetes pásztorépítmény,
az ún. négyágú szárnyék 4 egységre
tagolja. Az első egység a Hortobágy
történelmi múltját mutatja be. Külön
vitrint kaptak a Hortobágy jeles kutatói:
Zoltai Lajos és Ecsedi István. A második
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egység a pásztorok hétköznapjait tárja
elénk. A tér harmadik egységében egy
juhásztanya és a puszta közlekedési eszközei, a negyedikben a pásztorok ünnepeinek jellegzetes tárgyai és hangszereik
láthatók. – B/ A ~ elődjének tekinthető
az a múzeum, amelyet az 1930-as évek
végén a Déri Múzeum igazgatója, Sőregi
János rendezett be a Csárda néhány helyiségében. Értékes ré- gészeti, madártani, művelődéstörténeti anyaga a hortobágyi tankcsata (1944. október 14−19.)
idején pusztult el.
pásztorszervezet−pásztorrend:
Mindkét gyűjtőfogalom magába foglalja
az állatok őrzésével, gondozásával foglalkozó pásztortársadalom tagozódását
és a pásztorok közötti hierarchikus viszonyt: A pásztorok az állattartókhoz
való viszonyukban lehetnek községi,
magánállattartók által fizetett konvenciós és az állattartók közössége (gazdaság, társulat) által fogadott közös v.
nyájpásztorok. A nagyobb állatok tartásához szükséges több (4−6) főből álló
pásztorcsoport felelősség és munkakör
szerint állhat számadó, bacsó, számadó
bojtár/öreg bojtár, kisbojtár, tanyás, talyigás, cangahajtó/esztrengehajtó pásztorból, állatfajták (és tájak) szerint eltérő
összetételben és számban. A tartásmód
szerint voltak a kezes (igás és fejős)
állatot őrző pásztorok: csordás, csürhés,
libapásztor; a külső pusztai pásztorok
állatfajták szerint: csikósok, gulyások,
kondások, kospásztorok, meddő nyáj
pásztorai (meddősbojtár). Itt említhető a
kecskenyáj őrzője, a kecskepásztor is. −
A szakszavak jelentését l. a szócikkükben!
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pásztortalyiga pásztortajiga fn Pásztoroknál ételhordásra, más szükséges
holmi szállítására használt → talyiga.
Kimunkálatlan, vasalatlan kétkerekű (→
tölgyfaguriga), kétrudú kisebb jármű,
amelybe a két rúd közé egy lovat v. a
juhászok egy szamarat fognak be. A ~´n
nincs ülés, a pásztor a szénát v. az öszszehajtott → subát gyűri maga alá, és
így ül az aljdeszkán. Előfordult, hogy
maga a → talyigás húzta ide-oda.
pásztortánc: Összefoglaló név. Fő
jellemzője az eszközhasználat. A pásztor
általában legfontosabb munkaeszközével, a pásztorbottal táncol. A Hortobágy
környékén is ismert ~ok: baltástánc, botoló, hajdútánc, juhásztánc, kanásztánc,
ill. az eszköz nélkül táncolt ugrós tartoznak hozzá. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
pásztortarsolyka: → pásztortáska
pásztortáska ~ fn Népi nevei: pásztortarsojka, kanalinkóṷ, ílekhalokfű.
Capsella bursa pastoris. Apró fehér virágú, háromszög termésű → gyomnövény
(és → gyógynövény). Vérzés csillapítására használt gyógynövény. A → népi
gyógyászat az összevert, vérbefagyott
ember sebeinek, sérüléseinek gyógyítására használta. → Pákászok gyűjtötték
és árulták. L. még: Hortobágy növényvilága
pásztortűz ~ fn 1. Késő tavaszi és
nyári estéken a legelőn éjszakázó gulya
állása körül trágyából, nedves szalmából
v. gazból rakott tűz, hogy füstjével a
jószágot kínzó szúnyogokat elűzzék. 2.
Az alföldi pusztai legelőkön az őszi éjjeli legeltetés időszakában az → állás
szélén a kisbojtár v. tanyás által rakott
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jelzőtűz, őrtűz, hogy az éjjeli jártatás
után a gulya visszataláljon az állásra.
Tüzelésre a rendelkezésre álló, főként
lassan égő tüzelőanyagokat használták, a
fában szegény Hortobágyon főként az
állatok elhullott, megszáradt ürülékét, az
→ árvaganéjt. A gulyák mellett néha
félkör alakban több pásztortüzet is raktak. Télen melegedtek, nyáron tanyáztak,
nótáztak mellette, lángjában gyakran kenyeret pirítottak, szalonnát sütöttek. A
pásztortüzek a kint háló gulyák megszüntével a Hortobágyon is végleg kialudtak.
paszuly paszúj fn 1. − A/ Hivatalos
és köznyelvi neve: bab; ritkábban hallható népi neve: fuszujka; gyermeknyelvi,
ill. becézett elnevezése paszujka; alakkeveredés eredménye a puszujka: paszuly(ka) x fuszulyka. Hüvelyes termése
(megszáradt állapotban) a paszulycső,
üres héjának neve paszulyhaj, magtermése a paszulyszem. A ~ termesztése veteményeskertekben, szántóföldeken és
köztes veteményként országszerte el van
terjedve. Legősibb a lóbab, ezt a 16. században Európába került közép- és délamerikai eredetű fajták szorították ki a
táplálkozásból. Hazánkban a 17. század
végétől vált néptáplálékká. Az elmúlt
másfél évszázadban főként a szegények
mindennapi eledeleként volt ismeretes.
A 19. századtól jött szokásba a zöldbab
fogyasztása, korábban csak a száraz bab
magja szolgált eledelül. A cívis parasztgazdaságok is az egyik alapvető élelmiszernövénynek tekintették/tekintik. Több
fajtáját termesztették/termesztik: a paszulykaróra feltekeredő babfajta a futópaszuly/libamájpaszuly, juliskapaszuly,
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gyalogbab a gyalogpaszuly. Egyéb fajtanevek pl. a kis és nagy szemű változatban előforduló fehérpaszuly, zöldbabfajta az éretten fekete színű feketepaszuly,
sárga színű fajta a sárgapaszuly, a vékony aranyeső, a hártyátlan-büdöskőszínpaszuly, a hasonló büdöskő-paszuly
/büdöskőszín-paszuly, nagy szemű fajta a
kakastökű-paszuly, jó minőségű étkezési
fajta a libamájpaszuly, a vajpaszuly, a
tarka színű zsidóírásos-paszuly/írásospaszuly, tarkapaszuly, gyenge minőségű
fajta a csicseribab. Főként dísznövény a
nagy szemű bivalypaszuly. Ételnevekben
is előfordul: édespaszuly, tört paszuly,
előtagként: paszulyleves, paszulysaláta.
Tréfás-gúnyos névátvitel eredménye a
babbal kereskedő személy kanpaszuly
elnevezése. – B/ A cívisek, gazdagabbak
és szegények egyaránt sok ~t fogyasztottak, különösen a reformátusok által is
sokáig megtartott pénteki hústalan, böjti
napon. Ilyenkor általában ~leves (volt)
az ebéd, utána fonatos vagy kőÝtt tíszta.
Erre utaló tréfás mondás: Píntek, paszujos az inged! Más frazémákban is leginkább tréfás árnyalattal szerepel. Suszternek tulajdonított mondóka: Én kis kerek
székem, engeggyél meg nékem, mert én
pa- szujt ettem, poszog az én seggem!
Jótanács, figyelmeztetés: Ne főÝzz paszujt, mert paszujkátul poszog hátul!: ti.
aprókat lehet fingani tőle. Felszólítás:
Toszúj, paszuj!: főleg gyermekeknek
mondva: húzódj(atok) odébb! Dorgálások: Űjj a paszujba savanyodni!: (gúny)
ügyetlen embernek mondják. Paszujt
kendteknek, mert nem vígeztek!: a gazda
mondta a munkásainak, ha nem fejezték
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be az eltervezett munkát. Ténymegállapításként: Paszujkátúl poszog hátul: a
babtól gyakran lehet szellenteni. Megállapítás: Nem lesz abbúl paszuj se!: semmi sem lesz abból! Szóláshasonlat: Sűrít,
mint a ritka paszuj a fazikba: (gúny)
sürög-forog, igyekszik nélkülözhetetlennek feltüntetni magát. Kínlóṷdik, mint a
paszuj hús nélkül: (tréf) sok gonddal,
bajjal él, sokat szenved. Szólásokban is
szerepel. Gyereknek mondják: Sok paszujt kell még addig megenned: sokat
kell még addig nőnöd, erősödnöd, okosodnod. Ojan savanyú, hogy paszujt lehetne vele főÝzni: főleg borról mondják:
nagyon ecetes. Azt szeretném, ha főÝve
vetnék el a paszujt: (tréf) az mondja, aki
nem kedveli a ~ételt, a főtt ~ ui. nem
tudna kikelni. 2. (tréf) Kisfiú hímvesszője. 3. A kaptafára húzáskor a bőrön keletkező ránc. L. még: paszulykása; a fogalmak szócikkeit is!
paszulycső paszujcsű fn Röviden
csűnek is mondják. A → paszuly hüvelyes termése. Ősszel a megszáradt paszulycsöveket leszedik, a napon megszárítják, majd zsákba rakják, nagy sodrófával jól megütögetik, és a paszulyszemek kiperegnek a csőből.
paszulyételek: A paszuly a debreceni
cívis konyha fontos alapanyaga. Vidékünkön a hártyátlan-büdöskőszínpaszuly, futópaszuly/libamájpaszuly, tarkapaszuly, fehérpaszuly, zsidóírásos-paszuly a legismertebb babfajta. Többféle
étel készülhet belőlük. Száraz paszulyból
pl. levesféle: paszulyleves, édespaszuly,
főzelékféle: törtpaszuly és a húsmosés.
Zöldpaszulyból készül pl. a zöldpaszuly-
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leves és a paszulysaláta nevű köret. L.
még: az egyes szócikkeket is!
paszulyhaj paszujhaj fn A → paszuly üres héja, hüvelye.
paszulyka: → paszuly
paszulykaró paszujkaróṷ fn 1. Babkaró. 2. Nyurga, sovány ember. − Szóláshasonlat: Sovány, mint a paszujkaróṷ: nagyon sovány. L. még: emberi test
paszulykása paszujkása fn Többfajta
bab. A → kommenció része volt többek
között 40 kg vegyes ~.
paszulyleves paszujleves fn Köznyelvi neve: bableves. Legfontosabb tartozéka a főtt füstölt disznócsülök, disznóhús, amely együtt fő meg a paszullyal,
mert a debreceni ember úgy szereti, ha a
disznó beledöglött, azaz hússal. Készítése: A gazdasszony kb. 1−2 liternyi →
paszulyt → megirt, azaz tenyerével ritkán szétterítve megválogat, hideg vízbe
teszi, amit a víz felvet, azt kidobja. Főzi,
amikor megfőtt, → megkészíti: a levéből
egy kis tálba kimer egy keveset, ebbe sót
és sűrű → rántást tesz, ezt a forró lében
feltöri, rátölti a paszulyra, egy fej apróra
vágott vereshagymát beletesz, és újra
főzi. A paszuly puhára fő, a rántás szétfő. Végül ecettel, kevés cukorral és tejföllel ízesíti. − A rántás nélküli ~ nem jó
étel. Erre utal az Ecsedi Istvántól (A
debreceni és tiszántúli magyar ember
táplálkozása, 172) följegyzett dalféle is:
Sujt az átok tekintetes Úr!/Rántás nélkül
nem jó a paszuly./De ha aggyák, úgy is
megeszem,/Mert a paszulyt nagyon szeretem. L. még: leves
paszulyos paszujos mn 1. Babétellel
összekent. 2. Ráncos 〈cipőbőr〉. − Szó-
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lásban: Píntek, paszujos az inged!: utalás
arra, hogy korábban a reformátusok is
gyakran ettek a pénteki böjt napján
vmilyen → paszulyételt.
paszulysaláta paszujsaláta fn Zöldpaszulyból párolt köret. L. még: paszuly
paszulyszem paszujszem fn Babszem.
patak ~ fn − Szóláshasonlat: Ugy fojik belőÝle a szóṷ, mint a ~: sokat beszél, beszédes. Ugy fosik, mint a ~: erős
hasmenése van.
patália ~ fn Tömeges veszekedés.
patécsos képű: → pecsétes képű
páter ~ fn − Szólás: Lassan ~ a kereszttel, hadd fingjík a halott!: (durva)
lassan a testtel, hátrább az agarakkal!
páternoszter ~ fn Miatyánk.
páternoszter kút ~: Növények öntözéséhez, locsolásához használt, járgányhoz hasonló szerkezetű, bő vízű → kút.
Egy ló járt körbe-körbe, így húzták fel a
kerékre szerelt vödröket, majd a tele
vödröket a mellett levő nagy vályúba,
kádakba öntötték. Az 1950-es években a
helyi állami gazdaság földjén (is) működött ~.
patics: → paticsfal
paticsfal ~ fn Szószerkezettel: paticsos fal; röviden: patics. Vesszőből font,
ritkábban nádból készült, sárral betapasztott fal. Főleg a tanyavilág lakóházai, nagyobb gazdasági épületei (pl.
istálló) készültek ~lal a 19. század végéig.
paticsos fal: → paticsfal
patika ~ fn 1. Gyógyszertár. Rosszkívánság: Patikára kőÝsd! − mondják
annak, aki becsap vkit. Szóláshasonlat:
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Ojan drága, mint a ~: nagyon költséges.
Szólás: Nincs rá orvasság a ~´ba: nem
lehet rajta segíteni. 2. Mentőláda a cséplőgépnél. Fertőtlenítő- és kötözőszereket, kenőcsöket, és ecetet tartalmazott.
Utóbbit azért, ha vki rosszul lett, az óṷra
alá dörzsöltík a két kéz között az ecetszagot, felszíjta, oszt jobban lett. 3. Vendéglőben az asztalon levő összes fűszertartó (ecet- és olajtartó, só-, ill. paprikatartó és mustártartó, borsőrlő és porcukorszóró) összefoglaló elnevezése.
patikárius, patikáros, patikárus: →
patikus
patikaszer ~ fn Gyógyszer.
patikus ~ fn Régies változatai: patikárius, patikárus (patikáros). Gyógyszerész. Még gyermekkoromba patikárusnak, patikáriusnak mondták a gyóṷgyszerészt. Szólás: A patikárus (patikárius)/~ kutyája is ettül döglött meg: a) annak mondják, aki a kínálás ellenére se
akar enni vmiből. b) az mondja, akit
megkínálnak vmi nemszeretem étellel. A
patikárus/patikárius/~ kutyája is a próṷbába döglött bele: nem próbálkozni kell,
hanem bele kell vágni a dolgok közepébe.
*Patikuskert: → Postakert
pating patting fn Az → eke gerendelyét az → eketalyigához kapcsoló erős
vaskarika v. lánc, ill. régebben szíj v.
gúzs.
patkány ~ fn Ritkábban hallható
szóösszetétellel: patkányfíreg. Más népi
nevei: poc, pocok. Arasznyi nagyságú,
hosszú farkú, barnás szőrű, hulladékon
élő kártevő rágcsáló. Különösen a sok
szemesterményt tároló tanyákon volt el-
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terjedve. Idős cívisek a ~ pusztításának,
elűzésének több módját ismerték. Irtották, patkánycsapdával, patkányfüstölővel, de leggyakrabban patkányfogó kutyával. Elűzésére is volt módszer (féregűzés). Volt, aki úgy űzte el a tanya számtalan ~át, hogy az épületeken minden
lyukat betömött, naponta nyolcszortízszer körbejárta az épületeket, és mindenütt megütögette a ~lyukakat, néhány
nap múlva egyetlen egy sem volt a tanyán. Létezett egy ennél sokkal kegyetlenebb módszer is. Megfogtak egy ~t, a
nádból egy kis csíkot vágtak, a farkánál
jó darabon bedugták a gerincén. Mind
elmarta a tanyától az összes ~t, mert azt
se tudta, mit csinájjík, amerre ment,
mindenütt harapdálta űket, azok meg
elmentek. A visszaemlékezések szerint a
Bihari úti sertéstelep, ill. hizlalda és vágóhíd környékéről egy idős férfi úgy űzte el a kártékony férgeket, hogy egyet
megfogott közülük, annak kiszúrta
mindkét szemét, és elengedte. A megvakított állat kínjában elmarta a társait.
Ugyanitt benzinnel is próbálkoztak. A
férget benzinbe mártották, és meggyújtották. De hamar rájöttek, ez veszélyes,
mert majdnem tüzet okoztak vele. −
Tánckurjantás: A csizsmámba nincsen
kíreg, mert megette a ~fíreg. L. még: a
fogalmak szócikkeit is!
patkánycsapda ~ fn → Patkány
megfogására alkalmas szerkezet.
patkányféreg: → patkány
patkányfogó kutya patkányfogóṷ
kutya: → Patkány megfogására alkalmas
→ kutyafajta.
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patkányfüstölő patkányfüstölőÝ fn A
patkányirtás egyik módja. A patkánylyukban botra csavart petróleummal
átitatott rongyot gyújtottak meg.
patkányméreg patkánymíreg fn Patkányirtó szer.
patkó patkóṷ fn 1. − A/ U alakú tömör vaslemez, amit a lovak, öszvérek,
ritkábban ökrök patájára, körmére szögelnek fel, hogy védje a patát a kopástól.
Külön névvel jelölt részei: a patkósarok,
patkószeg. Többféle méretű ~ van: tömörebb, szélesebb és keskenyebb, a szeglyukak száma rendszerint: 5−6. Fajtái: a
könnyebb és sima nyári patkó, a nehezebb és élesebb téli patkó, népi nevén jegespatkó/jégpatkó/sarkospatkó. Az ilyen
~ gátolja a ló csúszását, csuszkálását
azáltal, hogy erős és hegyes csavarokat
csavaroznak a rajta levő menetes lyukba.
Ritkább ~fajta az ún. német-magyar ~, a
fájós patájú állatra felilleszthető gyógypatkó és az ökör patájára felverhető
marhapatkó. A ~ elkészítése és felszögelése, a ló patáinak kezelése a patkolókovácsok mestersége volt. A patkolás segédeszközei a patkolóállvány/iskola, ill.
a patkolókaloda/kaloda volt. A ~ használatával kapcsolatban megjegyzendő,
hogy a hortobágyi pásztor (és az alföldi
paraszt) nem (v. csak ritkán) patkolta/patkolja meg a lovát. Ennek oka, hogy
a Hortobágyon a puha fű nem töri fel a
ló talpát, télen pedig a csikós otthon pihen(t).− B/ A ~ a magyar népi hiedelemvilág egyik mágikus tárgya. Szerencsét
hoz, különösen a talált ~. Szokás volt,
hogy a ~t (főleg falvakban) a ház alapjába tették, v. a küszöbre szögezték, ka-
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nyarulatával befelé, mert így a szerencsét bevitte a házba. Az állatokat a rontástól védte, szerepet játszott a tejvisszahozó mágikus eljárásokban is. − Szóláshasonlatban: Annyit ír, mint a jukas
patkóṷ: semmit sem ér. Más változatban: Annyit ír, mint döglött lovon a patkóṷ. Szólásban: Összerugták a patkóṷt:
csúnyán összevesztek. Lelt a cigány egy
patkóṷt, örült neki, mert vas vóṷt:
(gúny) annak mondják, aki ha talál vmi
értéktelen dolgot, túlzottan örül neki. 2.
Lábbeli sarkát a kopástól védő U alakú
vas, pl. csizmapatkó. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
patkol ~ i 1. → Patkót szegez vmire.
2. Macska, ill. veréb párosodik. Erre
utaló szólásban: Bálint-napot éreznek a
macskák/verebek: természetüktől hajtva
Bálint-nap (február 14.) környékén a
macskák hangos nyávogással, a verebek
zajos csiripeléssel keresik a párjukat, ill.
párosodnak.
patkolás ~ fn A patkolókovács tevékenysége, amelynek során a ló lábára a
patkót felveri; lópatkolás. A ~ eszközei:
a pipa, karika, patkolókaloda, patkolóállvány/iskola. Egyik cselekvésének igéje: megpipáz. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
patkolóállvány patkolóṷállvány fn
Másik neve: iskola. Lejtő alakú állvány,
→ patkoláskor erre helyezik a ló lábát.
patkolókaloda patkolóṷkaloda fn
Röviden: kaloda. Olyan eszköz, amelybe
a rúgós, makrancos lovat beleállították
→ patkoláskor, és a földről felemelték,
hogy ne tudja a patkolást akadályozni.
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patkolókovács patkolóṷkovács fn
Teljes neve: lúpatkolóṷkovács. Főleg lovak patkolásával foglalkozó → kovácsmester.
patkósarok patkóṷsarok fn Lópatkó
két végének visszahajlított része.
Patkós csárda: → hortobágyi csárdák, Sóút
patkós szűr patkóṷs szűr: Olyan →
szűr, amelynek a vállán patkó alakú
csipke- v. zsinórdíszítmény van.
patkószeg patkóṷszeg fn → Patkó
felerősítésére való szeg. Szólás: Ojan
éhes vagyok, hogy megenném a patkóṷszeget is: nem válogatnék az ételben.
Megenné a patkóṷszeget is: nagyon
éhes. Ojan ez a bor, mintha patkóṷszeget nyeltem vóṷna: savanyú, rossz ízű.
Közmondás: A patkóṷszeg is pízt ír [ér]:
a kis értékű tárgyakat is meg kell becsülni.
patófű: → párló
patronos puska ~: Patronnal működtetett hengeres eszköz, amely szeget
kilőve dönti le a disznót (→ disznóölés).
patrul ~ fn (rég) 1. Katonaságnál: éjjeli őrjárat. Patrulba ketten jártak, párba. 2. Éjjeliőr, bakter.
patrulozás ~ fn Éjjeliőri szolgálat.
Az 1919-es román megszállás idején a
Debrecen környéki tanyavilágban (pl.
Fancsikán) a cívis gazdák összeszervezkedtek, éjszaka vigyáztak a rendre, este
8-tól reggel 6-ig járőröztek, mert raboltak, fosztogattak a románok. A járőrözők
kb. 20-an voltak, váltották egymást.
Egy-egy éjszakára 10−10 fiatal gazda
volt beosztva, ők a Fancsikán járőröztek.
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Puskával is ellátták őket. Az egyik tekintélyes gazda volt a főnökük.
patting: → pating
pattint ~ i Gombfocizik. A fiúgyerekek a gombfocit ~ották.
pattog ~ i Pattogzik. Pattog a mész a
falrul. Igekötővel: → felpattog, kipattog,
lepattog
pattogató rosta pattogatóṷ rosta:
Pattogatott kukorica készítésekor használt régi → rosta, amely már füstölhető,
és a kérge éghet is.
pattogatott tengeri ~: „Pestiesen”
pattogóṷ; durva körülírással: dróṷton
pirított daruszar. Pattogatott kukorica.
A cívisek (főként a gyerekek) kedvelt
tavaszi, nyári csemegéje (volt). Az erre
alkalmas tengerit megtisztították, megszórták, és a napra kiterítve megszárították. A pattogatáshoz tengericsutkából
tüzet raktak. A → pattogató rostába egy
maréknyi tengerit tettek. Egy asszony
mellékucorodva a tűz fölé tartotta, és
jobbra-balra mozgatta. Az ácsingózó
gyermekek rigmust is mondtak hozzá:
Pattanj Péter, Pattanj Pál. Olyan legyél,
mint egy tál! A meleg hatására a tengeri
pattog, pörkölődik, több kicsattan, kiugrik a rostából. Mikor egyre több kezd
kipattanni, lefedik. A művelet végén a
rosta tartalmát egy → szakajtókosárba
öntötték. A kipattant nagyok fölülre, a
megpörkölődött súlyosabbak, a pirosra
v. feketére pörkölődött szemek (→ cipója) alulra kerülnek. A műveletet addig
ismételték, amíg a mennyisége fogyasztásra elegendő nem lett. Az inyencek a
~t forró zsírban is megforgatták.
pattogó: → pattogatott tengeri
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Pattogós Tóth János: → cívis ragadványnevek
patvar ~ fn (rég) Perpatvar.
patvarkodás ~ fn Perlekedés, veszekedés.
patvarkodik ~ i Perlekedik, veszekedik.
patyolat ~ fn Kézi szövésű v. boltban
árusított finom, fehér lenvászon. Szóláshasonlat: Ojan, mint a ~: szép tiszta, hófehér.
pátyolgat ~ i 1. Pl. kisgyermeket
gondosan (be)takargat. 2. Becézve simogat. 3. Kisgyermeket, kisebb állatokat
dédelget, kényeztet.
pátyolgatás ~ fn Simogatás, kényeztetés.
páva ~ fn Pompás tollazatú, hosszú
farkú, fácánféle madár. Csak egy-két
városi cívis udvarban volt látható. −
Szóláshasonlat: Úgy sétál/jár, mint egy
~: büszkén, kényesen. Pulykát ingerlő
játékos mondóka: Szebb a ~, mint a pujka.
pávaléptű pávalíptű mn Büszke,
hetyke járású 〈személy〉.
pávás ~ fn 1. → Mézeskalácsos faforma. 2. Kivert tésztából készített mézeskalácsos termék. A tokni tányírok közé tartozik a címeres, a nagytemplomos,
a virágtál és a ~.
Pávás Gál: → cívis ragadványnevek
pávaszemű pillangó pávaszemű pillangóṷ: Másik neve: íjjeli pávaszemű
pillangóṷ. Pávaszem.
Pavilon: → harminckilencesek
pazar ~ I. mn Pazarló, tékozló. Pazar egy ember, mindenit elpazarol, szöszön-boron óṷcsóṷjír elad mindent, nem
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becsüli meg a vant. II. fn Kár. Pazarba
megy: kárba vész.
pazarkodik ~ i Pazarol, elveszteget.
Ebbül a borbul pazarkodtam, mert két
üveggel elajándékoztam.
pázsit ~ fn Füves terület.
pece ~ fn A fölösleges víz elvezetésére szolgáló kisebb, pocsolyás, természetes → vízmeder.
Pece: → Nagymacs, Ondód
pecek ~ fn 1. Vmit rögzítő pálcika,
pl. → hurkapecek. 2. Kötélhurkon áthúzott, két végén hegyes fadarab pl. szalonna, füstölt hús felakasztására. 3.
Mondják fapeceknek is. Borjú v. marhakötélnek, kötőféknek a végére keresztben erősített kis fadarab, amelyet az állat
nyakába vetett kötél hurkán, ill. a jászol,
szekér stb. karikáján áthúznak, amikor
az állatot odakötik. 4. A → félkézfűrész
feszítő fája, amely a középfához támaszkodik. 5. Összetétellel: csatpecek. A
csatnak a lyukon átbújtatható rögzítő
tűje. 6. Tréfás összetételben: női nemi
szerv része a → pinapecek. − Szóláshasonlat: Úgy áll, mint a ~: feszesen, egyenesen áll.
peceklyuk pecekjuk fn → Szíjgyártómesterségben: szíjon vágott lyuk, amelyen a csat rögzítő tűje, a → pecek átbújtatható. Pecekjuknak legjobb kis ovális
jukat vágni.
peceklyukvágó pecekjukvágóṷ fn
Másik neve: pecekvágóṷ. → Szíjgyártóknál: a szíjon levő → peceklyuk kivágására való lyukasztó.
pecekvágó: → peceklyukvágó
Pecenpál: → hortobágyi helynevek
és helynévtípusok
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Pecenpál halma: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
Pecenpál halma járása: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
pecér ~ fn 1. Sintér, gyepmester, ill.
kutyákat gondozó, idomító alkalmazott.
Kutyapecérnek is mondják. Segédje az
alpecér. 2. A szó más összetételekben is
szerepel, a megszokottól eltérő mérték
kifejezésére elítélő mellékjelentéssel.
Így a gyermekbolond jelölője a gyerekpecér, a fiúk társaságát túlságosan kedvelő lány a fiúpecér, a lányokat hajkurászó legény(ke) a lánypecér, a tyúkokat
kergető vásott (fiú)gyermek a tyúkpecér,
a szenvedélyes hurkafogyasztó gúnyneve hurkapecér v. hurkazsandár, a folytonosan a konyhában kuktáskodó, ott
lábatlankodó férfi a konyhapecér. L.
még: a fogalmak szócikkeit is!
pécka: → pecka
pecka pécka fn → Kalaposmesterségben: téglából rakott tűzhely tűztere
fölött levő vaslemez, amelyen a nemez
tömörítéséhez szükséges gőzölést végzik.
peckás ~ fn 1. Kazán, gőzgép, kályha
fűtését végző munkás. 2. Kazán, gőzgép
fűtésénél segédkező személy, fiúgyermek. A cséplőgép gőzgépét kiszolgáló
személyzet tagja, a fűtő segédje. Ő készítette oda a szalmát a fűtő keze alá,
gyakran a tüzet is ő rakta.
peckes ~ mn Egyenes tartású. Az
ilyen emberre mondták gúnyosan, hogy
Feszít, mint a kutya a tollseprűvel.
peckes kötél ~: Kis, keresztben álló
fadarabbal, → pecekkel ellátott borjú- v.
marhakötél a jószág megkötésére.
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Pecze erdeje: → hortobágyi pásztortársadalom
Pecze-járás: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
Pecze Jóska járása: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
Pecze-kunyhó: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
Pecze-kút: → hortobágyi helynevek
és helynévtípusok
pecsenye ~ fn Sült hús, ~hús, ~kövér
hús. A ~ egíszbe sült disznóṷ- vagy marhahús. Összetétellel jelölt fajtái: → csukapecsenye, farapecsenye, fehérpecsenye, lacipecsenye, lesipecsenye, szűzpecsenye, zsiványpecsenye. L. még: pecsi
pecsenyeforgató-villa pecsenyeforgatóṷ-villa fn Konyhai eszköz, → villafajta. L. még: bárányjegy
pecsenyekövér ~ fn → Disznóöléskor a szalonnáról levagdosott húsdarabok, ill. a húsról leszedett kövér részek
összessége. Ebből készül a kolbász is, a
kolbásznak valóhoz tették. L. még: pecsenye, zsírolvasztás
pecsenyekövér-tepertő pecsenyekövér-tepertőÝ fn Húsos → tepertő.
pecsenyénekvaló pecsenyénekvalóṷ
fn Olyan disznó- v. marhahús, amelyből
jó → pecsenye(hús) készíthető.
pecsenyesütő pecsenyesütőü fn →
Pecsenye sütésével foglalkozó személy
(ek). A Dózsa György téren árusítottak.
Pecsenyeszemű Szilágyi: → cívis
ragadványnevek
pecsenyezsír ~ fn A hús kisütése
után az edényben megmaradó finom,
zaftos → zsír, ill. kövér húsból kisült
zsír.
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pecsétes képű pecsítes kípű: Foltos,
tarka pofájú 〈juh〉. Népetimológiás megjelölés, a patécs(os) ’kiütés(es), vörheny(es), skarlát(os)’ szóból.
pecsétes seggű csirke ~: Hasmenéses
kiscsirke. L. még: baromfitartás
pecsétgyűrű ~ fn Eredetileg pecsét
nyomására alkalmas → gyűrű volt, később ehhez hasonló divatos gyűrű lett.
pecsétnyomó pecsétnyomóṷ fn Bélyegző.
pecsi ~ fn (gyny) Pecsenyefalat, húsfalat. A nagyobbacska gyermeknek már
adtak egy kis ~t is. Szólás: Kicsi ~, nagy
popa, azt mondta az öreg Konya: gyereknek mondják: kevés húst kell enni
sok kenyérrel.
*Pécslaka: → Hortobágy
pedál ~ fn Másik neve: tritt. → Szövőszék alkatrésze.
pedellus ~ fn Iskolai hivatalsegéd.
Szószerkezetben: főÝiskolai pedellus.
peder ~ i 1. Csigát ~: csigát készít. 2.
Bajuszt ~: pödri a → bajuszát. L. még:
csigacsináló
pederget ~ i Pödörget, sodorgat. BajuszkenőÝccsel pedergeti a bajuszát.
pediglen ~ ksz Pedig. Már ~ ez úgy
van.
pedrő pedrőÝ fn Bajuszpedrő. L.
még: ólompedrő
pedrőfa pedrőÝfa fn → Paszományosoknál: lapos, bunkós fejű, faragott
nyeles szerszám, amellyel a rövidebb
zsinórdarabot, övet összesodorták úgy,
hogy nyelénél fogva pörgették, miközben a zsinór a bunkós fej tetején levő
horgon volt.
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pehely pehej fn 1. A mag külső, nagyon könnyű héja. 2. → Pehelytoll, ill.
ennek ágynemű töltésére használatos
tömege. 3. A kukoricaszem tövén a szem
és a csutka érintkezésénél található
könnyű hártyás levélke, amely morzsoláskor kihullik, kukoricapelyva.
pehelykolompér: → pehejkrumpli
pehelykrumpli ~ fn Alakváltozata:
pehejkolompír. Nagy szemű, fehér, főként sütni való → krumpli. Nagyon parázs, jó ízű és szapora.
pehelypárna pehejpárna fn Pehelytollal töltött → párna.
pehelyszőr pehejszőÝr fn A fedőszőrök alatt levő rövidebb, finom hőszigetelő szőr. L. még: szőrmekikészítő
pehelytoll pehejtoll fn A fedőtollak
alatti kisebb, puha, finom hőszigetelő
toll. A ~ és a → pehely a kényelmes →
párna nélkülözhetetlen anyaga.
pej ~ mn Vöröses v. sárgásbarna színű, fekete v. sötét sörényű és farkú 〈ló〉.
Fajtái: almáspej, babospej, barnapej,
barnáspej,
feketepej,
gesztenyepej,
meggypej, mogyorópej, őzpej/őszpej, setétpej, veres szőrű pej. L. még: lótenyésztés; a fogalmak szócikkeit is!
pejderes ~ mn Lószínnév, a → deres
egyik árnyalata. L. még: lótenyésztés
pejló pejlú fn Vöröses v. sárgásbarna
színű, fekete v. sötét sörényű és farkú →
ló. L. még: pej
pejtli: → pertli
pék ~ fn Kenyeret, ~süteményt készítő iparos, szakmunkás. − Azok a cívis
családok, ahol nem volt otthon kemence,
az 1930-as évektől a ~nél süttették a kenyerüket. A dagasztás, kelesztés, szakaj-
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tóba tevés munkáját a gazdasszony továbbra is saját házánál végezte el, majd
erre a célra összeeszkábált kézikocsin
gyékénykosárban v. hatalmas kosarakban a karján vitte el a bérsütést (is) vállaló ~hez. Amíg a ~ befűtött, addig a
forró kemence közelébe, ahol a lang kisütött, helyezte el a szállítástól leesett
kenyértésztát, így az ott ismét kelni kezdett. Amikor a kemence elérte a kellő
hőfokot, a ~ rátöltötte a kenyértésztát a
vetőlapátra, egyben a megrendelő megvizezett névjegyét (név, utca, házszám
megjelöléssel) ráragasztotta a tetejére,
majd a többivel együtt bevetette a kemencébe. A házi → kenyérsütés gyakorlatához hasonlóan sütés közben a ~ többször levette az előtét, és benézett a kemencébe, majd két és fél óra hossza múlva, ha szép piros volt a külseje, ha megsült vóṷt a külsőÝ haja, kihúzta a →
szénvonóval. Egy vizes ruhadarabbal,
egy vízbe mártott kefével a tetejét megdörzsölte, az alját egy kis tollseprűvel
letisztította, ragyogott a kenyér. Így nem
volt lisztes, ha a gazdasszony magához
fogta, amikor vágott belőle. A ~ sütőkemencéje nagyobb méretű volt, hiszen
eladásra saját magának, ill. másoknak is
sütött benne kenyeret. A bérsütésért kilószámra kellett fizetni, nem túl magas
összeget. A kenyér súlyát a kisütés után
mérték meg. A ~nél sütött kenyerek
állítólag 8− 8½ [!] kg súlyúak is voltak.
A kész kenyerét mindenki a névjegy
alapján ismerte meg. Ilyen ~ség működött az említett években pl. a Virág utcán (Kányási) és a Nyíl utcán (Sneider
Benjámin). Szólás: Eriggy a ~hez pa-
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naszra!: már nem lehet az ügyön segíteni, hiába fordul(sz) bárkihez.
péklapát ~ fn Kenyérlapát. Bükkfából készítette a lapátkészítő kisiparos.
pekulál: → spekulál
pelargónia pellárgóṷnia fn (rég)
Pelargonium. Cserepes virág, a → muskátli egyik fajtája. L. még: virágoskert
példabeszéd példabeszíd fn Közmondás, szólás.
példás ember ~: 1. Megfontolt, okos,
sok mindent tudó ember. 2. Találó eseteket, jóízű történeteket, adomákat ismerő ember. Egyik adatközlőm így beszélt
róluk: Aki rígi meséket mondott a fiataloknak, példamutatóṷ. Mára már alig
maradtak, kihaltak a ~ek, a megfontolt,
okos, sok mindent tudóṷk, aki az őÝsmondásokat ismerte. L. még: ősmondás
pele ~ fn A mókusnál kisebb , erdőkben élő, téli álmot alvó rágcsáló.
pelenka ~ fn Gyermeknyelvi neve:
pelus. Csecsemő, kisgyermek alsótestének beburkolására használt ruhadarab.
Könnyedín így mondták, hogy pelus. L.
még: csecsemőöltözet
pelerin ~ fn Ujjatlan, rövid, körgallérszerű női ruhadarab. Még az én gyerekkoromba is vóṷt, a díszes ruhára egy
fodort tettek vagy rakva, vagy húzva.
Ojan is vóṷt, ami térgyig írt, ujja nélküli, magához szorították, ha szél fújt. L.
még: cívis női viselet
pelikán ~ fn Összetétellel: pelikánmadár. A reformátusok madara, Erdejbe
a református templomba vóṷt, szóṷszéket díszítettek vele.
Pelikán [csárda]: → hortobágyi
csárdák
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pelikánmadár: → pelikán
pellárgónia: → pelargónia
pellengér ~ fn Fa- vas-, v. kőoszlop,
ehhez kötötték ki megszégyenítésül a
kisebb vétséget elkövetőket. A hagyomány szerint a régi világban ~re állították v. kalodába tették azt az asszonyt,
aki a más urára mert kacsintani. Majd
elővették a vesszőseprűt, és kiseprűzték
a városból. A ~ a városháza előtt állt. L.
még: Nagytemplom
pelus: → pelenka
pelyhesvánkos pejhesvánkos fn Pehellyel tömött kispárna.
pelyva pejva, péva fn Ritkább megnevezése: apróṷtörek, léha. A gabonaszemet borító, vékony, hártyás levélkéknek a csépléskor leváló és összegyűlő
tömege. Szóláshasonlat: Annyi píze van,
mint a pejva: sok pénze van. Annyi, mint
a péva: megszámlálhatatlanul sok. Közmondás: Sok péva közt elvész a búza: a
sok értéktelen között elvész az értékes.
L. még: majoránnapelyva, zabpelyva
pelyvahordás pejvahordás, pévahordás fn Csépléskor a cséplőgépből kihulló
→ pelyva elhordása, betakarítása.
pelyvahordó pejvahordóṷ, pévahordóṷ fn → Cséplőgépnél az a személy,
aki a gépből kihulló pelyvát elviszi. L.
még: pelyvahordó lányok
pelyvahordó lány pejvahordóṷ/pévahordóṷ jány: A → cséplőgépből kihulló → pelyvát rendszerint serdülő lányok szállították el, négyen voltak, párban dolgoztak.
pelyvahúzó gereblye pejvahúzóṷ
/pévahúzóṷ gerebje: Alakváltozata: pévázóṷ gerebje. Fából készült, ritka fogú
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→ gereblye, amellyel a kinyomtatott gabonáról lehúzzák a pelyvát és a töreket.
pelyvakaparó lány pejvakaparóṷ
/pévakaparóṷ jány. → Cséplőgépnél az
a személy, aki a gépből kihulló pelyvát
összekotorja, hogy a → pelyvahordó
lányok elszállíthassák.
pelyvalyuk pejvajuk, pévajuk fn A
→ cséplőgép alján levő nyílás, ahol a →
pelyva kihullik.
pelyvarakás pejvarakás, pévarakás
fn Másik neve: pejváskazal (péváskazal).
A csépléskor összegyűlt és kazalba rakott → pelyva. Amikor elég magas, a
tetejét szalmával fedik, szalmával hegyezik a pejvarakást.
pelyvás: → pelyvásól
pelyváskazal: → pelyvarakás
pelyváskosár pejváskosár, péváskosár fn → Pelyvahordásra való nagy,
kétfülű → kosár. A pelyváskazalból evvel hordták be az istállóba a → pelyvát.
pelyvásól pejvásóṷl, pévásóṷl fn
Más nevei: pejvás (pévás), pejváspajta
(péváspajta), pejvásszín (pévásszín), pejvatartóṷ (pévatartóṷ). → Pelyva (és
törek) tárolására szolgáló, vályogból készített, padlás nélküli, nádtetős, egyszerű
kis gazdasági épület, → fészer. Rendszerint a → nagyól egyik fala mellé épült.
pelyváspajta: → pelyvásól
pelyvásszín: → pelyvásól
pelyvatartó: → pelyvásól
pemete ~ fn Alakváltozata: pemetelőÝ. Másik neve: szenescsutak. 1. Hoszszú rúd végére szalmából, rongyból,
kukoricacsuhéból stb. kötött csomó,
amelyet a kenyérsütő → kemence tisztogatására, ill. vizesen a bent maradt pa-
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rázs eloltására használnak; kemenceseprű. 2. Hosszú nyélre kötött fekete (konyha)ruha, amellyel a kemencében a perecsütő tepsiről letörlik a rászállt pernyét v.
hamut.
pemetefű ~ fn Marrubium. Legelőkön növő, kerek v. tojásdad levelű, fehér
virágú, molyhos gyógynövény. Párlata,
köptető hatású teája köhögés, kifázás,
hörghurut, fejfájás gyógyítására hatásos.
Hatóanyaga köhögéscsillapító cukorka
alkotórésze. Hajdan → pákászok is gyűjtötték és árulták. L. még: pemetefű-cukorka
pemetefű-cukorka ~ fn A → pemetefű hatóanyagát tartalmazó, köhögés,
torokfájás elleni kemény cukorka. Akinek fájt a torka, ~´t szopogatott.
pemetel ~ i Igekötővel: → kipemetel.
Kemencét a kenyér bevetése előtt pemetével, vagyis kemenceseprűvel kitisztít.
L. még: kenyérsütés
pemetelő: → pemete
pemetevíz ~ fn Az a víz, amelybe a
szénvonót, ill. a megtüzesedett → pemetét mártják. L. még: kenyérsütés
pempő pempőÝ fn 1. → Méhészetben
az anyaálcában található mirigyváladék.
Mézet keverve hozzá az → anyaméh
táplálására használják. 2. Házilag előállított gyógykenőcs. Hétféle anyagból volt
kikeverve, összetevői: mustár, reszelt
fokhagyma, vereshagyma, nyúlháj, rozsliszt, kevés méz és háziszappanforgácsok. Meleg ~t tettek a kelevényre, hogy
megérjen, kifakadjon, így gyógyították.
pemzli ~ fn Kis méretű ecset.
pencli ~ fn Könnyű karton ujjas, hasonló anyagú szoknyával hordták. A 19.
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század női viselete volt. L. még: cívis
női viselet
pendely pendej fn A → cívis női viselet egyik jellemző ruhadarabja. Több
egymáshoz szorosan kapcsolódó változata és felhasználása ismeretes (→ ing).
1. Hálóruhaként is szolgáló fehérnemű,
hosszú női ing. 2. Közvetlenül a felsőtestet takaró v. pedig az ing fölött viselt,
fehér házivászonból készült alsószoknya
(→ gyolcspendely). 3. Vászon alsószoknya. 4. Vászonból készült, hosszú női
ing. 5. Kisgyermek hosszú, ingszerű
ruhája. − Frazémákban is szerepel. Τréfás felhívás szeretkezésre: SzőÝrtarisznya a pendejbe, liliomszál a gatyába,
tegyük a szőÝrtarisznyába! Mondóka:
Eszter-Peszter, lóṷg a pendej. Majd felhajtya egy tóṷt ember. Figyelmeztetés:
Jóṷl kösse fel a pendejt!: a) szedje össze
magát! b) a gyengébb ne kezdjen ki az
erősebbel. Közmondás: Az elsőÝ pendejibe kell megszoktatni az asszonyt: a férjnek már a házasélet elején nyilvánvalóvá
kell tennie, hogy ki parancsol. L. még:
pendelyfurkó
pendelyalj pendejajj fn Felkötik pendejajjra: a ló farkát úgy köti fel, hogy
annak középső részét a farok tövéig
visszahajtva a két szélső fürttel összeköti. L. még: lótenyésztés
pendelyes pendejes mn Nadrág v.
szoknya helyett még csak hosszú, ingszerű ruhát → pendelyt viselő 〈kisgyerek〉. Te, kis pendejes!
pendelyes ing pendejes ing: Derekánál toldott → ing.
pendelyfurkó
pendejfurkóṷ
fn
(gúny) → Pendelyt viselő kisgyerek.
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pendelykémény pendejkímíny fn A
szabad tűzhely (→ szabad konyha) fölé
boruló, alul szélesebb, fölül szűkebb →
kémény, amelyet kívül-belül vastagon
kitapasztanak. Más értelmezések szerint:
3 falról és 1 áthidalóról induló szabad
kémény, amelynek falazatát a tetőtérben
pendelyszerűen összehúzzák, ill. sövényből kasszerűen fonott nagy építmény,
ami a konyha tűzhelyes részét teljesen v.
részben beboritja.
pendelykorcú pipa: → macskakarmolta pipa
pendelyregiment pendejregiment fn
(Diák)lányok csoportja. Na ott megy a
pendejregiment, ha jányok mentek egy
csoportba.
Pendelyvár Pendejvár fn − Szólás:
Pendejváron vóṷt ű katona: (gúny) sohasem volt katona. Elment Pendejvárra
katonának: nem vették be katonának.
penderedik ~ i Vki frissen perdül,
forog.
penderít ~ i 1. Gyorsan elkészít. Jóṷ
kis házat ~ett magának a szomszíd az
udvarra. Ojan ebídet ~ett, hogy mind a
tíz ujjunkat megnyaltuk. 2. → Csigaperdítővel → csigát készít. 3. Karikát ostorral perdít.
penderítő: → csigaperdítő
penecilus: → penicilus
penész penísz fn 1. Nedves anyagon
gombáktól képződő zöldes, szürkés réteg. 2. Utótagként betegségnévben, pl.
→ szőlőpenész, szájpenész. − Gúnyos
szólás: Ha te nem vóṷnál meg a penísz,
óṷcsóṷbb vóṷna minden köböl búza öt
forinttal: a munkájával v. erejével di-
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csekvő semmirekellő, különösen fiatalabb embernek mondják.
penészedik peníszedik i Pl. pénz nem
forog, nem hoz hasznot. A ládafiába
peníszedik a píze. L. még: bepenészedik
penészes peníszes mn 1. Peníszes
kenyír: megpenészedett kenyér. 2. Gyenge, beteges, csenevész. Kis peníszes! 3.
→ Juh pofaszínének jelölésére. L. még:
emberi test
penészvirág peníszvirág fn Sápadt,
beteges személy. Főleg gyerekre, de felnőttre is mondták. L. még: emberi test
penetencia: → penitencia
peng ~ i 1. → Dinnye ütésre a szokásosnál magasabb hangot ad. Ha ~ a dinynye, még nem jóṷ, íretlen egy kicsit. 2. A
→ pengőforinttal kapcsolatos kifejezésben: a pengőÝ ~ett, azaz igen nagy (volt)
az értéke.
penge ~ fn 1. Vógó, szúró eszköz
éles lemeze. 2. → beretvapenge.
pengetartó pengetartóṷ fn Borotvapengét tároló tok, doboz. L. még: beretválkozás
pengő pengőÝ fn 1. Pénznem, ill.
pénzegység a Horthy-korszakban (1927.
január 1-től 1946. augusztus 1-ig), rövidítése: P. Jóṷ píz vóṷt akkor a pengőÝ, a
világon mindenütt elfogadták. A svájcival vóṷt egy rangba, meg a dollárral.
Vóṷt ojan időÝszak, amikor jobb vóṷt,
mint a dollár. Ez az 1930-as években
volt, akkor, amikor a pengőÝ pengett,
vagyis amikor 1 P 1 dollárt ért. Egy viszszaemlékezés szerint a két világháború
között a cívisek inkább befektettek, de
otthon is volt mindig egy kis forgótőke,
~ben kb. 300−400 P. Píz nékül sose vóṷt
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a ház. A ~ a második világháború után
erősen inflálódott, a forintot vezették be
helyette. Szólás: PengőÝt pengőÝre rak:
aki takarékosan él. 2. Összetétellel: pengőÝforint. 1900 előtt: (pengő) forint.
pengőforint: → pengő
pengőszemű pengőÝszemű mn Másként: karikaszemű. Nagy → szemű. A
pengőÝszemű karikaszemű, nem gubóṷszemű.
penicilus ~ fn (rég) Alakváltozatai:
penecilus, pennacilus. Összetétellel: peniciluskés. Kisebb méretű, finom zsebkés, tollkés. L. még: kés
peniciluskés: → penicilus
penitencia penetencia fn Vezeklés,
bűnhődés.
penna ~ fn 1. Írótoll, lúdtoll. Részei:
a → pennaszár és a pennahegy. A fém
írótoll alkalmatlanná vált az írásra, ha
hegye (fizikai hatásra) elferdült, →
elpíszült. Az okiratszerkesztéssel hivatásszerűen foglalkozó személyt (pl. ügyvédet, közjegyzőt) régen a nép → pennás embernek nevezte. Szólás: Más
~´val írnak: azóta megváltozott a világ.
Akkor még ~´val írtak: hajdanában minden másképp volt, mint most. 2. Tréfás
jelentése: → férfi nemi szerv. Pajzán
vers a 20. század elejéről: Jaj, de kopott
a ~´ja, talán soknak ír alája? Nem a ~
hibás már itt. Kicsit bű a kalamáris. 2.
Írásbeli tevékenység és eredménye.
Drága annak a jeddzőÝnek a ~´ja, sokat
kírt.
pennacilus: → penicilus
pennahegy ~ fn Acélból való tollhegy. Az iskolás gyerekekét egy védő-
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rácsféle vette körül, hogy ne píszűjön el,
ne görbüljön el. L. még: penna
pennás ember ~: Okiratok készítésével foglalkozó személy. L. még: penna
pennaszár ~ fn Tollszár.
penót: → laboda
*pensa: Igen régi aranypénz. L.
még: pénznemek–pénzegységek
péntek pintek, píntek fn – A/ A hét
egyik jeles napja. Több szokás, hiedelem
kapcsolódik hozzá. A cívisek úgy tartották, hogy nagy és fontos munkába nem
szabad ~en kezdeni, ezért pl. az aratást
sosem kezdték ezen a napon. – B/ Frazémákban is szerepel. Szóláshasonlatban: Szegíny, mint a píntek: nagyon szegény. Ojan fösvíny, mint a píntek: nagyon fösvény. Szólásban: Hosszabb píntek, mint szombat, de még hosszabb vasárnap: kilátszik az alsószoknya. Hóṷnapután kiskedden, bornyúnyúzóṷ pínteken: sohanapján. Píntek, paszujos az
inged!: tréfás utalás arra, hogy ~en a
reformátusok sem esznek húst, hanem
általában vmilyen → paszulyételt fogyasztanak. L. még: nagypéntek
*Péntek utca: → utcák−utcanevek
Pente-zug ~ tn Legelő a → Hortobágyon. Jelenleg a vadlovak legelnek rajta.
Népi időjárási megfigyelés: TőÝgyel a ~,
esőÝ akar lenni: hamarosan eső lesz,
mert délen a ~ fölött esőfelhők gyülekeznek.
Pente-zugi-ártérikút: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
Pente-zugi-folyóskút: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
Pente-zugi-hodály: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
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Pente-zugi-járás: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
pénz píz fn – A/ A gazdasági életben
értékmérőként és csereeszközként használt aprópénz és papírpénz forgalma a
cívis paraszti társadalomban még a 20.
század első felében is csekély volt. A
vásárra, piacra termelő kisiparosokat is
ideszámítva a cívis családokban gyakran
okozott gondot a ~hiány. A parasztok a
szarvasmarha-, ló-, sertés- és gabonakereskedelemből, az asszonyok a tej, tojás,
baromfi, ill. a zöldség, gyümölcs árusításából stb. próbáltak pénzelni. Ezért igen
nagy volt az öröm, ha píz állt a házhoz.
A kevés ~ű ember pénzetlen, aki nem
tud takarékoskodni, az pénzpocsékló. A
~t otthon a pénzes ládában v. a pénzes
fiókban tartották, ha kevés volt belőle,
akkor azt féltve őrizgették, sugorgatták,
ha több, akkor forgatták. Olyanról is
tudunk, hogy hajdanában az egyik tehetős cívis gazda az ágya alatt egész szakajtókosárnyi aranypénzt tartott. A férfiak a szükséges aprópénzt bugyellárisban, régiesebben bugyellárban vitték
magukkal, a papírpénzt sokszor csak
zsebbe gyűrve, parázson. Akinek nem
volt, így panaszkodhatott: Megütötte a
píztárcámat a lapos guta, vagyis üres,
nincs benne egy fillér sem. Nem sokat
ért a második világháború után kibocsátott inflációs pénz, mert nagyon kicsi
volt az ütőereje (ütőerő). A piaci kofák a
nagyméretű kofazsebben gyűjtötték a ~t.
A váratlanul kapott ~ a potyapénz, az
áruért számításon felül juttatott ~ a parázspénz. A vásári üzletkötéskor adott
előleg a bánompénz/bánatpénz v. felpénz, amely általában jóval több volt,
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mint néhány pengőnyi potompénz, akár
tekintélyes summa is lehetett. A gazda
rossz terméskor must helyett a szőlőcsősznek mustpénzt adott. Temetéskor a
harangozónak fizetett ~ volt a harangozópénz. Ma is mondják, hogy a nagybeteg embernek az Óṷrába van a harangozóṷpíz. Régen az apa kisgyerekének
játékpénzt, fapénzt farigcsált. Több elnevezés az állattartáshoz, állatkereskedelemhez kapcsolható, így jószágeladáskor
az állat hazahajtásáért adott, ill. kapott
farkapénz, a pásztoroknak fizetett járandóság a bocskorpénz, a tehén pároztatásáért fizetett összeg a bikapénz. – B/ A
~ről „vallanak” a vele kapcsolatos frazémák is. Megtaláljuk szókapcsolatokban, pl. nagy píz: nagy címletű ~, sok ~;
pízt felszed: előleget felvesz; pízt kihajít:
~t fölöslegesen, haszon nélkül kiad.
Gúnyos elutasításban: Ha nincs pízed,
eriggy a halhoz, kírjíl tülle kőÝcsön!
Szóláshasonlatokban, szólásokban: A
gazdag embernek Van píze, mint a péva: sok ~e van. Annyi a píze, mint a péva. Annyi a píze, hogy tyúk eszi az apraját. Annyi a píze, hogy a bűre alá se
férne. A nagyon gazdagot Majd felveti a
píz. Az ilyen ember Pízre kél, pízre fekszik. Aki hamar meggazdagodott, annak
Jóṷl fialt a píze. A szegény embernek.
Annyi píze van, mint kopasz kutyán a
szőÝr. Van píze bűven, mint bíkán toll,
kopasz kutyán szőÝr. Pazarló emberre
mondják: Úgy megy tülle a píz, mintha a
szél fújná. Változatai: Lapáttal kén mírni
neki a pízt, mégse vóṷna elíg. Seggire
vert a pízinek. Akiről sokan tudják, hogy
nem tisztességes, azt Ismerik, mint a
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rossz pízt. Vagyis Tuggyák, hogy hány
pízt ír: kiismerték, hogy milyen ember.
Aggy egy kis pízt kőÝcsön, majd megadom lőÝcsön!, azaz sohanapján. Az
ügyes, takarékos háziasszony Egy pízbűl
is kettőÝt csinál; úgy tartja, Ha kicsi píz
jön, az is jóṷ, vagyis örül a kevés haszonnak is. Nem lopja a pízt az, aki becsületesen megdolgozik a ~éért. A sikkasztó A más pízihez nyúl. Szeretné, de
veretlen pízírt: ingyen szeretné. Pízen
vesznek kenyeret, mégse esznek eleget:
jómódúak mondják lenézően a szegényekre. Megjárta egy pízzel a vásárt:
nem vett a vásárban semmit, csak tájékozódott az árak felől. Álmos ember
mondása: Elaludnék egy fél pízír, nem
bánnám, ha sose adnák meg. Úgy megijjedtem, hogy egy píz se maradt a zsebembe: (tréf) nagyon megijedtem. Pízen
veszik rajta a szóṷt: szófukar, hallgatag.
Más változatban: Pízír aggya a szóṷt.
Gyakori a közmondásokban is: Píz embersíg, ruha tisztessíg: a) rendes öltözetünkkel másokat tisztelünk meg. b) vannak, akik aszerint ítélik meg az embert,
hogy mennyi a ~e, és hogyan öltözködik.
Hiába a sok píz, ha egíssíg nincs: a jómód egészség nélkül semmit sem ér.
Nehéz a pízt megkeresni, de könnyű elkőÝteni: aki nehéz munkával keresi a ~t,
az meg tudja becsülni. Pízzel lehet pízt
keresni: könnyebben gyarapszik az,
akinek már van vmi vagyona. Ha nincs
píz, igyál viz, ahogy az olá mongya!: ha
nincs rá ~ed, ne igyál bort! A píz olvasva, az asszony verve jóṷ: elavult felfogás
szerint: a férj olykor veréssel is fegyelmezheti a feleségét. Píz nékül bolond
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megy a vásárra: ~ nélkül semmit sem
tudsz venni. Rossz píz nem vész el: a) a
rossz embernek szerencséje van. b) értéktelen vmi majd előkerül. – C/ A cívisek körében is ismeretes néhány ~zel
kapcsolatos hiedelem, szokás. Aki ~t
kap, megköpködi, és azt mondja: Apád,
anyád idegyüjjön! Ha vkinek viszket a
tenyere, azt jelenti, hogy pízt kap, vagy
azt, hogy beleszarnak. Ha vki vmiben
megbotlik, azt mondják: Ott van elásva
a nagyapád píze! A menyasszony jegyajándékként kapott kézitáskájába az
ajándékozó (vőlegény v. annak szülei)
kisebb értékű papírpénzt is tett, ezzel
kívánva, hogy sose legyen üres (jegypénz). A keresztszülők a megkeresztelt
újszülöttnek ~t tettek a párnája alá. L.
még: numera, lefelpénzel; a fogalmak
szócikkeit is!
pénzel pízel i Vmiből mint jövedelmi
forrásból rendszeresen → pénzt szerez.
L. még: felpénzel, lefelpénzel
pénzes ember pízes ember: Gazdag,
tehetős ember. A jányát egy pízes ember
vette el.
pénzes fiók pízes fijóṷk: Olyan fiók,
amelyben a → pénzt tartják.
pénzeshal pízeshal fn Pontyfajta, a
teste egész felületét pikkely borítja, →
pénzesponty. A másik pontyfajtán csak
emitt-amott található. Az apróṷbb halak
is pízesek vóṷtak.
pénzes láda pízes láda: Olyan ládika,
amelyben a → pénzt tartják.
pénzesponty pízesponty fn Tükörponty. A pontybúl csak az eggyik vóṷt a
nem pízes.
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*pénzes temetés: A céhes időkben
olyan temetés, amelyen a → céh megjelenéséért fizettek.
pénzetlen pízetlen mn Kevéspénzű,
szegény.
pénzkölcsönző pízkőÝcsönzőÝ fn
Régi neve: nyerész. Az 1800-as években
a pénzszükében levő gazdának a zsidó ~
adott jó kamatra pénzt. A foglalkozás a
bankok megjelenésével visszaszorult.
pénznemek−pénzegységek: − A/
Vmely országban forgalomban levő →
pénz és ennek egysége. A cívis népnyelvben (ma is) ismerős régi (magyar)
pénzérmékre vonatkozó elnevezések
viszonylagos időbeli egymásutániságukat is figyelembe véve a következők:
Ősi aranypénz volt a → pensa, amelyet
az ezüst → libra, majd ezt az ezüst →
márka váltotta fel. Egykor a Magyar
Királyságban is használt fémpénz volt a
→ dénár, amely már az Anjou-ház idején is elterjedt váltópénzünk volt. Utoljára Mária Terézia verette 1767-ben ezüstből, ill. rézből. Emléke egy szólásban
maradt fenn: Egy dénár, két dénár, neked semmi se jár: a vagyonából, örökségéből kisemmizett emberre mondják. A
→ jancsibankónak több jelentése is él(t).
Eredetileg régi kétkoronás papírpénz
volt, amely a 19. század első felében,
1848 táján volt forgalomban. Az idős
cívisek is csak hallottak róla, már nem
tudták, mennyi vóṷt az ütőÝereje. Jancsibankónak nevezték a 19. században
munkabér helyett adott vásárlási utalványt, vmint a szükségpénzt és az inflációs papírpénzt is. A → korona
1892−1926 között volt használatban.
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Neve népnyelvi frazémákban ma is előfordul. Aki nagyon takarékosan él, Koronát koronára rak. Közmondásban: Fillérbűl lessz a korona, vagyis a takarékosság vezet a jóléthez.. A → pengő, a
Horthy-korszak papírpénze volt. Idős
cívisek így dicsérték: Jóṷ píz vóṷt, a
svájcival vóṷt egy rangba, meg a dollárral. Vóṷt ojan időÝszak, amikor jobb
vóṷt, mint a dollár. A takarékos ember
PengőÝt pengőÝre rak. Az 1900 előtti
pengő népnyelvi neve pengőforint volt.
A → forint a Magyar Köztársaság pénzérme; e pénznem egysége, ennek értéke;
egyforintos pénzérme. Régi(bb) pénzegységekre utaló összetételek a → bankóforint papírforint, és az említett →
pengőforint. Közmondásokban: Ki a
krajcárt/garast nem becsüli, a forintot
nem írdemli: az apró kiadásokon lehet
takarékoskodni. Krajcárbul lessz a forint: a takarékosság vezet a jóléthez.
Jobb a sűrű garas, mint a ritka forint:
többet ér a biztos kevés a bizonytalan
soknál. Más változatban: Jobb ma egy
fillér, mint hóṷnap egy forint. Itt említhető a több jelentésű → marha szavunk
is, amelynek nagy értékű arany(pénz)
jelentése (is) volt. Egy idős cívis asszony
így emlékezett: Nagyanyám mondta,
hogy üknagyapámnak az ágya alatt egy
vesszőÝkosár marhája vóṷt, aranypíze. –
B/ A váltópénz a használatban levő
pénzegység század-, néhol egyéb (tört)
része. A reájuk vonatkozó nyelvi adatok
száma több. A → ferting Zsigmond-kori
váltópénz volt. A → garas 5, 3, ill. 2 →
krajcár értékű régi váltópénz; átvitt értelemben (ennek is) ’nagyon kevés pénz’ a
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mellékjelentése (→ fagaras). Több frazémában szerepel, pl. Úgy megijjedtem, hogy egy garas se maradt a zsebembe. Ki a garast nem becsüli, a forintot/koronát nem írdemli. A → kétgarasos kis értékű régi váltópénz. Szóláshasonlatokban az értéktelenség kifejezője:
Lejárt az mán, mint a rígi kétgarasos −
mondják ma is, ha vmi idejét múlta, kiment a divatból, a használatból, ill. ha
vmi elromlott. Másik változata: Kiment
a divatbúl, mint a rígi kétgarasos. Emberre is vonatkoztatták: Lejárt ű mán,
mint a rígi kétgarasos, ha vkinek oda a
becsülete, ill. oda a tekintélye. Annyit ír
[ér] a szava, mint a rígi kétgarasos a)
fenntartással kell fogadni, amit mond. b)
semmit sem ér. A → kungaras régi, 4
krajcár értékű pénzdarab volt. Emléke
egy szólásban maradt fenn: Nem ír egy
kungarast se. A → batka mai jelentése:
’semmi(ség)’. Eredetileg a batka, cívis
népnyelvi bakma, bakta sziléziai és
csehországi igen értéktelen aprópénz,
amely nálunk a 16. század első felében
volt forgalomban. Szólásban szerepel:
Egy bakmát se kapsz: nem kapsz semmit. A → fabatka összetétel előtagja ezt
a nyílvánvaló értéktelenséget hangsúlyozza, nyomósítja, a pénz ugyanis nem
fából készült. Szólásban Nem ír egy fabatkát (fabaktát) se: teljesen értéktelen.
A → peták a 18. század végétől használt
5, ill. 7 krajcár értékű pénz(darab). Az én
gyerekkoromba már nem járt a peták,
csak a szóṷ maradt meg −mondta az
egyik idős adatközlőm. Tagadó kifejezésekben az értéktelenség kifejezésére ma
is hallani: Nem ír egy petákot se. Nem
adnék írte egy petákot se. Gúnyos mel-
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lékjelentéssel: Nem adná egy aranypetákír se. A → poltúra fél garas értékű
váltópénz volt. Tagadó kifejezésekben
ez is ’igen kevés pénz’ jelentésben szerepel: Egy polturát se ír. Osztrák eredetű
régi váltópénz, tízkrajcáros ezüstpénz
volt a → picula. Az idős cívisek szerint
is a legkisebb píz vóṷt, mikor járt. A német fejedelemségekben volt elterjedve
az Alsó-Szászországban a 16−19. században vert → máriás/máriás huszas.
Nevét onnan kapta, hogy Szűz Mária és
a gyermek Jézus képével díszített, 20
krajcár értékű váltópénz, ezüstpénz volt.
A → krajcár (népnyelvi garajcár) a 19.
században a legkisebb rézpénz volt. Az
első világháború előtt ez volt a kétfilléres. Frazémákban gyakran előfordul, pl.
fenyegetésben: Majd megtudod, hogy két
krajcár hány píz!: vigyázz magadra!
Szóláshasonlatban: Lejárt, mint a rígi
krajcár: a) vmi idejét múlta. b) nem
egyenes, nem igaz beszéd. Szólásokban:
Nincs egy huncut krajcárom se: egy árva
fillérem sincs. Változata: Egy huncut
krajcárnak se vagyok ura. Úgy megijjedtem, hogy egy krajcár se maradt a
zsebembe: (tréf) a) nagyon megijedtem.
b) egyáltalán nem ijedtem meg. Elaludnék két krajcárír, nem bánnám, ha sose
kapnám meg: (tréf) nagyon álmos vagyok, szívesen elaludnék. Az Isten se
vesz rajta két krajcár írőÝt [érőt, értékűt]: koldusszegény. Közmondásokban:
Jobb a sűrű krajcár, mint a ritka garas/forint: a ritkán adódó jelentős bevételnél többet ér a kevesebb, de gyakoribb. Ki a krajcárt nem becsüli, a forintot nem írdemli: a keveset is meg kell
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becsülnünk. Változata: Krajcárbul lessz
a forint. A → fillér 1892 óta a magyar
pénznemek váltópénzeinek elnevezése.
Mint érme 1999-ben megszűnt, de számítási egységként ma is használatos.
Közmondásokban is szerepel: Jobb ma
egy fillér, mint hóṷnap egy forint: jobb a
biztos kevés, mint a bizonytalan sok.
Vagy a fentebb már említett Fillérbűl
lessz a korona. Végezetül idevehető a
nagyon kis értékű (apró)pénzre vonatkozó megnevezés, a → fitying is, amely
tagadó értelmű kifejezésekben ma is
előfordul. Pl. Nincs egy fityingem se.
pénzpocsékló pízpocsíklóṷ fn Olyan
személy, aki nem tud takarékoskodni. A
pízpocsíklóṷ nem tudta megfogni a pízit,
elhánta, elpazarolta.
pénztárnok píztárnok fn Vasúti
pénztáros. Volt → adópénztárnok is.
pénztárca píztárca fn − Szólás: Megütötte a píztárcámat a lapos guta: (tréf)
üres, egy fillér sincs benne.
penyigei szilva: → nemtudomszilva
pepecs: → petecs
pepecsmunka ~ fn Babramunka. Kézimunkába nagyon sok ~ vóṷt.
pépes ~ mn Péphez hasonló halmazállapotú.
pepita ~ mn Iromba. L. még: baromfitartás
pepitaszájú zsidó: → beretválkozószappan
péra: → megye
perceg ~ i Serceg.
percent ~ fn (rég) 1. Százalék. 2.
Adó.
perec ~ fn 1. – A/ Szószerkezettel:
debrecenyi ~. Különféle összetételű
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tésztából v. kenyértésztából sütött kettős
hurokba v. karikába font, vékony, rúd
alakú, kemény, ropogós sütemény. A
darunyak- ból fejlődött ki. Készítése
Ecsedi István nyomán (A debreceni és
tiszántúli magyar ember táplálkozása.
282−287) a következőkben foglalható
össze: A ~et nullás lisztből sütötték/
sütik, mint a kalács tésztáját. Hajdan kovásszal készült, később élesztővel. A kovász megkelt, a perecnyújtó asszony a ~
tésztáját bedagasztotta, mint a kenyeret.
Tett bele sót, zsírt, vajat (a vajas ~be
cukrot) is. Legjobbnak tartották a kacsazsírral sütött ~et. (A libazsír önmagában
nem jó, kérgessé teszi a tésztát, ezért
felerésznyi disznózsírral használták.) A
bedagasztott tésztát fél óráig pihentették.
Amíg ez történt, társa, a sütőasszony
hosszúra hasított fával befűtött a boglyakemencébe. Amikor a kemence jól befült, a tüzet oldalra tolta, és a kemence
üresen maradt háromnegyed részét lerakta tepsipléhvel. Megkezdődött a
~sütés. A ~nyújtó asszony kivágott egy
darabot a zsíros tésztából, és egy 4 lábon
álló tiszta deszkalapra, a lapítóra tette, és
maga is letelepedett mellé egy székre. A
lapítón túl, a kemence szája előtt ült a
sütőasszony, aki pemetelővel törölgette a
behelyezett pléhről a rászállott pernyét,
hamut. A nyújtó leszelt egy db zsíros
tésztát, a lapítón kezefejének hátulsó
alsó csuklós részét meghengerelte rajta,
ellapította. Újra vette a kését, és gyors
mozdulatokkal kb. 25 cm hosszú és 2 cm
széles szeletekre vágta. Tett egy darabot
a lapító deszkára, és ott hosszúra nyújtotta. A vékonyabb részéből lecsípett
egy darabot, kerekre hajlította, tenyere
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alsó élének csukló felőli részével ráütött,
mire a két zsíros vége összeragadt, arább
lökte, kész volt egy ~. Egy ügyes nyújtó
asszony percenként 10 darabot is elkészített. A kész ~eket a sütőasszony
egyenként rakta a kisméretű sütőlapátra
úgy, hogy a lapát nyelén is volt 20−25
db. Az így megrakott sütőlapátot óvatosan benyújtotta a forró kemencébe, a
pléh felett 30 cm-re megállt, a lapátot
felfordította, és a rajta levő ~ szép sorjában ráesett a forró zsíros pléhre. A műveletet addig ismételte, amíg a pléh meg
nem telt. Ekkor már azt is figyelte, hogy
melyik pirul, melyik van megsülve. A
pirosakat az azsaggal ügyesen kiszedegette: lecsapott rájuk a hosszú csőrrel, és
már rajta is volt a ~. Ügyesen szedtefűzte őket az azsag nyelére, amikor
50−60 db rajta volt, leeresztette a tálba.
Ha a tál megtelt, átnyújtotta a társának,
aki a kovászszárítóba eresztette hülni.
Ezt követően a kész ~eket százalták,
százas csomókba fűzték. Ha a ~sütő
egymaga nem bírta kielégíteni a keresletet, segítséget vett magához, ez volt a
dolgos. – A cívisváros ~sütői sokféle ~et
készítettek, így volt parasztperec, vajas
perec, zsíros perec, ill. főtt perec, öntött
perec, kelt perec. A cívisek körében
legkedveltebb a vajas ~ és az öntött ~
(volt). A ~et készíthették/készíthetik
rendelésre, piaci, vásári eladásra, a mozik elterjedésével ottani árusításra, napjainkban pedig főként sportrendezvényeken történő árusításra. – B/ Régen
nagy étkezésekkor (családi alkalmak, pl.
névnap, lakodalom) a főtt tészta a (zsíros) ~ volt. A lakodalmakon egyenesen
kitüntetett szerepe volt: Amikor a meny-
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asszonyt a vőlegényes házhoz vitték, a
vőfély tiszta új rostából apró ~eket szórt
a bámészkodók közé. A lakodalomban
éjjel ~et kináltak. A hagyományosan
készült ~ egészséges eledel. Kár, hogy a
múlt század közepétől a pékek olcsó sósperece egyre inkább kiszorítja a cívisek
étrendjéből is. 2. Szarvasmarha rövid,
szétálló szarvállása. L. még: pereces
inas, perecsütő, kenyérpiac; a fogalmak
szócikkeit is!
Perec-dűlő: → Ondód
pereces ~ fn 1. → perecesinas. 2. →
perecsütő.
perecesinas ~ fn Röviden: pereces.
A perecsütő pék segédje. Nemcsak a
perec sütésénél segített, az ő feladata
volt a kisütött perec árusítása is. Egy
vállára vett hosszú rúdon vitte a nagyméretű pereceket, közben ezt kiabálta:
Perec, perec, sóṷs perec! Ehhez kapcsolódik a ma is gyakran hangoztatott tréfásan elítélő szóláshasonlat: Eggyet hajt,
mint a pereces.
perecnyújtó asszony perecnyútóṷ
asszony: A perecsütő pék segítője; az az
asszony, aki a perecsütésnél a tésztát
kinyújtja. A korábbi időkben társával, a
sütőasszonnyal ő maga sütötte és árusította a → perecet.
perecsütő perecsütőÝ fn Alakváltozata: perecsütögetőÝ. Röviden pereces.
A → perec elsősorban a szegényparasztsághoz tartozó ~ asszonyok, ill. ~ pékek
készítménye. A → bélessütőkhöz hasonlóan ők is este készítették el a tésztát,
hajnalra kisütötték, és fehér abrosszal
bélelt füles kosárban vitték a piacra. A ~
asszony szűkös lehetőségei miatt nem-

401

padka

csak maga készítette a perecet, hanem
eladását is nagyrészt egymaga végezte.
A fő árusító hely a városközpont, a Csapó utca és környéke volt. (Maguk a ~k is
ezen a környéken laktak.) A nagyobb
mennyiségre dolgozó pék munkáját →
perecnyújtó asszony, az árusítást a →
perecesinas segíthette. De a családok
meg is rendelhették a ~ péktől a szükséges mennyiséget.− A perecsütés a cívisvárosban nagy múltra tekint vissza. A
helyi ~k már a 17. században társaságba
tömörültek, a 18. században pedig a béles- és kalácssütőkkel társulva alkottak
céhszerű testületet. Debrecen még a múlt
század első felében is jelentős pereckészítő központnak számított. − Gazdaságtörténeti érdekesség, hogy Debrecenben
a 18. század közepén még hétféle céhen
kívüli sütögetőt írtak össze. Így a ~n és
bélessütőn kívül volt a városban csörögesütő, fehérkenyérsütő, közkenyérsütő,
pogácsaáruló, poltráscipósütő, soványkalácssütő, vajaskalácssütő. Az említett
foglalkozásokat szinte kizárólag asszonyok űzték. Az országszerte ismert apró,
karika alakú perec készítése Debrecenben önálló iparággá vált.
perecsütögető: → perecsütő
*peregrináció: A → Református
Kollégium akadémiai hallgatóinak külföldi (protestáns) egyetemekre történő
vándorlása a nagyobb tudás, a szélesebb
látókör, az európai műveltség megszerzése céljából.
perém: → prém
peremizs ~ fn Szószerkezettel: sárga
peremizs. A fészkesek családjába tartozó
sárga virágú dísznövény, körömvirág. L.
még: virágoskert
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perenoszpóra: → peronoszpóra
Perényi utca: → utcák−utcanevek
pereputty ~ fn Család(tag), rokon
(ság), háznép, hozzátartozó. Ott vóṷt
minden ~a, apraja meg naggya, az öszszes ~. Meghívtam űket vacsorára ~ostul.
pereszke ~ fn Összetétellel: pereszkegomba. Vastag, rostos húsú, nagyobb,
jellegzetes szagú, ehető → gomba.
pereszkegomba: → pereszke
perézs ~ fn Kukac, féreg.
pergál ~ fn Olcsó, karton, ill. ahhoz
hasonló ruhaanyag.
pergamen pergament fn Összetétellel: pergamenpappír (pergamentpappír).
Víz- és zsírálló, áttetsző erős papír.
Üveg lekötésére használták/használják.
pergamenkörte pergamentkörte fn
Nagy, sárga, finom → körtefajta.
pergamenpapír: → pergamen
pergament: → pergamen
perge ~ mn Gyors 〈beszéd〉.
perge hegyes ~: → Szarvasmarha v.
→ juh szarvállásának jelölésére.
pergel ~ i 1. Ételfélét pörköl, pirít.
Pl. gyereknek ~t árpából főzött árpakávét adtak. 2. Szalonnából, hájból, bélkövérből zsírt olvaszt, kisüt. Egy ~ni
valóṷ szalonna: egy kisadag szalonna. 3.
Bográcsban szalonnát v. tésztát pirít. −
Adatolt igekötős alakjai: → kipergel,
megpergel, rápergel. L. még: zsírolvasztás
pergelés: → zsírolvasztás
pergelő pergelőÝ fn Kávé, árpa pörkölésére használt fedett konyhai eszköz.
A pergelőÝbe tekertík a kávét, az árpát
is.
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pergelőfa pergelőÝfa fn → Fésűsmesterségben ujjnyi vékonyra felhasogatott, kiszárított fadarab, amelynek a lángja fölött a szarut melegítik.
pergelőkanál pergelőÝkanál fn Régi
konyhai eszköz. Öblös, kilyukasztott fakanál. L. még: kanál
pergelt étel pergelt ítel: Pirított szalonnával és száraztésztával készült →
leves.
pergelt káposzta ~: A → cívis konyha egyik „nehéz” étele. Készítése: A
gazdasszony a káposztát zsírban →
megdinsztolja. Amikor majdnem készen
van, karikára vágott kolbászt főz bele.
Evvel még egy kicsit → dinszteli. Bőséges tejföllel fogyasztják. Egy másik készítési mód szerint a gazdasszony a →
hordós káposztát felbontja, vagyis leveszi róla a követ, a deszkát, egy tállal
kiszed belőle, markában kifacsarja, lábasba teszi, egy kevés vizet önt rá. Mikor sülni kezd, egy kanálni disznózsírt
tesz a káposztára, úgy fő tovább. A vizet
elfőtte, sülni kezd. Ugyanekkor egy tepsi
kolbászt is süt a sütőben, ennek a zsírjából is tölt rá. Ha a káposzta a zsírban jól
megpergelődött, készen van. A ~´t szívesen eszik friss v. füstölt hússal, oldalassal is.
pergelt laskaleves ~: Zsírban pirított
laskatésztával készült → leves.
pergelt lebbencsleves ~ fn Másik
neve. pirított lebbencsleves. Zsírban pirított lebbencstésztával készült → leves.
Van → mezitlábas lebbencsleves is.
pergelt leves ~: Másik neve: pirított
reszelttíszta-leves. A → cívis konyhán
többféleképpen készítették/készítik: a)

pacuha ember
Rántott → leves, amely úgy készül, hogy
apró szalonnadarabkákat kiolvasztanak,
bele dinsztolt krumplit, porpaprikát tesznek, ezt felengedik vízzel, majd csipetkét v. felvert galuskát tesznek hozzá. b)
Zsírba hagymát dinsztelnek, kevés
krumplit tesznek bele, felengedik vízzel,
amikor a krumpli félig megfő, beleteszik
a hozzávaló tésztát, és készre főzik. c) A
tésztát tojással meggyúrják, jó keményre
hagyják, kettévágják. A → tésztareszelőt
ferdén egy leterített fehér kendőre teszik,
és a tésztát fel-le tolják rajta. Ha készen
van, szikkad egy keveset, közben apróra
vágott sós szalonnát a lábasban pirosra
→ pergelnek. A hámozott krumplit vastag karikákra vágják. A reszelt tésztát
forró zsírba vetik, kavarják, közben fehéredik, majd barnul, végül piros lesz.
Megdűtik a vasfazekat, a zsír összegyűl
az alján, ebbe piros paprikát tesznek,
megpirítják. A krumplit megmossák, a
tésztára teszik, vizet öntenek rá, sót
tesznek bele, és főzik. A lé negyedóráig
fő, és készen van. Hűlni és ázni hagyják,
így fogyasztják.
pergelt malac ~: Égetett cukorból
készített, malac alakú édesség, pörkölt
malac. Legények vették a nagylányoknak.
pergelt tészta pergelt tíszta: Pirított
tészta. Apróra megvágják a szalonnát,
megpergelik, beleteszik a krumplit, megforgatják, ráteszik a paprikát, és lével
feleresztik. L. még: cívis konyha
pergelttésztaleves pergeltísztaleves
fn Szószerkezettel: rest asszonyok levese. Pirított tésztával készített → leves. A
száraztésztát tűzön megpirítják, vízzel
felengedik, majd ízesítik. A cívis gazd-
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asszony ~t akkor főzött, ha kifutott az
időÝbűl.
perget ~ i → Mézet a lépből a →
pergetőben gyors forgatással kicsapat. −
Adatolt igekötős alakjai: → beperget,
felperget, kiperget. L. még: méhészet
pergetés pergetís fn Lépesméz kinyerésének folyamata és ideje. Trianon
előtt, amikor az Alföldön ~ volt, a kereskedő tótok a visszamaradó → sonkolyért szép ruhaanyaggal, → kékfestővel
fizettek. L. még: méhészet
pergető pergetőÝ fn Teljes neve: pergetőÝgép. Lépesméz kinyerésére szolgáló szerkezet. A lépet beleállítják, és a készüléket gyorsan forgatják, a méz kicsapódik, és a → sonkoly ottmarad. L. még:
csigapergető, magpergető, vándorpergető
pergetőgép: → pergető
pergő pergőÝ fn Juhok, kutyák, ritkábban lovak, tehenek, borjúk, kecskék,
sertések nyakába akasztott legkisebb
(20−40 dkg-os) kolompfajta, csengő az
állat megjelölése céljából. Rézből készül, nevét pergésszerű hangjáról kapta.
Külön névvel emlegetett fajtái főként a
juhászathoz köthetők, így a juhpergő,
kutyapergő, a méretéről elnevezett kispergő és alakjáról emlegetett levelipergő; a disznó nyakába való a lapos pergő
és a malacravaló. A ~nek a különböző
nagyságú csengők és kolompok között
zeneileg is fontos szerepe van. Ilyen céllal kötik szánkóba fogott lovak hámjára
is, főként ünnepi alkalmakkor. Ürtartalma szerint az egyik legismertebb a félliteres pergő. Hajdanában volt koronás
pergő, negyvenpénzes pergő is. A na-
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gyobbat egy koronáért, a kisebbet negyven fillérért árusították. Szóláshasonlat:
Válogat, mint juhász a pergőÝbe: a)
sokáig, élvezettel válogat, mert van miből. b) finnyás, nem eszik meg mindent.
L. még: bárányjegy, zörgő; a fogalmak
szócikkeit is!
pergős pergőÝs mn Olyan 〈→ szőlőfürt〉, amelyről könnyen lehullanak a
szemek.
perje ~, pernye fn 1. Összetétellel:
perjefű. Poa. Laza bugájú fűféle. Egyik
fajtája az angol ~, angol ~fű. 2. → pernye2.
perjefű: → perje
perjeszéna perjeszína fn A → perjefű → szénája. A felmagzott perjefű
gyenge minőségű szénát ad.
perjeszittyó perjeszittyóṷ fn A hortobágyi legelők egyik káros növénye.
Lóra veszélyes, ha megeszi. L. még:
gyomnövény
permet ∼ fn 1. Permetező → eső. 2.
A permetezett folyadék szétszórva.
permeteg ~ fn Apró cseppekben hulló folyadék.
permetezés permetezís fn → Gyümölcstermesztésben a kártevők elpusztítására szolgáló eljárás. A szőlőben pl.
peronoszpóra, lisztharmat, levéltetű
/pajzstetű, moly ellen szokás permetezni.
L. még: alma, szőlőtermesztés−szőlőművelés
permetez/ik ~ i Permetez.
permetező permetezőÝ fn Növény
permetezésére használt eszköz.
permetlé ∼ fn Vízben oldott permetezőszer. Összetétele, a felhasznált
mennyiség, a felhasználás gyakorisága
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attól függ, hogy milyen gyümölcsfát,
ültetvényt permeteznek vele. A permetszer(adalékok) összevegyítésének művelete az → összeházasítás.
pernahajder ~ fn Semmirekellő, haszontalan, naplopó személy.
pernye1~ fn Elégetett anyag könnyű,
szállongó maradványa, hamuja. A cívis
háziasszonyok még a 20. század elején is
~´ből (hamuból) főzték a → lúgot, a
mosószert. Télen pernyével, az elégett fa
hulladékjával szórták fel a síkos utat.
Szóláshasonlat: Ojan száraz, mint a ~:
pl. a száraz lóhere, ti. ez szétporlik a
szárazság miatt.
pernye2 ~ fn → Gyomnövény, perje.
Egyik fajtája a → lópernye.
pernyelé ~ fn Pernyelúg. Nagyon jó
fertőtlenítő mosogatószer. L. még: lúg
pernyelyuk pernyejuk fn Tűzhely,
kemence alatt a hamu felfogására való
tartó, üreg; hamulyuk, pernyéslyuk.
pernyesár ~ fn A disznó perzselésekor keletkező és az állat faránál csomóba
gyűjtött → pernyéből vízzel készített
sáros keverék. Azért csinálták, hogy a
sertés túlzottan megpörkölődött bőrére
kenve megelőzzék a bőr kirepedését, ill.
ha már ez megtörtént, elejét vegyék a
bőr további megsérülésének. Így védték
az állat oldalát, ülepét is a megégéstől.
Hajdanában a cíviseknél szokás volt,
hogy a megmaradt ~ral a megperzselt
állatot rövid időre teljesen bekenték,
hadd puhuljon a bőre. L. még: disznóölés
pernyeseprű ~ fn Hosszú nyelű
vesszőseprű. A → perzselés egyes szakaszaiban és → vakarás előtt ezzel söp-
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rik le a disznóról a → pernyét. L. még:
disznóölés, seprű
pernyetartó pernyetartóṷ fn Tűzhely, kemence alatt olyan edény, tárgy,
amelybe a → pernye belehullhat.
Pernyevágó Szilágyi: → cívis ragadványnevek
pernyéz ~ i Hamut hint vmire.
peronoszpóra perenoszpóṷra fn Főleg a → szőlőn élősködő gomba, ill. az
általa okozott növénybetegség. A szőlő
nyáreleji betegsége, 0, 5−1%-os permetlével permeteznek ellene. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
persely persej fn Másik neve: puska.
A → kerékagy két végébe vert vaskarika, ill. a közepén levő cső alakú vas,
amelybe a szekértengely illeszkedik.
Enélkül a tengely kimarná a kerékagyat.
L. még: lőcspersely
perselybeverő persejverőÝ fn Az a
szerszám, amellyel a → kerékagy vasbélését, a → perselyt a helyére ütik.
perselyez persejez i → Kerékgyártó a
kifúrt → kerékagyba belehelyezi a →
perselyt. Igekötős alakjai: → beperselyez, megperselyez.
perselyezés persejezís fn A → kerékagynak vasbéléssel, persellyel való ellátása.
persenés persenís fn Pörsenés.
perszepor ~ fn Pulvis insectorum.
Bolhapor. Rovarirtó por, alkalmas bolhák és más rovarok (tetű, atka, kullancs,
csótány) elpusztítására, ill. hatékony
távoltartására. Kutyák, macskák, ember,
lakás féregtelenítésére egyaránt használták/használják.
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perszóna perszóṷna fn (tréf) Kotnyeles kislány. Nyóṷc-tíz éves kisjány, aki
mindenbe beleszóṷl. Hallgass, te kis
perszóṷna! L. még: lány
pertli ~, pejtli fn 1. Pamutból v. más
ilyen anyagból zsinórszerűen szőtt keskeny szalag. Szoknya díszítésére használták. 2. Fűzőzsinór, kötőszalag. Minden ruha külön vóṷt összekötve, összerakva, összekötve pejtlivel.
pertus ~ mn Tegező viszonyban levő. Pertust ittunk.
perváta ~ fn 1. → Árnyékszék. Egy
régi babonás gyógymód szerint, ha szemölcsöd van, végy egy almát, vágd kétfelé, jobbról balra, balról jobbra is kerekítsd meg vele, ásd a csepegőbe, v. lökd
a ~´ba, elmúlik. 2. Trágyadomb. 3. Piszkos, büdös hely. L. még: népi gyógyászat
perzekútor: → pandúr
perzsel ~ i Vmit a felületén (láng
nélkül) éget, vmiről a szőrt, a tollat így
eltávolítja. A disznóṷt rígen szalmával,
most pedig gázzal ~ik.
perzselés perzselís fn – A/ A disznóölés fontos részművelete. Eszközei a
perzselővilla, vakarókés v. szőrkasza,
szőrvakaró, nyírágseprű. Tűzvédelmi
okokból a város szélén, a házaktól távol
kellett lebonyolítani. A ~ fontos feltétele
volt a híres debreceni szalonnának. Lefolyását Ecsedi István (A debreceni és
tiszántúli magyar ember táplálkozása.
215−217) alapján ismerhetjük meg: Az
utca végén, alkalmas helyen szalmát
hintettek le. Megállapították a szél irányát, ügyelve, hogy ne oldalba érje, hanem végigmenjen az állaton a tűz. Az
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állatot hasára fektették, a mellső lábait
előre, a hátsókat hátrafelé kihúzták. A
szalma nagyját középre, az apraját a
szélére tették. A böllér (bellér) a szőrvakaróval végigborzolta az állat hátán a
szőrt, segítői szalmát hintettek rá. A
széllel szemben meggyújtották. A sarkánál gyújtották meg, majd égő csóvával
egész hosszában meggyújtották. A felélénkülő tűz középen haladt. A böllér a
hosszú nyelű perzselővillával ide-oda
helyezte a tüzet, az állat fejére, fülére
külön is rátartotta. Segítője nyírágseprűvel leseperte a pernyét a disznó farához
egy csomóba, pernyesárt csináltak belőle. Majd a disznó mellé állva az erős
vakaróval erősen kaparni kezdték, hogy
a pállott szőr lejöjjön, a nem pállott felborzolódjon. Ahol megpuhult, bekenték
pernyesárral. A böllér még egy kevés
szalmát hányt rá, gyenge tüzet adott
neki. A nyers részekre villával rátartotta
a tüzet. Ha ez nem volt elég, még egy
csomóval elégetett. A disznó háta ezzel
készen volt, megfordították gerincre,
lábaival fölfelé. A cívisek egyszerre több
disznót öltek, így egyszerre többet is
perzseltek, ilyenkor a szélsőt megtámasztották egy téglával, a többiek ehhez
támaszkodtak. Az utolsót szintén megtámasztották egy tégladarabbal. A böllér
a szőrkaparóval felborzolta az állat szőrét, tépte a szőrgubancokat. Az egyik
segítője az állat ülepét, oldalát pernyesárral kente, hogy meg ne égjen. A körmök közé is csóvákat húztak, a hóna alá
is tettek. A böllér bőven behintette szalmával, most is széllel szemben gyújtotta
meg. Hogy jobban égjen, időnként a
villával meg-mege- melte. A tűz végig-
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ment a disznón. A böllér a véres, nyers
tokára helyezte a parazsat, erről nehezen
ment le a szőr. Végül leseperték a pernyét, hozzáláttak a csülköléshez, a segítők is kezdték csavargatni a forró csülköket. Ha ezzel is elkészültek, erősen
megkaparták, ahol a bőr kirepedt, bekenték pernyesárral. – B/ A téeszvilágban és
napjainkban a házi disznóöléskor jó
minőségű szalma hiányában a ~ gázpalackkal történt/történik. Az igényesek
azonban szalmatűzzel ilyenkor is átcsapatják az állat bőrét. A kopasztással
történő szőrtelenítés a cívisek körében
sosem volt népszerű. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
perzselő perzselőÝ fn Disznó → perzselésére való szerszám. Gázpalackkal
működtetik. L. még: disznóölés
perzselődik perzselőÝdik i Levél
(meg)pörkölődik.
perzselővilla perzselőÝvilla fn Kifejezetten → perzselés céljára készített →
villa. Hosszú fanyele és vele egybedolgozott vmivel rövidebb vasnyele van,
amelynek a végégén található egy 3, ill.
2 ágú kisebb vasvilla. Ha ilyen nem volt,
egy elhasznált régi 4 ágú villa is megfelelt erre a célra. Nagyobb gazdaságban 2
db is volt belőle.
pesel/ik: → pisil/ik
peslékel peslíkel i Jön-megy, ki-be
járkál.
Pest ~ fn Budapest. − A főváros mint
a nyugodtabb és erkölcsösebb vidéki élet
ellentéte szerepel a frazémákban. Szóláshasonlat: Felvág, mint a pesti poloska: (gúny) nagyzol, henceg. Szólás: Szegíny testem! Mikor ígetnek meg ~en?:
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kicsapongásra hajlamos ember tréfás
felsóhajtása: bárcsak elkárhoznék Budapesten! Közmondás: Pest feketíre fest: a
nagyvárosi élet züllötté teszi az embereket. Akinek nincs lova, gyalog megyen
~re, akinek nincs kutyája, maga ugat
este: mindenki az anyagi helyzete szerint
él(het).
pesti: → Pest
pestis ~ fn A 17–18. század folyamán
több pusztító ~járvány volt a városban.
Egyik ismert temetője a → Csigekertben
volt.
Pesti utca: → utcák−utcanevek
peszmékel ~ i Piszmog, babrál, pepecsel. Tesz-vesz, akkurátuson, lassan.
pesznyes ~ mn Gyenge, beteges.
peszra: → pesztra
pesztonka: → pesztra
pesztra peszra fn Régiesebb elnevezéssel: pesztonka. Egy-kétéves kisgyermek gondozására (→ pesztrál) alkalmazott általában 14−15 éves korú lány.
Debrecenben az ún. úri házaknál, ill. tehetős cívis családoknál volt ~, a kisgyereket gondozta, ápolta, sétáltatta, levegőztette, játszott vele. Szólás: Kifizette a
peszrát − mondják tréfásan, ha a kisbaba
a ~ ölébe vizel v. kakál. A ~ mondja
tréfásan a kisbabának, ha az az ölébe
csinált: Megfizettél a peszrának. Közmondás: A peszra sokszor jobb a rossz
anyánál: a vér szerinti hozzátartozónál
többet érhet egy jó érzésű idegen.
pesztrál peszrál i Alakváltozata:
peszrálkodik. Kisgyermekre vigyáz. A
céhes világban az inas gyakran ~ta a
mester gyermekét.
pesztrálkodik: → pesztrál
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peták ~ fn (rég) A 18. század végétől
használt 5, ill. 7 krajcár értékű pénz (darab). Az én gyerekkoromba már nem járt
a ~, csak a szóṷ maradt meg. Tagadó
kifejezésekben fordul elő ’igen kevés
pénz, silány tartalmú pénz’ jelentéssel.
Pl. Nem ír egy ~ot se: vmi igen értéktelen. Nem adnék írte egy ~ot se: semmit
sem ér. Nem adná egy aranypetákír se:
(gúny) semmiért sem adná. L. még:
pénznemek−pénzegységek
petecs petécs, petics, pepecs fn (rég)
Lázas betegségből származó vörös v.
kékes foltok a testen; vörheny, skarlát.
L. még: népi betegségnevek
petecses idegláz petecses idegláz:
(rég) Egy betegségfajta. L. még: népi
betegségnevek
petek ~ fn Veszekedés, civakodás;
csíny, csínytevés. Szólás: Peteket csap:
a) vmi csínyt, vmi rosszat követ el. b)
nagy lármát csap, veszekedik.
petél ~ i 1. Hím madár nőstényt megtermékenyít. Baromfi hímje nőstény
baromfit, főként kakas tyúkot megtermékenyít. A kokas, a gúnár, a gácsír
meg a kani galamb, a kan veréb is ~. 2.
→ petézik.
Péterfia ~ tn Városrész, a hasonló
nevű utca és környéke tartozik hozzá.
*Péterfia-dűlő: → nyílhúzás
*Péterfia Jakab utca: → Péterfia
utca
*Péterfiakert: → Péterfia utcai kert
Péterfia utca Péterfia ucca tn A régi
forrásokban: Nagy-Péterfia utca néven
is szerepel. Debrecen egyik legrégibb és
leghíresebb utcája, a Péterfia városrészben van. Az Árpád-házi királyok uralkodásának vége felé, az 1290-es években
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Debrecen határán 3 férfi osztozott: Rofoyn bán, Dózsa mester és Péter. Rofoyn
1311-ben örökös nélkül halt meg, birtokait Dózsa mester örökölte. Péter fia is
Péter volt, akinek a fia Jakab volt. Dózsa
a Rofoyn örökség birtoklása után Debrecenen már csak Péter fiával, Jakabbal
osztozott. Péter fia Jakab inkább tudománykedvelő, kultúrát pártfogoló ember
volt. Ő a Szentlászlófalvát birtokolta.
Ennek a fő, régen derék utcáját, a nyugati határutcáját Péterfia Jakab utcájának
nevezték el. A tizedlajstromokban 1599ben még Péterfia Jakab utca található. A
nép idővel elhagyta a Jakab nevet, lett
belőle a mai ~. Ez él Jókai, Mikszáth,
Móricz írásaiban is. A Péterfiát Ady is
említi A Délibáb üzenete című versében.
L. még: *utcaszer
*Péterfia utcai kapu: → *serház
*Péterfia utcai kert: 1752: Péterfiakert. A kertség a város fejlődése miatt
tűnt el.
*Péterfia utcai kisajtó: → kisajtó,
*város árka
Péter-Pál ~ tn Június 25. A gazdálkodók úgy tartják, hogy ~kor szakad
meg az → élet gyökere, akkor szakad fel
a → búza gyökere.
petézik ~ i Rovar petét rak. A míheknél az anyát nem szabad bojgatni, amikor ~.
petéztető petéztetőÝ fn → Méhészetben a pete kikeltetésének eszköze, kisméretű kalitka, amelynek egyik oldalán
rostaszövet található, a másikon pedig
olyan fogazat, amelynek segítségével a
lépre lehet tűzni. Ebbe belehelyezik a
méhanyát, és a kijárónyílást egy mézes-
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cukros pépdarabbal befedik, hogy a méheket odacsalogassa.
Peti ~ tn − Tréfás figyelmeztetés: Ne
piszka/pitiszka ~, mert szikra veti!: gyereknek mondják, ha olyasmihez nyúl,
amihez nem szabad: ne piszkáld, ne
kaparássz hozzá, ne fogdosd!
petkus ~ fn 2 m magas, henger alakú
tartály. Ebben tartották a halastavaknál a
haleleséget.
petlóriom: → petróleum
Petőfi tér: → szélmalom, Wesselényi
utca
petrence ∼ fn 1. Lekaszált, megszáradt szálas takarmánynak, szalmának két
→ petrencerúdon egyszerre elvihető
csomója. Gyűjtéskor először ~´be hordták össze a takarmánynakvalót. Aki értett hozzá, a ~´t rétegesen, → lepedősen
rakta. 2. Jelzőként: ilyen mennyiségű
széna, szalma. Két ~ színát vittünk oda.
petrencerúd ~ fn A → petrence vitelére használt két hosszú, erős → rúd
egyike.
petrezselyem petrezsejem fn Régi
népi neve: fejírgyökér (fehírgyökér).
Ernyős virágú, illatos, szárnyalt levelű,
elvékonyodó fehéres gyökerű konyhakerti növény, ill. ennek gyökere és levele. Szólás: Petrezsejmet árul − mondják
arra a lányra, akit a bálban nem kérnek
fel táncolni. L. még: gazdabál, paszternák
petrezselymes kása petrezsejmes kása: Összevagdalt petrezselyemzöldjével
készített kásaétel, amelynek a tetejét is
bőségesen meghintik petrezselyemzöldjével. A zőÝd petrezsejem egíssíg, keve-
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set tettünk bele, tetejire bőÝsígesen,
össze vóṷt vágva. L. még: cívis konyha
petró: → petróleum
petróleum petróṷleum, petlóṷriom
fn Népies alakváltozata: petróṷ; régi neve: fotogén, nafta. A → petróleumlámpához vásárolták, jól elkülönített helyen, vastag falú → petrósüvegben tárolták.
petróleumlámpa petróṷleumlámpa,
petlóṷriomlámpa fn Nevének változata:
petróṷslámpa. Petróleumot égető →
lámpa. A villanyvilágítás elterjedése
előtt, a 19. század végétől a legszélesebb
körben használt világító eszköz, amely a
kevésbé robbanásveszélyes → petróleum
hasznosításával működik. A petróleum a
vastag üvegfalú → petrótartóból csavarszerkezettel (→ lámpasróf) szabályozható → lámpabélen keresztül szívódik a
lámpa égésterébe. A ~ fényét, tökéletes
égését cilinder alakú üveghenger (→
lámpaüveg) biztosítja, amely az égési hő
energiáját felhasználva jó levegőáramlást tesz lehetővé. A lámpa fénye a lámpabél magasságával szabályozható. Ha a
~ füstölt, a lámpaüveg tetejére egy pénzdarabot helyeztek, hogy a füst ne tudjon
kiáramlani. A ~ gyári tömegcikk volt.
Több típusát ismerték, így volt asztalra
állítható, mennyezetre függeszthető és
falra szerelhető (→ körtelámpa), mindegyik különféle lámpaburákkal. Tehetősebb cívis családoknál a polgárosodás
szellemében már a 19. század végétől
terjedt a hordozható porcelán, üveg és
aranyozott fémtalpú ~ is. Mérete szerint
volt ötös, nyolcas, tízes, tizenkettes lámpa. A számok a lámpabél mm-ben mért
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keresztmetszetére vonatkoztak. A ~ hátránya a környezet levegőjének szennyezése és a lámpa kezelésének viszonylag
nagy idő- és munkaigénye. (A szobai
díszes függőlámpa üvegét pl. szinte
minden reggel kitakarították, kupakját
időnként kiszidolozták.) Leginkább lakószobában, konyhában, kamrában, ritkábban istállóban használták. Debrecenben
legtovább a tanyavilágban maradt fenn.
Szabadban használt változata a → viharlámpa, ennek csak a felső részén van
levegőnyílás.
petrós petróṷs mn Petróleumos.
petróskanna petróṷskanna fn Kb. 20
l űrtartalmú alumíniumkanna, ilyenben
vitték és tárolták a boltban vásárolt →
petróleumot.
petróslámpa: → petróleumlámpa
petrósüveg petróṷsüveg fn → Petróleum tartására, tárolására való, vastag →
üveg.
petrótartó petróṷtartóṷ fn A → petróleumlámpa alsó része, amelyben a →
petróleum van.
petúnia petóṷnia fn Virágfajta, közkedvelt kerti dísznövény. Sokféle változata van. L. még: virágoskert
petyereg ~ i Eső csepereg, permetez.
Ikerszóban hasonló jelentéssel: etyereg~.
petyhed ~fn Hús(os étel), sütemény
romlani kezd. L. még: megpetyhed
petyhedt ~ mn Állott, romlott 〈étel,
ital〉. A ~ ítel ehetetlen, romlott, nyúlóṷkás.
péva: → pelyva
pezseg ~ i Víz, más folyadék gyöngyöt hányva forrni kezd.
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pezsgés pezsgís fn Az a tény, hogy
vmi pezseg. A bort, mikor megáll a pezsgís, rögtön át kell húzni a seprűrűl.
pezsgő pezsgőÝ fn Szódabikarbóna.
pezsgődinnye pezsgőÝdinnye fn Főként a régi vendéglők inyencsége volt.
Úgy készítették, hogy a meglékelt →
dinnyébe a lék helyére pezsgőt öntöttek,
majd így lehűtötték.
pézsmapatkány ~ fn Nevének változata: pézsmapocok. 1. Vízparton élő,
arasznyi nagyságú, barnavörös prémű
rágcsáló. 2. Télen fehér, nyáron szürke
színű rágcsáló. Egyesek szerint télen úgy
híjták, hogy hermelin, nyáron meg ~. [?]
pézsmapocok: → pézsmapatkány
pézsmavirág ~ fn Kellemes pézsmaillatú, a szegfűre emlékeztető, kerti virágfajta. A búzavirág rokona. L. még: virágoskert
pi ~ msz Többször ismételve kiscsirke hívogatására: ~, ~, ~! L. még: állathívogatók
pí ~ msz Többször ismételve pulyka
hívogatására: ~, ~, ~! Ezt hosszabban
ejtették, vontatottan mondták. L. még:
állathívogatók
piac ~ fn – A/ A jelentősebb településeken hetente egy (hetipiac) v. több
alkalommal rendezett árusítás. Nagyvárosokban már régtől fogva a hét minden
napján tartottak ~okat. A ~ a város és
falu közötti munkamegosztás eredménye. A mezőgazdasággal foglalkozó falusiak (és a tanyavilágban, ill. kertségekben élők) eladták az ipari foglalkozást űző városiaknak egyéb társadalmi
csoportoknak termékeiket. Ezek főleg
élelmiszerek voltak. Erre utal a ~ok, ill.
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azok egyes részeinek elnevezése is: búzapiac, tyúkpiac, halpiac, tejpiac, kenyérpiac, zöldségpiac, fapiac, virágpiac
stb. (A ~ sajátos típusa az emberpiac/cselédpiac.) – B/ A ~ot a ~tereken
tartották v. egyes helyeken a település
központjában lévő forgalmas utcákon, az
ún. piacutcákon. Debrecen fő utcája nevében is megőrizte egykori ~ voltát (Piac utca). Piackörzetek alakultak, amelynek lakossága a ~ra termelt, lakosságának fontos foglalkozása volt a ~olás. A
debreceni ~okra például a helyi gazdákon kívül különösen a Mikepércsi út
környéki falvak gazdálkodói szállították
áruikat, de jöttek a halápi, fancsikai stb.
külsőségekről is. Főképpen tejet, tejtermékeket, baromfit, tojást hoztak eladásra, vmint zöldségféléket: borsót, hagymát, babot hoztak a város ~aira zsákszámra. De ~ alkalmával más környékbeli termelők is nagy csapatokban jöttek
a városba, sokszor gyalog, portékájukat
a hátukon cipelve. Az áru nagy részét a
kofavonatokon, kofabuszokon szállították a ~ra, de sokan érkeztek a Zsuzsivonattal is az epreskerti fatelepi állomáshoz. A ~okon főleg az asszonyok
árultak és vettek. A ~ hetivásárrá is alakulhatott. Ezek szakosodhattak, pl. a
keddi hetivásár állatvásár (baromvásár),
a pénteki iparcikk vásár (kirakodó vásár)
volt. A ~ozás ma már árucsarnokokban
folyik a nagyvárosokban, így Debrecenben is (nagypiac, kispiac). – C/ A ~okat
általában délelőtt tartották, a kofák csak
9, 10 v. 11 óra után vásárolhattak. A régi
~ok jó alkalmai voltak a hírközlésnek is,
a ~on doboltak, publikáltak. A debreceni
~okról összességében elmondható, hogy
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nem éppen higiénikus körülmények között árusítottak, mert nem volt vásárcsarnok. A ~i árusok többsége a földre
leterített gyékényen, ponyván v. csak a
földre helyezett kosárból, ládából, zsákból, a kofák zöme pedig asztalról árult,
akik nyáron a kofaasztalok mellé nagy
esernyőket is szereltek. A ~i mesterek, a
hetivásárokon a földön v. sátorba helyezett asztalról árultak. A gyalogpiac a
földről áruló ~részt jelenti. Gyalogpiacon árult a rudasmester (csizmadia) is,
aki áruját egy rúdra fűzve egy másik
rúddal alátámasztva maga előtt tartotta.
A terménypiacok árusai leginkább szekérről árultak: az eladó búza, kétszeres,
árpa, korpa, tengeri stb. zsákokban a
szekéren állt. A terménypiacon gyakori
volt a mintából való árusítás is. A ~ fő
előnye a frissesség. A ~okon az élelmiszereket egyéni adagokban, csomókban,
rakásokban árusították, mérték. Jelentősebb volt az alku is, mint a vásárokban.
A ~ok meghatározott rend szerint működtek. A debreceni ~okon pl. vasárnap
csak 10 óráig lehetett árusítani. − Szólás:
Én is a ~rul ílek: fizessék meg az én
munkámat is. L. még: ószer; a fogalmak
szócikkeit is!
piacárus ~ fn A ~oknak nem volt
asztaluk, portékájuk kosárban volt. Kicsomagolva diót, mogyorót, tojást, gyümölcsöt, szilvát, körtét stb. árusítottak.
*Piac-dűlő: → nyílhúzás
piaci kirakodás ~: Pl. cipészeknél,
csizmadiáknál a piacra (, vásárra) vitt
termékek kirakása.
piaci kofa ~: 1. Piacon árusító → kofa. 2. (gúny) Bőbeszédű, nagyszájú kislány.
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piaci légy ~: 1. Légyfajta. Szóláshasonlatban: Ojan, mint a ~: szemtelen. 2.
Kiss Lajos (A szegényember élete
233−235) szerint hétköznapokon is a
piacon lézengő, munkára váró szegény
emberek, „akik kevés dologgal beérik, a
dolgot nem szeretik, hosszabb időre el
nem szegődnek”. Hallgatják az „előcsahost, aki hirdeti a szocializmust, kommunizmust, az állam és a társadalom
rendjének felforgatását”. Mérnököknek
is csúfolták őket, akik azt mérték ki, ki
milyen messze tud köpni. 3. Debrecenben állítólag konkrét személyhez (is)
kötődő fogalom. Az 1920-as 30-as évek
jellegzetes alakja volt egy idős szegényasszony, aki kis csuprával a Simonffy
utca és a Hal köz területén levő → tejpiacot járva vásárlás ürügyén végigkóstolta a tejeskofák tejét. Akitől kapott, az
beleöntötte a félliteres mérőedényébe,
majd áttöltötte a néni csuprába. A ~ csak
bizonyos napokon járta a piacot. L. még:
tarhó
piacol ~ i Alakváltozata: piacozik.
〈Rendszeresen〉 piacon árul, piacozik.
piacos ~ mn → Piacra való, könnyen
eladható 〈termék〉.
piacozik: → piacol
piacrajáró piacrajáróṷ fn Vkinek a
megbízásából a → piacon rendszeresen
bevásárló alkalmazott.
*piacutca: Két végén keskeny, középen kiszélesedő főutca, rendszerint a
piac helye. Elsősorban civitások és mezővárosok településrendjét jellemezte. A
kassai, eperjesi ~ mellett híres a debreceni ~ is. Debrecenben hivatalos utcanév
is: → Piac utca.
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Piac utca Piac ucca tn – A/ A város
egyik legrégibb utcája, a Belvárosban a
Kossuth tértől a Petőfi térig tart. Neve
egy 1527-ből való végrendeletben tűnik
fel. Később Piacnak, majd megkülönböztetésül a város más piacaitól és vásártereitől Nagy-Piacnak, Bel-Piacnak,
Fő-Piacnak nevezték. 1915-ben Ferenc
József út, 1945-től Vöröshadsereg útja a
hivatalos neve. Régi nevét a rendszerváltozáskor kapta vissza. – B/ 1582-ben
már az itt tartott heti és országos vásárokról vannak adatok. Ettől kezdve évszázadokon át nem az utcákon szerteszét, hanem a mai Nagytemplomtól a
Szent Anna és a Miklós utcáig volt a
piac. Itt árusították a kenyeret, a gyümölcsöt és élelmiszereket, itt álltak a
gabonát áruló szekerek, a fazekasok, a
teknő-, faszerszám- és a dohányárusok.
Itt volt a halpiac, itt kínálták áruiakat a
gesztenye-, dió- és zöldségárusok, a
dinnyével, káposztával és krumplival
megrakott szekerek gazdái. A legrégibb
időkben itt tartották a marha-, ló- és
sertésvásárt is. A városszépítő törekvések és az új utcai forgalom, a ló-, a gőz-,
majd a villamosvasút lerakása miatt a
~´ról egymás után telepítették ki a különböző kereskedőket. Az utca jelenlegi
formáját a Kossuth térnek az ezredforduló éveiben történt nagyarányú rendezése,
átépítése során nyerte el. L. még: utcák−utcanevek, *utcaszer
piázik ~ i Iszik, piál.
pic: → picc
picc ~, pic isz (gyny) Vminek a forró,
égető voltára utaló figyelmeztetésként:
Picc, forróṷ!
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picces-puccos ~ mn Cifrán öltözködő
〈személy〉. A ~ az vóṷt, aki kicsípte magát, mint Szaros Pista Jézus nevenapján.
pici ~ fn 1. (gyny) Hús, húsféle, szalonna. 2. Tulajdonnévként pl. patkányfogó tacskó kutya neve.
picinkó: → piciri
pici-pirosalma ~ fn Erősen piros,
borízű → alma.
piciri ~ I. mn Alakváltozata: picinkóṷ, játékos ikerszóban: icinkóṷ-picinkóṷ. Nagyon kicsi, parányi. II. isz
Kismacska hívogatása: ~, ~, ~! L. még:
állathívogatók
picőt napkor picőÝt napkor: Kora
hajnalban. L. még: napszakok
picula ~ fn (rég) Régi tízkrajcáros
ezüstpénz, aprópénz. A legkissebb píz
vóṷt, mikor járt. L. még: pénznemek –
pénzegységek
picsa ~ fn (durva) 1. Segg, ülep, fenék. 2. Nagy fenekű nő. − Szitok: Az
anyád ~´ja! Szólás: Ez a ~, jányom, nem
az anyádé! − legények mondták egymásnak egy nagy fenekű nőt meglátva.
Rigmusban: Picsa hat egy garas. Mégse
kap a (szegíny) paraszt. De ha az úr elindul, mingyár egy kosárral kóṷdul: a
gazdag ember nőt is könnyebben szerez,
mint a szegény. L. még: emberi test
picsamari ~ fn (gúny) Csúnya beszédű kislány.
picsányi ~ mn Nagyon kevés. Főleg
a kevés ennivalóra mondták, hogy óṷ, ez
csak egy ~, evvel nem lakok jóṷl.
picsog ~ i 1. Főleg kislány sír-rí,
sirdogál, pityereg. 2. Kisgyerek beszélni
kezd, gagyog.
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picsogó picsogóṷ mn Síró-rívó
〈gyermek〉.
pié ~ fn Keskeny fodor a ruha saját
anyagából.
pietron ~ fn Sertésfajta. Egyik változata a négysonkás pietron. L. még: disznó
pih pi fn Pihe, pehely. − Szólás: Pihet a dunyhába, tollat a párnába!: ti. a
jó pihenéshez, nyugodt alváshoz ilyen
ágyneműre van szükség.
pihe ~ fn 1. Finom apróbb pehely. 2.
Kukoricapelyva. L. még: nádpihe
piheg ~ i → Kutya nyelvét lógatva
liheg.
piheg-páhog ~ i Szaporán, szaggatottan, aprókat lélegzik.
pihen ~ i 1. Földterület, legelő egy
ideig kihasználatlanul van. 2. → Fazekasoknál a meglocsolt, áztatott agyag néhány óráig az áztatólapon áll, mielőtt a
fazekas megtaposná. 3. Pihenni hagy:
kenyértésztát a dagasztás során kelni
hagy. L. még: megpihen
Pihenő-laponyag: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
pihentet ~ i 1. Földterületet, legelőt
egy ideig kihasználatlanul hagy, nem legeltetnek rajta, nem is szántják. 2. →
Mézeskalácsosoknál a begyúrás és az
átgyúrás közötti állapot, amikor állni
hagyják a tésztát; érlel, állni hagy. 3. →
Tímár a sevróbőrt néhány napig a bakon
állni hagyja.
pihepaplan ~ fn Pehelypaplan. A ~ba
nem toll vóṷt, hanem pehej.
pihes ~, pihís mn 1. Pelyhes. Pihes a
hajad. 2. Pl. kisliba pehelytollas. 3. Néhány éves 〈kislány〉. Te, kis ~, mondtuk a
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három-nígyéves kisjánnak. 4. A pelyhes
magú bugás virágzatot hordozó 〈vége a
nádnak, nádkévének〉.
pihés: → pihes
pihés kunyhó pihés kunyhóṷ: Olyan
nádkunyhó, amelynek kúp alakú csúcsa
a nádnak, nádkévének pelyhes magú,
bugás virágzatú végeiből áll.
piheszőr piheszőÝr fn 1. A fedőszőrök alatti rövidebb, finom szőr, pehelyszőr. 2. Emberen ritkás, finom szőrzet.
píhseprű píseprű fn 1. Tollseprű. 2.
A kemence fenekének kitisztítására
szolgáló cirokseprű. Zöld nádból készített → seprű.
pika ~ fn Vashegyben végződő rúd.
piké: → pikkely
pikéroz: → pikíroz
pikét ~ fn Piké ruhakelme.
pikhercs ~ fn Teknővakarék. Lehet
rágni hozzá, a gyerekek szívesen ropogtatták. L. még: kenyérsütés
pikíroz ~, pikéroz i 1. Palántát átültet, ill. a melegágyból a szabadba kiültet,
végleges helyre ültet, ezzel erősít. 2. →
Szőrmekikészítőknél egy vászondarabot
bevarr a kész munkába. 3. Kárpitozáskor
a felső párnázatot elkészíti. 4. Rakott
szoknyának az a fajtája, amikor élére
van vasalva a szövetszoknya. L. még: kipikíroz
pikírozás ~ fn 1. A palántának a melegágyból a szabadba való kiültetése.
Szíjjelpikírozták, hogy erőÝsöggyön meg
a palánt. 2. → Szőrmekikészítőknél egy
vászondarab bevarrása a kész munkába a
bőroldal megerősítése céljából. 3. A bútor kárpitozásának egyik művelete, a felső párnázat elkészítése.
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pikírozóanyag pikírozóṷanyag fn →
Szőrmekikészítőknél: az az anyag, amelyet a bőrre varrnak.
pikírozóláda pikírozóṷláda fn Olyan
→ láda, amelybe bizonyos távolságra a
palántákat szétültetik, hogy ott a végleges kiültetés előtt megerősödjenek, fejlődjenek.
pikírozott szoknya ~: Élére vasalt
szövetszoknya. L. még: cívis női viselet
pikírvászon ~ fn Más nevei: molinóṷvászon, fehérvászon. → Kárpitosmesterségben az → alappárnázáshoz
használt fehér színű, finom vászon.
pikkel ~ fn → Tímármesterségben
víz, konyhasó és kén- v. sósav keveréke
a bőr → mésztelenítésére és a cserzés
előkészítésére.
pikkelez ~ i Bőröket mésztelenítés és
előcserzés céljából a → pikkel nevű folyadékba rak.
pikkely pikkej, piké fn 1. Halpikkely.
2. → Mészárosoknál vágómarha leütésére használt → taglóféle.
pikkelyez pikkejez i → Szarvasmarhát letaglóz. L. még: mészáros
pikó pikóṷ fn A → pikós fonáskor tűre tekert hurok.
pikoló pikolóṷ fn (rég) Összetétellel:
pikolóṷgyerek. Vendéglátóipari tanuló,
aki a vendéglőben, kávéházban italt
szolgál fel, v. az újságot kezeli, ill. rámolással foglalkozik.
pikológyerek: → pikoló
pikós fonás pikóṷs fonás: A → fonásnak az a fajtája, amikor a legszélső
szálat a mellé illesztett tűre tekerik.
piktor ~ fn Szobafestő.
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pikula ~ fn 1. Másik neve: fúvóṷspikula. Fúvós hangszer: kis furulya, furulya, klarinét. 2. Bodzafapuska.
pikulázik ~ i Furulyán v. más fúvós
hangszeren játszik.
Pilátus ~ tn − Szóláshasonlat: Úgy
kerűt bele, mint ~ a krédóṷba ’hiszekegy’: akaratlanul, véletlenül. Ojan álmos, mint a ~ macskája: nagyon álmos,
majd leragad a szeme.
pilis ~, pillis fn 1. → Kenyér megszegésekor levágott darab, ill. a kenyér
sarka. Pillist vág: a cipót, ill. a kenyeret
megszegi. A ~ mindig kapóṷs vóṷt a
családba. 2. → báránypilis.
pillancs: → mécses
pillangó pillangóṷ fn 1. A legnagyobb nappali lepkék megnevezése. Általában mutatósak, feltűnőek, ma a fajok
nagy része védett. A néphit szerint, ha
vki tavasszal először sárga ~t lát, akkor
meghal, ha fehéret, beteges, ha pirosat,
akkor egészséges lesz. 2. Bőrtárgyak,
hámok díszítőelemeként: különböző színű posztóból v. bőrből készített apró
sallang. Készítését debreceni szíjgyártómesterek fejlesztették magas színvonalra. 3. A pásztorkészség egyes darabjainak a díszítése. A pásztor maga készítette el a szűcsöktől v. bőrösboltokból
beszerzett anyagból. A bőrdarabot késével és ollóval apró, egyenlő oldalú háromszögekre szabta, kicifrázta, és erszény, hüvely, masinatartó, bugyelláris,
ill. ostor díszítésére használta. 4. →
kurva. L. még: bagolypillangó, cívis hiedelemvilág; a fogalmak szócikkeit is!
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pillangófogó pillangóṷfogóṷ fn
(gúny) Törékeny termetű, alacsony nő.
L. még: emberi test
pillangós kantár pillangóṷs kantár:
→ Pillangóval díszített → kantár.
pillangós takarmány pillangóṷs takarmány: A talaj javítására vetett →
takarmány (pl. lucerna, lóhere).
pillangózás pillangóṷzás fn → Szíjgyártóknál a → pillangó elkészítésének
művelete és technikája.
pillangózik pillangóṷzik i Szőlőlevél
tavasszal növekedni kezd.
pillant ~ i Pislant.
pille ~ fn 1. Összetétellel: tejpille (tépille). Forralt → tejen kihüléskor keletkező hártya, bőr; a forralt tej föle. 2.
Másik neve: rézhamva. → Rézműveseknél a vörösen izzó rézről a hűtőkádban
leváló fekete réteg. Folyamata: A vörösen izzó rezet beleteszik a hűtőkádba, és
az előzőleg sóval, ecettel kezelt rézfelület a hűtés közben oxidálja a rezet, ezért
megjelenik a felületén egy vékony feketés réteg, amely lepattogzik a vízben,
ezért nevezik ~´nek. A réz ezután szép
hajnalszínű lesz. L. még: kákompille
pilled ~ i Lankad, bággyad, fárad. L.
még: elpilled
pillédzik pilléddzik i 1. Hidegben a
víz felszíne kezd befagyni. 2. Tej felszíne forralás közben megbőrösödik. L.
még: elpillédzik
pillempánty ~, pillempáty fn 1. Lelógó, libegő, fityegő női ruhadísz, pl.
fodor, szalag, rojt. 2. Más nevei: (gúny)
kollégyom, tetűfíszek. A durva posztóból
készült hosszú ujjú férfi felsőkabátnak, a
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→ gubának hátul a nyakon visszahajtott
része.
pillempántyos ~ mn
Olyan lányra
mondták, aki kicifrázta magát, szalagot
kötött a hajába v. kívül a fején, esetleg
virágot tűzött a hajába.
pillempántyos ruha ~: Szalaggal és
flitterrel díszített ruha. L. még: cívis női
viselet
pillempáty: → pillempánty
pillér ~ fn Rendszerint négy- v. sokszög keresztmetszetű, oszlopot helyettesítő, oszlophoz hasonló függőleges tartóelem.
pillés ~ mn Megbőrösödött 〈tej, kávé〉.
pillésedik ~ i → Tej forraláskor bőrösödik. Igekötős alakjai: → bepillésedik, megpillésedik.
pillézik ~ i Víz felszínén vékony jégréteg képződik. Igekötős alakja: → bepillézik.
pillis: → pilis
pimpós bor pimpóṷs bor: Virágos
→ bor.
pimpósodik pimpóṷsodik i 1. Hús
penészedik. 2. Bor virágosodik. L. még:
bepimpósodik
pina: → női nemi szerv
pinadörzsölő pinadörzsölőÝ fn Bogáncsféle a Hortobágyon, a szabók a
posztó bedörzsölésére használták.
pinalajtorja: → ördögszekér
pinapecek ~ fn Csikló. L. még: női
nemi szerv
pinarajtoja: → ördögszekér
pináz ~ i Férfi nőt magáévá tesz.
Igekötővel: → megpináz. L. még: nemi
élet
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pince ~ fn 1. Épület föld alatti helyisége. A cívis gazdák gyakran építettek a
lakóépületük alá tégla- v. kőfalazatú,
boltozatos ~´ket, amelyeknek fontos, jól
megtervezett része a → pincegádor v.
pincetorok és a pincehát. A hűtőszekrény megjelenése előtt az étel tartósításának helye a ~, benne általában volt egy
négylábú állvány, azon a szellőzést biztosító, szitaszerű ajtó. Az állvány polcaira helyezte el a gazdasszony az ételt. A
~´t a téli időszakban leginkább alma
tárolására használták (→ almáspince),
de a zöldséget (káposztát, karalábét stb.)
is ~´ben tárolták. A ~ lejárata az udvar
felől volt, magassága olyan, hogy állva
lehetett benne tartózkodni. Domboldalba
is építettek ~´t. 2. Boros~. − Régen a cívis porták természetes tartozékai voltak
a szőlőskertek, így a legtöbb helyen volt
boros~. Mivel a bort nem célszerű a
zöldséggel együtt tárolni (átveszi a zöldség szagát, ízét), ezért el volt különítve a
kisebb méretű zöldséges ~´től, ~résztől.
A borospincébe mindig gyertyával mentek.
pincegádor pincegátor, ~ fn A pince
bolthajtásos előrésze, lépcsős lejárata.
Általában 6−8 lépcsőfok van benne.
pincegyertya ~ fn Főként pincészetekben, de virrasztáskor, temetéskor stb.
is használt, a régi gyertyakészítési módszerrel, húzással készített viaszgyertya.
pincehát ~ fn Cívis lakóházban a
bolthajtásos pincelejáró teteje, amely az
éléskamra talajából domborúan kiemelkedik.
pincemester ~ fn Borospincében a
bor szakszerű kezelését végző személy.
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pincemunkás ∼ fn Borok termelésével és forgalomba hozatalával foglalkozó üzem dolgozója.
Pince-rét: → hortobágyi helynevek
és helynévtípusok
Pincés Gábor: → cívis ragadványnevek
pinceszer ~ fn Szőlőhegyen a szőlő
préselésére és a bor tárolására való két
helyiség, vagyis a présház és a belső
pince együtt. A ~ tetejin szőÝlőÝ is termett.
pince teteje ~: Domboldalba épített
→ pince földből való felső része.
pincetorok ~ fn Pincelejáró.
pingál ~ i Falat fest, és mintával díszít.
pingált ~ mn → Mézeskalácsosoknál
ecsettel díszített 〈tészta〉.
pingásasszony: → pingász
pingász ~ fn Parasztházak, esetleg
csárdák helyiségeinek pingálását, festését és mintával való díszítését végző
személy, általában nő. Innen a pingászasszony, pingásasszony megnevezés. A
~ nem szobafestő. A környéken híresek
voltak a balmazújvárosi pingáló asszonyok, akik jártak tornácot, kemencét,
konyhát festeni, pingálni, de a szobát
meszelték, nem pingálták. Egyik módszerük volt, hogy krumpliból díszeket
vágtak ki. A → krügerkrumplit karalábévágóval ketté vágták, nagy mintákat
vágtak bele, belemártották a festékbe, és
házilag megfestették. Harisnyacsomóval,
ún. → harisnyabunkóval, ócska harisnyával is pingáltak, kékítővel írtak a
meszelt falra, pl. Isten hozta v. hasonlót.
A harisnyacsomót pálcára rátették, és
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kígyóforma hullámvonalat húztak vele,
melynek a mélyebb részeibe pontokat
nyomtak. Balmazújvároson nagyon sok
tornácos ház volt, ezeket mindet így
díszítették, pingálták, sőt a kemencét is.
Más falusi (tanyai) házaknál is alkalmazták, de a pásztortanyáknál nem. Művészi
szintű pingálás volt látható a → Sóút
mellett álló, már elpusztított → Sascsárda egyik belső falán.
pingászasszony: → pingász
pint ~ fn 1. Kb. másfél liter. 2. Kb.
1−1, 5 dl. L. még: űrmértékek
pintes ~ fn 1. Szószerkezettel: pintes
üveg. Egy pint (kb. másfél l) űrtartalmú
palack. A betyárvilágban a csárdákban
használták mérőeszköznek a ~t. 2. Kb.
1−1, 5 dl űrtartalmú kispohár. L. még:
űrmérték
pintes üveg : → pintes
pintli ~ fn Batyu.
pinty ~ fn Veréb nagyságú, tarka tollú énekesmadár. Hangutánzó madárnév,
a tövisszúró gébics tájnyelvi elnevezése.
Szóláshasonlatban: Ojan, mint a ~: a)
teljesen kifogástalan. b) friss, élénk, ép,
egészséges. Több frazémában megtalálható, mindig a frazéma első tagjának
tréfás hangulati nyomósításával, pl.
Megy, mint a ~; Repül, mint a ~.
pintyfogó pintyfogóṷ fn Olyan személy, aki léppel → pintyet fog. A ~k
idős szegényemberek voltak, akik télen
úgy fogták a madarat, hogy a tölgyfa terméséből ragasztót készítettek, azt kihelyezték, a pinty rászállt és hozzáragadt.
pintyőke pintyőÝke fn Az olaj kiöntésére való, kifolyócsővel ellátott, kisméretű bádogkanna. L. még: kanna
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piócás: → nadályos
píp ~ fn 1. Tyúk és csirke nyelvén
szomjúságtól keletkező keményedés. A
háziasszonyok egyszerű módszerrel gyógyították/gyógyítják: Leveszik, és a baromfi szájába teszik, beleköpnek, az állat
a köpettel együtt lenyeli, és ettől meggyógyul a nyelve. 2. (tréf) Nagy szárazságban keletkező keményedés az ember
nyelvén. Ennek orvoslására a cívisek ezt
a rigmust mondták: Píp kőÝtt a nyelvemen. Ha kőÝtt, ma kőÝtt. Ojan legyík,
mint a Hirsné segge! Inkább ojan legyík,
mint (pl.) a szempillám. Phü, phü! Szólás: Mingyán ~et kapok: szomjas vagyok.
pipa ~ fn 1. → debreceni pipa. − A ~
frazémákban is előfordul. Így szólásban:
Nem ír [ér] egy ~ dohányt se: semmit
sem ér. Jóṷ ~ vagy!: jóféle vagy. Roszszul tejelő tehénre mondja a gazdaszszony: Nem ad ez a tehén egy fél ~´val
se. Közmondásban: A ~ az ördög furujája: gonosz eszköz. 2. Mézeskalácsos
faforma. 3. Kivert tésztából készített mézeskalácsos termék, ritkán készítették. 4.
Forrásban levő must szállításakor a hordódugó (→ gazdugó/fűdugó) helyébe
tett, belétől megfosztott, derékszögben
összeillesztett napraforgókóró, amelynek
alkalmazásával megakadályozható, hogy
a must rá-zás közben kifusson. 5. A ló
orrára tett gúzs, → lópipa. L. még: batikpipa, méhészpipa
pipabojt ~ fn → Paszományosok által készített bojt, amelyet a cseréppipára,
tajtékpipára díszítésként rátekernek, ráhurkolnak.
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pipacs ~ fn Összetétellel: pipacsvirág. Ritkább neve: mákvirág, → mezei
mákvirág (Papaver rhoesas). A mákfélék
családjába tartozó, 30−80 cm magas,
lángvörös virágú → gyomnövény. Egyik
fajtája a → vadmák. Szántók, utak szélén, tarlókon, parlagokon, búzatáblák
szélén, elhanyagolt gabonavetésben tömegesen terem. A ~ virágja jó köhögéscsillapító és enyhe nyugtató hatású, teáját toroköblítésre, magját sütemények,
saláták ízesítésére használják. Virágszirmai vörös ételfesték készítésére,
szirupkészítésre, régen bor színezésére
(volt) használatos. A cívisek az említett
hasznosítási lehetőségeket nem ismerték.
Szóláshasonlat: Ojan piros, mint a ~:
erősen elpirult, nagyon vörös.
pipacsmeggy: → oroszmeggy
pipacsutora ~ fn Szopóka a pipaszáron.
pipacsvirág: → pipacs
pipafa ~ fn Hosszú, fokozatosan vastagodó, gömbölyű keményfa, erre húzták
fel a pipamintát.
pipafazék ~ fn Karcsú, felfelé magasodó v. hasas edény, ebben égették ki a
pipákat. L. még: debreceni pipa
pipafej ~ fn A → pipa felső része,
amelyben az égő dohány van.
pipaforma ~ fn Az agyagból égetett
~ alakjára készítik el a → pipamintát.
pipag ~ fn Egy fűfajta. Javít a →
széna minőségén.
pipagödör ~ fn A pipakészítéshez
használt agyag lelőhelye. Debrecen határában híres lelőhely volt a várostól távol
fekvő Vajda-lapos szélén. Az itteni pipagödrökből hordták a jó sovány agya-
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got a cseréppipa készítéséhez. L. még:
debreceni pipa
pipakés ~ fn A nyers → pipa formázásához használt, tompa élű, derekánál
ruhával körülcsavart → kés.
pipákol ~ i Pipázgat.
pipál ~ i 1. → pipázik. 2. Hegyet ködös füst borít. 3. Ló 〈pl. nyári hőségben〉
fejét le-lehajtja, majd újra felemeli. 4.
Nedvesen kazalba rakott takarmány gőzölög, párolog. Ha ~t, pipázott a kazal,
szíjjelgóṷrták abba a pillanatba, mert
begyulladt vóṷna. − Adatolt igekötős
alakjai: → lepipál, megpipáz/megpipál,
rápipál.
pipaminta ~ fn A pipaformában a →
pipanyomás során előállított félkész
pipa.
pipamocsok ~ fn Másik neve: pipasanc. Bagó.
pipanyak ~ fn A → pipának az a része, ahová a pipaszár illeszkedik.
pipanyomás ~ fn Az a munkafolyamat, melynek során a derékszögben
meghajtott sodrást a pipaformába téve,
pipafával és végébe való fával formázva
elkészítik a pipamintát. L. még: debreceni pipa
piparezező piparezezőÝ fn Az a mester, aki a pipa fejét rézzel látja el. L.
még: debreceni pipa
pipasanc: → pipamocsok
Pipás Balogh: → cívis ragadványnevek
pipaszár ~ fn 1. A → pipa fontos része, egy hosszában kifúrt pálca, amelynek egyik végét a pipa nyakába dugják, a
másik a → szopókával a pipázó szájába
kerül. Legalkalmasabb a meggyfa ágából
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készült ~. Erre utal a tréfás szólás is: Mit
ír a meggyfa ~, ha vígigcsorog rajt(a) a
nyál? − mondták a gyámoltalan legénynek v. legényről. 2. (gúny) Sovány ember. L. még: emberi test
pipaszársütő pipaszársütőÝ fn Tüzesített drót, amelynek egyik végét egy fanyélbe verik, másik végét kihegyesítik,
ezzel égetik ki a faszár belsejét, hogy →
pipaszárnak alkalmas legyen.
pipaszurkáló pipaszurkálóṷ fn 1.
Fogóval ellátott rézdrót, amelyet a pipa
tisztítására és a dohány benyomkodásra
használnak. 2. → veresnadrág.
pipatórium pipatóṷrium fn Pipákat
tartó állvány.
pipázás ~ fn A dohányzás egyik fajtája, amely a pipa segítségével a dohány
füstjének élvezetéből áll. Leghíresebb
volt a debreceni pipa. A 18. században
hazánkban több híres tájfajta dohányt
termesztettek és szívtak. A pipadohány
kezelése, a kellemes keverék összeállítása a férfiak szórakozása és szenvedélye
volt. Tehetősebb és igényesebb cívis
családoknál a férfiak külön helyiségben,
a pipázóházban rápöfékeltek, rápipáltak,
pipáltak, ráérő időben akár órákig elpipálgattak, pipákoltak, pöfékeltek. Itt
kaptak helyet a ~ legfontosabb kellékei
is, így a pipatórium, dohányvágó, dohányszita. A gyufa előtt a pipagyújtás
régi eszközei (gyújtókészség) az acél,
kovakő (parlagkova/szíkikova) és tapló
(kovatapló) voltak. A kovát és taplót a
pipázó erszényben magával hordta,
amelyhez hozzá volt kötve a csiholó
acél. Tűzgyújtáskor a kovakövet a taplóval a bal kézbe fogta, jobbal pedig a

419

padka

kovakőhöz ütötte az acélt. A kipattanó
szikra meggyújtotta a taplót, és ezt a
dohánnyal gondosan megtöltött pipafejre
helyezte. A napi dohánykészlet tárolására szolgált a dohányzacskó. Erre a célra a
jómódú gazda, számadó pásztor pompásan kivarrt, kicsipkézett kostökzacskót
használt. A rajta levő sallang és virágos
tányér díszes hímzése a helybeli szűcsök
munkáját dicsérte. Az iparosok körében
el volt terjedve a szívhólyagzacskó. A
kevésbé tehetősek a disznó vízhólyagjából csináltak maguknak dohányzacskót.
Sokan ezt is kidíszítették. Más vidékeken ritkán még macska, görény, menyét
bőréből, ill. gólya nyakából is készült
dohányzacskó. A hortobágyi juhászok
néha kisbárány bőrét használták dohányzacskó gyanánt. A szegény ember elhasznált fekete női pamut harisnyaszárból, botosból készített magának zacskót.
Ez a tréfásan lábszárkostöknek nevezett
kellék azonban nem tartotta eléggé nyirkosan a dohányt. A dohányzacskó sallangjára kötötték a pipaszurkálót. Ezt a
szegények nyúl v. juh lábszárcsontjából
faragták, a városiak sárgaréz drótból
készítették. A dohányzacskóban egy
napra való dohány volt, a többit otthon
egy nagyobb zacskóban, esetleg borjútömlőben v. a dohányszitában tartották.
A díszes tűzszerszám a 20. században
már főként a hortobágyi pásztoremberek
felszerelésének volt a tartozéka (pásztorkészség). A ~ divatja a 19. század közepétől folyamatosan szorult vissza a cigarettával, szivarral szemben. Nehezen
illeszkedett a felgyorsult életritmusba,
kellékei is terhesek voltak. Előbb a polgárság kezdte elhagyni. A parasztságnál,
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így a cívis parasztpolgári rétegnél azonban a pipa még sokáig a tekintély, a
mód, a felnőtté válás különös jele volt. A
debreceni parasztemberrel kedvenc pipáját gyakran a koporsóba tet- ték. A cívis
parasztok is csak az első világháború
után kezdtek áttérni a cigarettázásra. L.
még: bagó, bagózás; a fogalmak szócikkeit is!
pipáz/ik ~ i 1. → Pipát szív. 2. Befülledt kazal párolog, → pipál.
pipázóház pipázóṷház fn Dohányzásra használt szoba.
piperéz ~ i Piperézi magát: Szépítkezik, csinosítja magát.
pípí ~ msz Távolabb levő kotlónak és
csirkéinek hívogatására többször ismételve: ~, ~ ! Ha messzi van a csirke a
kotlóṷval, akkor szaladtak, mert tudták,
hogy enni kapnak. L. még: állathívogatók, pí
pipiske: → búbos pacsirta
pipiskedik ~ i 1. Lábujjhegyre áll. 2.
Kényeskedik.
pipő pipőÝ, püpőÝ fn (gyny) → Cipő.
pire ~ msz Többször ismételve tyúk,
csirke hívogató: ~, ~, ~ ! L. még: állathívogatók
piré: → püré
piri ~ I. mn → pirinkó. II. fn Csecsemő, egészen kicsi baba.
pirike: → pirinkó
pirinkó pirinkóṷ mn Alakváltozatok:
piri, pirinyóṷ, pirike. Picike; nagyon pici, parányi.
pirinyó: → pirinkó
pirítatlan tészta pirítatlan tíszta: A
levesbe pirítatlanul tett száraztészta. L.
még: mezitlábas tésztaleves
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pirítatlantészta-leves: → mezitlábas
tésztaleves
piritojás: → kotlófing
pirítós pirítóṷs fn A parázs fölött
forgatott nyárson sülő szalonna zsírjával
megcsepegtetve fogyasztott (felszeletelt
vöröshagymával megrakott) kenyérszelet, amellyel együtt végül a sült szalonnát is megeszik.
pirított reszelt tészta: → pergelt leves
pirított tészta pirított tíszta: A → levesbe megpirítva tett száraztészta. L.
még: pirított-tészta-leves
pirított-tészta-leves pirítottíszta-leves fn A tésztalevesnek az a fajtája,
amelyben a száraztésztát előzőleg zsírban megpirítják. A Hortobágyon a juhászok kivételével ilyen → levest főztek a
csikósok, gulyások. Elkészítése: A →
vasfazékban először a szalonnát → megpergelik, megpirítják, zsírjára sütik, a bő
zsírba beleteszik a száraztésztát, hozzá
az előre megpucult, felkarikázott krumplit. Ha megpirult a tészta, piros paprikát,
esetleg csípőset is tesznek rá, ki hogyan
szereti, és az egészet felöntik vízzel, sót
tesznek bele, hadd főjön. Petrezselyemzölddel, borssal ízesítik, készre főzik. A
hortobágyi pásztor régen szárított húst is
tett bele.
piritusz: → spiritusz
pirkadat ~ fn Kora → hajnal. L.
még: napszakok
pirkaszt ~ i → Rézműveseknél a rezet felizzították, majd lehűtötték a vízben, a réz oxidálódott, ettől → rézhamva keletkezett a felületén, amely a vízben lepattogzik, így a réz felszíne szép
hajnalpír színűvé válik.

pacuha ember
pirók piróṷk mn Szószerkezettel:
piróṷk színű. Vöröses, ill. vöröses foltokkal tarkázott 〈→ szarvasmarha〉.
Egyik változata a → fakós pirók. A magyar piros tehén volt a ~.
pirók madár piróṷk madár: Olyan
gyermek megnevezésére, ill. megszólítására, akinek piros v. vmilyen okból kipirosodott az arca.
pirókos piróṷkos mn Szószerkezettel: rőÝtös kík. Pirosas, kékes foltokkal
tarkázott → szarvasmarha.
pirók színű: → pirók
pirola: → pirula
pirolás ~ fn → Mézeskalácsosoknál:
túlságosan mézes tésztához a liszt belekeverése.
piros ~ mn A ~ szín szerepet játszott
a cíviseknél a balkezességről való leszoktatásban. Piros gyöngyöt kötöttek
annak a kisgyereknek a bal kezére, a bal
csuklójára, aki balkezes akart lenni. A
jobbal játszott vele, és így jobbkezes lett.
− Szóláshasonlatokban: Ojan ~ lett, mint
a pipacs: elvörösödött. Piros, mint a
róṷzsa: nagyon ~.
pirosabb pej ~: Lószínnév, a → pej
egyik árnyalata. L. még: lótenyésztés
piros bákor piros bakar fn Ropogós
héjú, rózsaszínű csemegeszőlő-fajta, piros bakatorszőlő. Nem bő termő, de jófajta szőlő. L. még: szőlőtermesztés−
szőlőművelés
pirosbélű körte: → dinnyekörte
pirosbogár ~ fn Bodobács.
piros delicsesz ~: A → delicsesz
egyik fajtája. L. még: alma
pirosgyűrű ~ fn Cornus sanguinea.
Vörösgyűrűsom. Őszre megpirosodott
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vesszőit fonott kosarak díszítésére használják. L. még: vesszőfonás
pirosító pirosítóṷ fn Arcfesték.
piroskáposzta ~ fn Vöröskáposzta.
L. még: káposzta
piros kordován ~: Vörös színű
szattyánbőr, ebből készül(t) a piros csizma. L. még: kordován
piros magyar tarka: → bika
piros magyar [tyúk]: → tyúk
pirospecsenye ~ fn → Gyermekjáték: vöröspecsenye.
piros pej ~: Lószínnév, a → pej
egyik árnyalata. A → nóniusz nagyobb
része ~ volt. L. még: lótenyésztés,
meggypej
piros pogácsaalma ~: Fehér húsú,
erősen piros, ill. cirmos színű → pogácsaalma.
piros pünkösd ~: Körülírásban szerepel a nő havivérzésének kifejezésére:
Piros pünkösd van nála. L. még: menstruáció, pünkösd
piros saszla piros csaszla: A → saszla egyik fajtája. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
pirostarka ~ I. mn Nagy barnapiros
foltokkal borított világos szőrű 〈szarvasmarha〉. II. fn Nagy barna foltokkal borított világos szőrű → szarvasmarha.
pirostengeri ~ fn Piroskukorica. A
cívis gazda annak a lánynak, aki tengeritöréskor legelőször ~t talált, dupla napszámot fizetett. A néphit szerint az a
lány, aki hántáskor legelőször ~t talál,
hamarosan férjhez megy.
pirula pirola fn Gyógyszer.
pisál: → pisil/ik
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pisedli ~ fn → Paszományosoknál
masni alakú, előre készített figura a rojtozáshoz.
pisedlitű ~ fn Két ágba hajtott acéldrót, amellyel a → pisedlit készítik. L.
még: paszományosmesterség
pisikál: → pisil/ik
pisilés pisilís, peselís fn − Szóláshasonlat: Ojan a peselís fingás nékül, mint
a háztetőÝ cserép nékül: (tréf) ti. mindkettő feltételezi a másikat, összefügg
egymással.
pisil/ik ~, pesel/ik i Alakváltozata:
pisál. Gyermeknyelvi alakja: pisikál.
Más igével: pislant. Vizel. A huggyóṷ
disznóṷ állandóṷan peselik. Ahova a
disznóṷ előÝször pesel, szarik, az mindig
odajár. Szólás: Ennek a fülibe peselnek
(pisilnek) a jányok: csúfot űznek belőle.
Közmondás: Széllel szembe nem lehet
~ni (peselni): a közhangulattal, közfelfogással nem lehet szembeszállni. − Az
ige adatolt igekötős alakjai: → belepisil,
lepisil, odapisil; bepisil.
pisilős pisilőÝs, peselőÝs mn Aki v.
ami sokat pisil. A háziállatok közül a
disznóṷk meg a lovak nagy peselőÝsek.
pisis ~ mn Amit lepisiltek. Szólás: Ez
se ~, az se ~: 〈vmivel, vkivel kapcsolatban az igényszint kényszerű leszállítása〉.
A hagyomány szerint a diákok miután
jóllaktak a kapott szilvával, a maradékot
levizelték. Majd amikor megéheztek, a
fenti szólássá vált „megállapítással”
mindet megették.
pisít ~ i Folyadék lövell, spriccel.
Igekötővel: → kipisít.
piskóta piskóṷta fn Lédig tésztából
készített → mézeskalácsos termék.
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piskótaszaggató piskóṷtaszaggatóṷ
fn A → piskóta kiszaggatására használatos eszköz.
pisla ~ mn Gyakran pislogó, hunyorgó, rosszul látó, esetleg kancsal 〈ember〉.
A ~, aki beszíl, és közbe pislog.
pislant1 ~ i Rövid ideig alszik, szundít egyet. Pislantottam egy kicsit.
pislant2: → pisil/ik
pislogó: → szem
Pista ~ tn 1. Máshonnan följegyzett
közszói jelentése: gyengeelméjű, bárgyú
ember, szelid → bolond. Tréfás esküdözés: Pista legyek, ha nem igaz!: igaz biz
az! Kicsípte magát, mint szaros ~ Jézus
nevenapján: (tréf, gúny) ízléstelenül kiöltözött. 2. → ló.
pisze ~ mn Rövid, kissé fölfelé hajló
hegyű 〈orr〉. Alig ~: kissé pisze. Gyermekmondóka: Én is ~, te is ~. Uccu, ~,
vesszünk össze!
Pisze Kis Jankó Pisze Kis Jankóṷ tn
Gazdaregulákban: Az időÝ a gazda, nem
Pisze Kis Jankóṷ: az időjárástól függ a
termés. A szar a gazda, nem Pisze Kis
Jankóṷ: a szántóföldnek a trágya a legfontosabb.
piszeg ~ i Szipogva sirdogál, szepeg.
piszka: → Peti
piszkafa ~ fn Ritkább elnevezése:
tűzpiszkálóṷ. Piszkavas. Szóláshasonlat:
Sovány, mint a ~: nagyon sovány. Szólás: Piszkafával se lehet felütni az óṷrát:
(gúny) beképzelt, gőgös.
piszkáló piszkálóṷ fn 1. Lapos, hegyes végű léc, amellyel megszurkálták a
sülő kenyeret, hogy jól átsüljön. 2. Tűz
élesztésére szolgáló vékony vaspálca. L.
még: kenyérsütés
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piszke: → pöszméte
piszkos ~ mn − Közmondás: Minél
~abb valaki, annál jobban mosakszik: az
mentegetőzik legjobban, aki hibásnak v.
bűnösnek érzi magát.
Piszkos Ecsedi István: → cívis ragadványnevek
piszkosfakó piszkosfakóṷ mn Lószínnév, a → fakó egyik árnyalata. L.
még: lótenyésztés
piszkosgaluska: → mocskosgaluska
Piszkos Kovács: → cívis ragadványnevek
piszkoslaska ~ fn Másik neve: murcoslaska. Köznyelvi eredetű elnevezése:
szílesmetélt. Szilvalekváros laska.
piszkos szőrű ~: 1. Nehezen meghatározható, bizonytalan színű 〈ló〉. 2. Főként a hosszú szőrű → komondorra vonatkoztatva: ennek a szőre gyakran volt
piszkos. L. még: lótenyésztés
piszkoszsófi piszkoszsóṷfi fn Piszkos, gondozatlan külsejű kislány. Gúnynévként is él(t).
piszlicsár ~ mn Alakváltozata: piszlicsáré. Haszontalan, jelentéktelen 〈ember, dolog〉.
piszlicsáré: → piszlicsár
piszmag ~ mn Kicsi, nagyon fiatal.
Mikor ezt hallottam, még kis ~ jány vóṷtam.
piszmatol ~ i 1. Piszmog, pepecsel.
2. Vmit keresgél.
piszmogamunka ~ fn Babramunka.
A népi értelmezés szerint: Nem szereti
csinálni, nem ért hozzá, gondolkodik,
piszmog vele.
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piszok ~ fn − Szólás: Reszkess ~,
mert jön a hipóṷ!: a második világháború alatt elterjedt reklámjellegű mondás.
pisz-pász ~ hsz Kutyafuttában, felületesen.
piszra ~ I. mn Szószerkezettel: piszra óṷrú. Olyan 〈ló, ritkán szarvasmarha〉,
amelynek az orrán széles fehér csík húzódik, ill. a szájhoz legközelebb eső
részen fehér folt van. II. fn 1. A ló orrán
végighúzódó fehér csík. 2. Fekete-fehér
tarka állat. L. még: lótenyésztés
Piszra: → ló
piszra orrú: → piszra
pissz ~ msz Csend. Gyerekek, ~ legyen!
pisszeg ~ i → Szalonka pisszegésszerű hangot hallat, korrog.
pisztoly: → bárányjegy
pitar: → pitvar
pite1 ~ fn Liszt, tej, kevés cukor, kevés zsír, és néhány tojás (olykor kevés
élesztő) hozzáadásával készített, lágy, de
a palacsintatésztánál sűrűbbre kikevert
tészta, amelyet kizsírozott tepsibe öntve
alul-felül pirosra sütnek. Régen kemencében sütötték. A ~ tepsibe öntve kisütött
jóṷ puhás tíszta. L. még: cívis konyha
pite2 ~ msz Többször ismételve tyúk
hívogatására: ~, ~, ~! L. még: állathívogatók
pitiszka: → Peti
pitiszkál ~ i Piszkál.
pitle: → muntliszt
pitlés liszt: → muntliszt
pitlikmalom: → muntliszt
pitlik ~ fn Kb. 7 dl űrtartalmú egyenes oldalú, füles bádogbögre. L. még:
űrmérték

pacuha ember
pitling ~ fn Összetétellel: pitlingbűr,
növendíkbűr. → Tímároknál: 1−3 éves
(növendék) szarvasmarha kikészített v.
kikészítetlen bőre mint (nyers)anyag.
pitlingbőr: → pitling
pitvar pitar, ~ fn 1. A régi típusú parasztháznak rendszerint a hosszanti oldalán középen, közvetlenül az udvarról v. a
tornácról nyíló helyisége, ahonnan a ház
más helyiségei nyílnak. 2. Szabad kéményes házban a középen levő helyiségnek
a hátsó, padlás nélküli része, konyhája,
ahol a tűzhely van. 3. Szabad kéményes
házban a középen levő helyiségnek elülső, padlásos része, ahol különféle háztartási és gazdasági eszközöket tartanak, a
vizesedényeket tárolják, és ahonnan általában a padlásra is feljárnak. 4. Régi
típusú, de már nem szabad kéményes
parasztház konyhája. 5. Régi típusú, de
már nem szabad kéményes parasztház
konyhájának előtere, belépője. 6. Tanyaépületben: a → pitvaról nevű istállónak
az a vége, amely az állatgondozó számára szállásként és főzőhelyiségül szolgál.
A ~ólban az ól a ~tól nincsen elválasztva, legfeljebb annyival, hogy a ~ le van
padlásolva, az ól nincs. − Szólás: Nem
adnám oda egy pitar kutyáír, se egy
sajka zupáír: katona mondja nőre vonatkoztatva: sokért nem adná, örülne, ha az
övé lehetne. Közmondás: Egy a pitar a
szobával/tornáccal: a házastársak kölcsönösen felelősek egymásért.
pitvarajtó pitarajtóṷ, pitvarajtóṷ fn
Régi típusú parasztháznak a tornácról v.
az udvarról közvetlenül nyíló bejárati
ajtaja. Tréfás figyelmeztetés: Nyitva a
pitarajtóṷ!: nyitva van a nadrág
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hasítékja. Szóláshasonlat: Se kinn, se
benn, mint a pitarajtóṷ: (tréf) nagyon
bizonytalan a helyzete.
pitvarajtófél pitarajtóṷfél, pitvarajtóṷfél fn A → pitvarajtó félfája.
pitvarol pitarol i Udvarol.
pitvaról pitaróṷl, pitvaróṷl fn Tanyaépületben olyan istálló, amelynek az
egyik vége az állatgondozó számára
szállásként és főzőhelyiségül szolgál. −
Mivel a tanyán a → majoros állandó
lakos volt, számára már állandóbb épületről gondoskodott a gazda. Ez az épület
a ~. Jellemző vonás, hogy egy ajtón járt
be a jószág az emberrel, egy tető alatt
volt a lakás az istállóval.
pity ~ msz Többször ismételve csirke, tyúk hívogatására: ~, ~, ~! L. még:
állathívogatók
pityegő pityegőÝ fn 1. Hátasló nyakában: kisebb csengő. 2. Rézcsörgő a
kutya nyakában.
pityergő in PityergőÝre áll az időÝ:
esőre áll az idő. L. még: időjárás
Pityeri Kovács: → cívis ragadványnevek
pityerisári ~ fn Könnyen sírva fakadó, sírós lány.
pityke ~ fn 1. Össszetétellel: pitykegomb. Főként férfiruhán: füles, gyakran
díszes fémgomb. 2. A tojásban levő csíra. Ha a tojásnak ~´je van, akkor jóṷ,
abba van csíra.
pitykegomb: → pityke
pitykés ~ mn Pitykével díszített 〈ruha〉.
pitykézés pitykézís fn 1. (rég) Dobógombbal való játék. 2. Közösülés. L.
még: nemi élet
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pitykézik ~ i 1. (rég) Dobógombbal
játszik. 2. Közösül. L. még: nemi élet
pitymalat: → pitymallat
pitymallat ~, pitymalat fn Kora hajnal. Pitymalatkor: virradatkor. L. még:
napszakok
pitymallik ~, pitymalik i Virrad, hajnalodik.
pitypang: → kutyatej
pityog ~ i Kisgyerek sirdogál, pityereg.
pityogó pityogóṷ mn Sírdogáló, pityergő 〈kisgyerek〉.
pityóka: → krumpli
pityókaföld: → krumpliföld
pityókás pityóṷkás mn Alakváltozata: pityóṷkos. Kissé ittas. L. még: részegség
pityókos: → pityókás
pitypalatty ~ fn Fürj(ecske).
pitty1: → szája széle
pitty2 ~ msz Anyapulyka figyelmeztető hangadása.
pittyeget ~ i Középső ujját a hüvelykujjára szorítja, aztán megnyomja és
csettint. Pl. tánc közben két ujjával csettint.
pittyen-pittyan ~ i Pottyan.
pittyent ~ i Ujjával csettint.
pittypotty ~ mn Hitvány, semmirekellő 〈ember〉.
pizni: → bizni
placc ~ fn 1. Ló-, ill. marhaistállóban
az ajtó és a hátsó fal között húzódó terület. A ~ a lovak háta mögötti tér végig az
istállóban. Ide vertík ki a sorport. 2. Katonai gyakorlótér. 3. Beépítetlen terület,
nyitott térség. 4. Étteremben, kávéházban stb. azoknak az asztaloknak az ösz-
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szessége, amelynek vendégeit egy pincér látja el.
plafonrózsa plafonróṷzsa fn → Paszományosoknál: a csillár elektromos
bekötéseit takaró díszes sodrású menynyezettárcsa.
plága ~ fn (rég) Iskolai fenyítésként pálcával a tenyérre mért ütés, →
tenyeres. L. még: cívis iskola
pláj ~ fn Tömör henger alakú, mintegy 20–25 cm hosszú esztergált szerszám, a tetején fúrott lyukban zsinórral
befűzve; → kőművesfüggő.
plajbász ~ fn 1. Ceruza. Elemi iskolai tanító utasítása: Plajbász legyen, hegyes legyen, tokja legyen! Szólás: Vastagon fog a ~a: borsos árat számol fel
vmiért. 2. → ácsceruza. 3. → palaveszsző.
plajbászír ~ fn (rég) Népi orvosságnév. Ungeuntum cerussae. L. még: népi
gyógyászat
plajbászpor ~ fn (rég) Népi orvosságnév: Pulvis cerussae. L. még: népi
gyógyászat
planéta plánéta fn Jóslatot tartalmazó, papagájjal kihúzott cédula. Nagyvásárkor volt divat ~´t húzatni. − Szólás:
Szerencsés plánétába született: mindenben nagyon szerencsés. Rossz plánéta
alatt született: arra mondták, akinek
semmi sem sikerült az életben.
plánéta: → planéta
planétás plánétás fn → Planétát árusító személy. A debreceni ~ Olaszországból származott ide, a → vásárok
állandó szereplője volt. A plánétás a papagájával csalogatta az embereket, meg
jóṷsolt is.
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plánta ~ fn Palánta.
plántál ~ i Alakváltozata: plántázik.
Növényt (el)ültet. Igekötővel → kiplántál.
plántázik: → plántál
plasztrom ~ fn Női ruha mély kivágásába v. mellényszerűen nyitott elejébe
illesztett, más anyagból készült rész.
platírozás ~ fn → Paszományosoknál: simítás mint az egyik sodrásfajta.
platírozó drót platírozóṷ dróṷt: Másik neve: platírozóṷ fa. Finom felületű
szerszám, amelyet a platírozáshoz, simításhoz használnak. L. még: paszományosmesterség
platírozó fa: → platírozó drót
platni ~ fn 1. A sparheltet fedő vaslemez. 2. Ráf. 3. A pontos vakolatcsík
(lájszni) készítéséhez elhelyezett keskeny léc, amelyet a vakolatcsík elkészülte után a friss vakolatból kivesznek
újabb felhasználásra. L. még: farmatringplatni, nyakszíjplatni
plátni ~ fn A → kalap teteje.
platniszeg ~ fn Az a szeg, amellyel a
vasabroncsot, a → ráfot a fából készült
kerékre erősítik.
plató platóṷ fn 1. A vendéglői felszolgálók által használt tálca. 2. Kocsin
lapos rakfelület.
platós kocsi platóṷs kocsi: Lapos
rakterületű, oldalfal nélküli szállítóeszköz.
platt ~ fn Másik neve: tűzhejplatóṷ.
A tűzhely vaslemezből készült fedőlapja,
tűzhelyet fedő vaslemez. Platton pirított
kenyír: a tűzhely fedőlapján pirított kenyér.
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plattkarika ~ fn A tűzhely kerek
nyílásait elfedő karikák közül egy. Plattkarika 3 db volt: nagykarika, középkarika és kiskarika.
pléh plé fn 1. Bádog. 2. Ebből készült lapos edényféle, tepsi. 3. Pléhtányér.
pléhbádog plébádog fn Kb. 6–8 literes víztartó edény, fülén szopókával. A
plébádog fülének vóṷt egy kis csecse,
arra járt inni az egísz család.
pléhes ~ mn Rosszul megmunkált
bőr kemény, fényes, nem hajlékony.
pléhkanál plékanál fn Bádogkanál.
Amikor bejöttek az oroszok, az összes
jóṷ kanált, kést összeszettík, plékanállal
póṷtolták.
pléhlavór plélavóṷr, plélavor fn Bádoglavór.
pléhteknő pléteknőÝ fn Könnyű hengerelt lemezből készült → teknő.
pléhtepsi plétepsi fn Bádoglemezből
készült → tepsi.
pletyka ~ fn 1. Pletykába kever: ~´l
vkiről. Hajtya a ~´t: házról házra viszi a
~´t. 2. Pletykáló személy.
plezit ~ fn Nyakáig szőrtelen, jól tejelő keresztezett juhfajta. L. még: juhtartás
plezúr prezúr fn Seb, horzsolás. L.
még: német
plezúros prezúros mn Sebes, horzsolásos. Prezúros a térgyem.
plimóbojt plimóṷbojt fn → Paszományosoknál: lábpárna 4 sarkára selyemmel font bojt.
plimut sárga [tyúk]: → tyúk
plőtyögős plőÝtyögőÝs mn Lötyögős,
nagyon bő 〈ruha〉.
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plötty ~ fn Ürülék.
plútó plútóṷ fn → Ördög. Szitok:
Vigyen el a plútóṷ!
poc: → patkány
póc: → polc
pocak ~ fn Állapotos nő hasa. L.
még: várandós állapot
pocakos ~ mn Állapotos. L. még: várandós állapot
pocgém ~ fn A → gém legkisebb fajtája.
poci ~ msz Többször ismételve disznó hívogatására: ~, ~, ~! L. még: állathívogatók
póckol póṷckol i Faszeggel megerősít, faszeggel szegez.
pocok1 ~ fn 1. → patkány. 2. → egér.
pocok2 ~ fn 1. Alátámasztásra szolgáló fadarab, faék. 2. → Csizmadiáknál
feszítésre, bővítésre, nyújtásra használt
faék. 3. Fésűkészítő munkapad része.
pocokszeg ~ fn Méretéről: százas
szeg. Nagy, vastag szeg, amelyet főként
gerendák szegezésére használnak. A ~
vagy százas szeg, nagy, hosszú, egy bőÝ
arasz és vastag.
pocos: → pucos
pocsék pocsík fn Kifejezésekben:
kár. Pocsíkba megy: kárba megy, kárba
vesz, tönkremegy. Pocsíkká tesz: tönkretesz. Pocsík esik: kár esik. Szólás: A
pocsík kárba megy, a kár meg haszonba:
akkor mondják, ha vmit, ami értéktelenné vált, még fel tudnak használni.
pocsékság pocsíkság fn A disznóbélből hurkakészítés előtt kimosott salak,
bélsár. L. még: disznóölés
pocsék szájú pocsík szájú: Csúnya
beszédű.
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pocskol ~ i Pl. gyerek fürdéskor vizet
szétfröcskölve pancsol, lubickol.
pocsmány: → posvány
pocsolya pocsoja fn Sekély és piszkos vízű, iszapos → vízmeder.
pocsvány: → posvány
podlutka: → padlutka
podvás: → pudvás
poétás ~ mn/fn Bolondos, tréfás, mókás 〈ember〉. A ~ gyengécske verseket
íróṷ ember, tréfás, móṷkás, oszt mondta
a magáét, amit leírt, fűzfapoéta.
pofa ~ fn 1. (durva) Emberi arc. Szidalom: A ~´d szíjját egye meg a fene!
Szólás: Nincs a ~´ján bűr: minden ráfér
a képére. Két ~´ra eszik: mohón eszik.
Nem ír egy ~ bagóṷt: semmit sem ér.
Nem adnék írte egy ~ bagóṷt!: számomra teljesen értéktelen. Az idén csak savanyú ~´t vágok: (tréf) vagyis szegénysége
miatt nem fog disznót ölni. Ritmikus,
rímes szólás: Pirújj ~, jóṷ a potya! Félre
szígyen, jóṷ az ingyen!: (gúny) az olyan
embert jellemzik vele, aki nem ismer
szégyent az evésben akkor sem, ha tudja,
hogy nem szívesen látott vendég. Közmondás: Pofája a lúnak van, az embernek kípe van: durvaság visszautasítása.
2. Az állat fejének a száj körüli része, ill.
a fejrészén levő bőr mint (nyers)anyag.
3. A csizmafej két oldala közül egy. 4. A
satu része, amelybe befogják az anyagot.
L. még: emberi test, kösüfej
pofadarab: → pofaszíj
pofarák: → arcrák
pofás ~ mn Pufók → arcú.
pofás fejsze ~: 1. Főként ék beverésére használt ék alakú → fejsze. 2. A →
köpűnél a szokásosnál vastagabb fejsze.
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pofasallang ~ fn Alakváltozata: pofasallangóṷ. A debreceni → kantár pofaszíjára helyezett díszes → sallang.
pofasallangó: → pofasallang
pofaszíj ~ fn Másik neve: pofadarab.
Kantáron az a szíj, amely a ló fején kétoldalt húzódik végig. A homlokszíj
rögzíti, és a mérete csattal állítható. L.
még: vendégpofadarab
pofleves ~ fn Nyakleves, pofon. Kapott egy ~t.
pofók pofóṷk mn Pufók.
pofon ~ I. hsz Pofon ránt/türül: hirtelen ~ üt. Fenyegetés: Úgy ~ türüllek,
hogy egyik szemed vendígsígbe megy a
másikhoz!: jól ~ váglak. Tréfás fenyegetések: Úgy ~ váglak, hogy az eget is
nagybőÝgőÝnek nízed! Akár ~, akár nyakon: lehet így is, lehet úgy is. II. fn Tenyérrel az arcra mért ütés. Közmondás:
A ~ se annak fáj, aki aggya, hanem aki
kapja: a sérelem nem az okozójának,
hanem az elszenvedőjének fáj.
pofozódik pofozóṷdik i Pofozkodik.
pogácsa ~ fn Zsíros tésztából készült
kerek sütemény. Készítése: A megkelt
tésztát kb. 2 ujjnyi vastagra elnyújtják,
és a borospohár száját belenyomják, kiszaggatják. A pohár mindig felvesz egy
darabkát, ennek a tetejét kocka alakúra
megvagdalják, tojással bekenik, és zsíros
tepsibe teszik, megsütik. Egy másik készítési mód szerint a tésztát sós vízzel,
zsírral bedagasztják, megkelesztik, amikor megkelt, levágnak belőle egy kis darabot, kézbe véve hosszúra meglapogatják, késsel párhuzamosan, sűrűn megvagdalják. Megkenik tojással, a megzsírozott fenekű tepsibe rakják, a tepsit a

428

padka

fűtött kemencébe tolják, ahol kb. fél óra
alatt megsül. A cívis konyha több fajtáját
ismerte/ismeri: hajtogatott pogácsa,
molnárpogácsa, krumplis pogácsa, tepertős pogácsa, vajas pogácsa. Jobb
módúaknál a hájas omlós ~ volt a divat,
a szegények leggyakoribb süteménye a
dercéből sütött dercepogácsa volt. Szóláshasonlat: Omlik, mint a jóṷ ~: vmi
porhanyós, omlós. 2. Olaj~, pl. forgópogácsa. 3. Másik neve: (tréf) napon sült
~. Tehénszar. L. még: viaszpogácsa; a
fogalmak szócikkeit is!
pogácsaalma ~ fn Novemberre érik
meg. Márciusig elálló, ízletes, erősen lapított, szabálytalan formájú → alma. Két
fajtája: → piros pogácsaalma és a →
fehér (sárga) pogácsaalma. Voltak, akik
az utóbbit a → londonpepinnel azonosították.
*pogácsaáruló: → perecsütő
pogácsafű: → vadrezeda
pogácsás ~ I. mn 1. Összeállt, gubancos 〈szőrme〉. II. fn → Pogácsát készítő és árusító személy.
pogácsás kengyel ~: Olyan → kengyel, amelynek ellapított, kerek talp alatti része a mezítlábas lovaglást teszi lehetővé.
Pogácsás Kertész László: → cívis
ragadványnevek
pogány ~ I. fn Megkereszteletlen
személy. Ha a gyerek megszületett, és
nem vóṷt íletrevalóṷ, híjták a papot, aki
megkeresztelte, hogy ne ~ul hajjík meg.
Szólás: A ~ is megszánná: szánalomra
méltó, szerencsétlen. II. mn Gonosz,
kegyetlen.
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pogányforrasz ~ fn → Rézműveseknél: réz és cink felhasználásával történő
forrasztás; keményforrasz.
pohár ~ fn Kerek szájú, rendszerint
üvegből készült kisebb ivóedény, ill.
ennek tartalma. Jelzőként: amennyi ebbe
belefér. Vele rokon fogalmak a méretében és anyagában eltérő → bögre és
csupor. Rendeltetése szerint sok változata van. Víz ivására szolgál az ivó~,
vmilyen italféle ivására való a pálinkás~,
boros~, sörös~. Itt említhető a → kávéspohár, a szesz fokolására használt →
fokolópohár és a → köpölyöző pohár is.
A háztartásban a ritkábban használatos
poharak tárolása a → pohárszékben történt. − Kifejezésben is szerepel: ~t vet
valakire: megköpölyöz vkit. Oldalnyilallás stb. esetén szokás volt ~t vetni. A
köpölyöző ~ba (v. borospohárba) csepűt
gyújtottak, és a poharat az égő csepűvel
a fájós helyre tették. Teleszívódott a ~ a
bőrrel. Szóláshasonlat: Ojan tiszta, mint
a ~: nagyon tiszta. Szólás: Oda szeret
menni, ahon ~ral harangoznak: szeret
iddogálni, kocsmázni. A ~ fenekire nízett: sokat ivott. Míjen a ~ fenekire níz:
berúgásig iszik.
pohárkendő pohárkendőÝ fn Poharak törölgetéséhez használt konyharuha.
pohárszék ~ fn Régibb neve: → kredenc. Edények (poharak) és dísztárgyak
(ritkán használt poharak, szép csuprok)
elhelyezésére való, alsó és felső részre
elkülönülő szekrény, tálalószekrény. Sok
helyen a tisztaszobában (másutt a konyhában) állt. Módosabbaknál a ~ fiókjában az → eszcájgos, alul a kenyér, liszt
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kapott helyet. Vele rokon bútordarab az
→ almárium, a kaszni és a téka.
pojáca ~ fn Vásári mulattató. A helyi nagyvásárokon két fő típusával lehetett találkozni: az egyik ki volt festve, a
másik csak a beszédével mulattatta a
társaságot.
pók1 póṷk fn 1. A népi hiedelemvilág
egyik szerencsét hozó ízeltlábú állata.
Bizonyos hiedelmek is fűződnek hozzá:
Akire ráereszkedett, pénzhez jutott. Ha
megölték, szerencsétlenséget hozott.
Szerepe volt a gyógyításban is. Általános gyakorlat volt, hogy a vágott sebre
~hálót tettek. Idős adatközlők emlékezete szerint hajdanában a cívisek is a mezőn szedett ~hálóval gyógyították a vágott sebet (→ cívis hiedelemvilág, → népi gyógyászat). A zsidók azt tartották,
hogy a ~ot nem szabad megölni, mert
eszi a poloskát. Tréfás szitkozódás: A
póṷk szűje be a fenekedet!: annyira
éhezz, hogy ne kelljen szarnod! 2. A szalagcsipke részeinek összekapcsolásakor
alkalmazott lazább szerkezetet adó minta. Fajtái: nyóṷclábú póṷk: nyolclábú
~hoz hasonló csipkeminta; hatlábú
póṷk: hatlábú ~hoz hasonló csipkeminta;
négylábú póṷk: négylábú ~hoz hasonló
csipkeminta.
pók2 póṷk fn Összetétellel: vízpóṷk.
Ló lábán keletkező daganat. Az ilyen
állat → pókos. L. még: kapta, ló betegségei és gyógyításuk
pókháló póṷkhálóṷ fn A → pók által
mirigyeinek megszilárduló váladékából
szőtt háló. Szóláshasonlat: Ojan gyenge,
mint a póṷkhálóṷ: a) pl. ruhaanyag na-
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gyon gyenge. b) kisgyermek nem egészséges, beteges.
pókhálós póṷkhálós mn Szürke, hályogos 〈szemű〉. Póṷkhálóṷson lát a
szeme.
pókhálós szemű póṷkhálóṷs szemű:
Szürke hályogos → szemű.
pókhas póṷkhas fn Vékony lábú ember nagy hasa. L. még: emberi test
pokla ~ fn 1. Másik neve: → mása.
Tehén, kanca stb. méhlepénye a burokkal együtt. Elveti a ~´t: tehén ellés után
kiveti magából a ~´t. Ha nem vetette el a
~´t, akkor szárított görögdinnyehéjat adtak neki. Erre felkészülve eltették az
érett görögdinnye héját, felvitték a padlásra. Ott megszáradt, és ha szükség volt
rá, lehozták, megtörték, vízzel leöntötték, a tehénnel lenyelették. Egy másik
módszer szerint, a ~ kint csüngő részére
egy féltégladarabot kötöttek, a tehén addig hurcolta, amíg lassan kicsúszott belőle. 2. Kukoricacsutkából készült →
ecet alján képződő kocsonyaszerű anyag,
ecetalap. Ezt nem volt szabad kivenni,
mert ebben sok ecetsav képződött, és
ezen hamarabb savanyodott az ecet. 3.
Savanyú káposzta penészes teteje. Rászáll a ~: káposztáshordó deszkája lepedékes lesz.
poklos ~ mn → Bor teteje penészes
lesz, → megpoklosodik.
pokol ~ fn − Fenyegetés: Menny a
~ba! Szóláshasonlat: Ojan setít van, mint
a ~: áthatolhatatlan sötétség van. Szólás:
A ~ fenekire kívánnya: gyűlöli. Pokol az
ílete: tele van gyötrelemmel, keserűséggel. Cigány adta, visszavette, ~ba jár írte a lelke: akkor mondják, ha vki meg-
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bánja bőkezűségét, és visszaveszi az
ajándékot. Közmondás: A ~ba is úr az
úr, mert fűtenek alá: (tréf) az urak kiváltságot élveznek.
pokolbélű ~ mn Nagyevő, falánk,
nagybélű. L. még: bél
pokolfajzat ~ fn Csintalan, rossz
gyerek. Fenyítésben: Te, ~!
pokolfű ~ fn → Gyomnövény, gazféle. A ~ gaznövíny, büdös levele vóṷt.
*Pokol-mező: → Haláp
pokolravaló pokolravalóṷ fn Csintalan, rossz gyerek. Fenyítésben: Te, pokolravalóṷ!
pokolvar ~ fn 1. Emberen lépfenés
fertőzésből eredő, hólyagokkal, daganatokkal járó fájdalmas betegség. Egyik
fajtája a → fenepokolvar. 2. Különböző
eredetű tüzes, gennyes kelés v. kemény
daganat. L. még: népi betegségnevek
pokolvarfű ~ fn Chenopodium hybridum. Pokolvarlibatop, a → pokolvar
gyógyszere. L. még: gyógynövények
pokolvíz ~ fn Ivásra alkalmatlan kútvíz.
pókos póṷkos mn Szószerkezettel:
póṷkos lábú. Daganatos térdű 〈ló, esetleg szarvasmarha〉.
pókos lábú: → pókos
pokróc pokróṷc fn − Feddés: Coki,
pokróṷc, ne vakaróṷddz!: (durva) a
társaságban vakaródzó gyereket feddik
meg így. Szóláshasonlat: Ojan, mint a
pokróṷc: goromba.
polc póṷc fn 1. → Pohárszéknek,
szekrénynek, → tékának rakodásra szolgáló betétlapja. 2. Falra v. mennyezetre
függesztett vízszintes deszkalap, →
polcdeszka. 3. Szobai, fali tárolóbútor
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egy v. két korláttal. 4. Fali tárolóbútor,
több egymás fölötti lappal. 5. Másik neve: vakablak. Az istálló falába vájt,
lyukszerű, üveg nélküli ablak, amelyet
~nak is használnak.
polcdeszka póṷcdeszka fn Éléskamrában lánccal felfüggesztett széles(ebb)
deszkalap, amelyen pl. a kenyeret tartják, hogy az egerek hozzá ne férhessenek. A póṷcdeszka nagy becsbe vóṷt,
meg is súrolták.
polgár póṷgár fn Debrecen őslakosa,
akinek földje volt a város határában. A
debreceni ~ az volt, akinek a Basahalmán belül vágták el a köldökét. Jómódú
parasztgazda, rendesen, akinek háza
meg főÝggye vóṷt, ez vóṷt az igazi debreceni póṷgár. A céhes iparos (mester)
is ~ volt. Régi temetői síremlékeken, fejfákon ma is olvasható, pl. Polgár Jóna
István. L. még: cívis
polgárházasság póṷgárházasság fn
A városházán kötött házasság, polgári
házasság. Megelőzte/megelőzi a templomi esküvőt, ennek dokumentuma nélkül a pap nem eskethet. A hivatalos házasságlevelet be kellett mutatni. L. még:
esküvő
polgári ~ fn 1. Hivatalos neve: polgári iskola. 1945 előtt az elemi iskola 4
osztályára épülő 4 évfolyamos középfokú iskola. – A 4, később 6 évfolyamos
elemi iskola kötelezővé tétele után az
erre épülő 4 évfolyamos polgári és 8
évfolyamos gimnázium alkotta a magyar
iskolarendszert. 2. Ennek vmelyik osztálya. Én nígy polgárit vígeztem.
polgári felsőruha: → szűcsmesterség
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polgári hegyes süveg: → szűcsmesterség
polgári iskola: → polgári
polgári kör ~: A cívis (paraszt)társadalom társas szórakozásának, időtöltésének helyét és alkalmait biztosító
társas kör. Az 1930-as években a püspöki palota néhány helyiségében működött
havi 3 alkalommal vasárnap délutánonként. A kisgazdák politizálással, gondjaik megbeszélésével, kártyázással töltötték idejüket. A fiatalok itt rendezték a →
batyusbált. A ~ tevékenysége nem választható el a → gazdakörétől.
polgármester ~ fn Debrecenben az
ősi főbírói hatalom megtörésére, királyi
rendelettel hozták léte. Az első ~ a katolikus Fáy János lett 1776-ban.
polgárság póṷgárság fn Debreceni
parasztság (és kézműves iparosság).
polgárszűr ~ fn A városi polgárok
számára készített, általuk viselt, többnyire fekete alapon barna és drapp színárnyalatokkal hímzett → szűr.
politikus ~ fn Nagy politikus: ravasz
ember.
politíros: → politúros
politíroz: → politúroz
politúros polituros, politíros, pulitéros fn Fényezett, fényes.
politúros bútor polituros/politíros
/pulitéros bútor: Alakváltozata: politurozott (politírozott) bútor. Fényezett, fényes bútor. Csak keményfából készült
bútort lehetett fényezni, a puhafára csak
festeni lehetett. A rígi szíp bútorok mind
politírosak vóṷtak.
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politúroz polituroz, politíroz, pulitéroz i Bútort fényez, fényesít, fénylő réteggel bevon.
politúrozott bútor: → politúros bútor
políroz ~ i A felületi megmunkálás
végén a → rézműves apró textildarabokból készült koronggal tükrös felületűvé
teszi a tárgyat.
pólmozás: → pórumozás
pólmozik: → pórumozik
polonéz: → tánciskola
poloska ~ fn − Szóláshasonlat: Felcsap, mint a pesti ~: felvág.
*Poltrás: → Haláp
*poltráscipósütő: → perecsütő
poltúra ~ fn Történelmi magyar →
pénzegység, fél garas értékű váltópénz.
II. Rákóczi Ferenc rézből vert libertása
is ~ volt. A ~ értékű pénzek verése
1775-ben szűnt meg végleg. Tagadó kifejezésekben szerepel, ’igen kevés pénz’
jelentésben. Egy ~´t se ír [ér]. L. még:
pénznemek−pénzegységek
pólya póṷja fn 1. Csecsemő begöngyölésére való, hosszúkás párna. Lánynak, fiúnak egyaránt fehér volt. 2. Hoszszú, keskeny kötszer. L. még: csecsemőöltözet, tollpólya
pólyácska póṷjácska fn Karácsonyi
csillagjárás szövegében: [A kis Jézus] ott
fekszik a színába, betakarva póṷjácskába.
pólyakötő póṷjakötőÝ fn A → pólya
átkötésére használt színes szalag. A
lánynak rózsaszín, a fiúnak világoskék
színű volt. L. még: csecsemőöltözet
pólyapénz póṷjapíz fn A → keresztelő alkalmával adott pénzösszeg. Amit
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~nek szántak, a templomból hazamenve
betették a pólyába. Csak pénzt adtak,
más ajándékot nem. Nagy ebéd volt a
keresztelőkor, ott voltak a keresztszülők,
a közeli rokonság stb.
polyva pojva fn A → pelyvánál nagyobb szalmatörmelék, törek.
pomádé ~ fn Rézedények tisztítására,
fényesítésére használt szer.
pomográc: → ponyedrák
pompa ~ fn 1. Látványos dísz, külsőség. Szólás: Úri ~, kóṷdus konyha: cifrálkodnak, noha enniük is alig van mit.
2. → pompaharangozás.
pompabunda: → díszbunda
pompaharangozás ~ fn Röviden:
pompa. Az elhunyt tiszteletére külön
rendelt harangozás. Különleges fajtája a
rendetlen ~: az összes harang együttes
meghúzása. A Kollégiumból kicsapott
diák távozásakor húzták.
pompás ruha ~: Divatos, csinos ruha. A ~´t különös alkalomkor vettík fel.
Poncius: → Pilátus
poncol ~ i → Rézműves tárgyat pontokkal díszít oly módon, hogy a ráhelyezett hegyes fémszerszámot, a → pontozót kalapáccsal ütögeti.
pondró pondróṷ fn Növényi részekben, oszló tetemben stb. élő álca. − Szóláshasonlat: Annyi, mint a pondróṷ: értéktelen, hitvány dolog nagyon sok. Anynyi van rajta, mint a pondróṷ: pl. gyümölcsből a fán rengeteg van.
pondzsa: → spongya
ponktomos: → punktumos
pontozó pontozóṷ fn → Rézműveseknél a → poncolás eszköze.
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ponty ~ isz Verses mondóka kezdete:
Ettyen-pettyen, ~.
ponyedrák ~, ponyegrác, pomográc
fn (gúny) → Zsidó. Nemzetiségcsúfoló:
Zsidóṷ, zsidóṷ, ~, mír nem eszel szalonnát? Ládd a magyar megeszi, neked
hóṷnap kiteszi. A tréfás, durva rigmus
arra utal, hogy az izraeliták nem fogyasztanak szalonnát. A gúnyos elnevezés a potyetrákos melléknévvel kapcsolható össze, jelentése: bő bugyogójú. Az
ejtésváltozatok is arra utalnak, hogy a
szó eredeti jelentése kiveszett a cívis
népnyelvből. L. még: nemzetiségcsúfolók
ponyegrác: → ponyedrák
ponyva ~ fn 1. Nyitott helyiséget eső
és nap ellen védő erős, durva, sűrű vászon, kifeszíthető ernyő, sátor~ (→
ponyvatartó léc). Szekérre szerelhető
változatának neve → ekhó. 2. Vásárokon földre terített ~, amelyre az árut kirakják, → árulóponyva. Szólásokban is
él: Felrázta a ~´t: kereskedő, pl. gubás
jó vásárt csinált, elkelt az áruja. Változata: Üres ~´val jön/jött haza. 3. Erős,
durva, sűrű vászon, amelyet a fa alá terítenek, hogy ráessen a gyümölcs. 4.
Teherszállításra használt eszköz (fő részeként): → rudasponyva/törekhordó
ponyva, köteles ponyva. 5. Ponyvairodalom.
ponyvás szekér ~: → Fazekasok
gyékénnyel borított szekere, ezzel mentek a vásárba. L. még: ekhós szekér
ponyvatartó léc ponyvatartóṷ léc: A
sátorlap elejét és hátulját kitámasztó léc,
amely kifeszíti a → ponyvát.
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popa ~ fn (gyny) Kenyérfalat, friss
kenyér. Szólás: Kicsi pecsi, nagy ~, azt
mondta az öreg Konya: gyerekeknek
mondva: kis húst egyenek nagy kenyérrel.
popál ~ i (gyny) Kisgyermek kenyeret eszik.
pópium póṷpium fn 1. Vadon növő,
5 szírmú, sárga virágú → gyógynövény;
innyújtó. 2. Szószerkezettel: póṷpiumos
kenőÝcs. Pópium felhasználásával készített kenőcs. Unguentum aromaticum. A
~hoz négyféle zsíradék volt használatos:
szarvasfaggyú, birkafaggyú, nyúlháj,
sündisznó zsír. Reumára, köszvényre,
ingyulladásra használták. L. még: népi
gyógyászat
pópiumos csupor póṷpiumos csupor: Olyan csupor, amelyben a → pópium nevű kenőcsöt tartják.
pópiumos kenőcs: → pópium
popó popóṷ fn (gyny) Kisgyermek
feneke.
por ~ fn 1. A talajról v. más szilárd
testről levált finom szemcsék tömege.
Összetételekben pl. deszka, megszáradt
trágya, őrlemény részeként szerepel: fűrészpor, juhpor, lisztpor, malompor, viksipor. Külön alcsoportja a lótartáshoz
kötődő lópor, sorpor. A ~ előfordul réjában a jókedv, vidámság kifejezésére:
Rugom a ~t, iszom a bort! Közmondás:
Az őÝszit a ~ba: ti. vetik. ŐÝsszel ~ba,
tavasszal sárba vess!: az a jó, ha ősszel
száraz, tavasszal pedig nedves földbe
kerül a mag. 2. Por alakban forgalomba
hozott gyógyszer. Összetételekben népi
gyógyszernév: csillagospor, epepor, halmaszlagpor, katukapor, nembánompor,
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plajbászpor. Itt említhető a büdöskénvirágpor, perszepor ’bolhapor’, a tejoltópor és talán a borspor/borsporos ételnév is. 3. → puskapor. 4. Eltemetett
holttest. Áldásban: Az Isten álgya meg a
halóṷ ~ába is! L. még: a fogalmak szócikkeit is!
póráz póṷráz fn Zsinór, madzag. A
kutyát is póṷrázon vezetik.
porbujtás ~ fn A szőlővessző gyökereztetése oly módon, hogy a tőkéről lehajlított vesszőt kapával a felszínhez
közel a földbe helyezik. A tőkéről egy
hosszú vesszőt leföldeltek, és így gyökereztették, mikor megerősödött, elvágták
a tőkétől. Kb. 40 cm mélyen ásták le. L.
még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
porcelánmozsár porcellánmozsár fn
Porcelánból készült → mozsár. A
gyógyszertárban volt ilyen, de jobb módúak háztartásában is előfordult.
porcelánnadrág porcellánnadrág fn
Fehér v. csontszínű szövetből, flanellből
v. vászonból készült férfinadrág. L. még:
cívis férfiviselet, nadrág
porcellánmozsár: → porcelánmozsár
porció porcióṷ fn 1. Adag. Egy porcióṷ pájinka: fél dl pálinka. A gazda általában ennyi pálinkát mért ki az üvegből alkalmi vendégeinek. Ő maga méretlenül itta. → Félporció: fél adag(nyi). A
kiscsikóṷ még csak félporcióṷt kapott. A
kutyáknak télen kimért húsadag a →
kutyaporció. − Szólás: Már megitta a
maga porcióṷját: berúgott, részeg. 2.
Adó. Régen kétféle ~ volt: → földadó és
egyházadó.
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porciós pálinkásbutykos: → porciós
üveg
porciós pálinkásüveg: → porciós
üveg
porciós pohár porcióṷs pohár: Féldeciliteres pálinkáspohár.
porciós üveg porcióṷs üveg: Más nevei: porcióṷs pájinkásüveg, porcióṷs pájinkásbutykos. Olyan pálinkásüveg,
amelyből egyszerre csak egy adagnyi ital
jön ki. Literes, ritkábban félliteres szűk
nyakú, fehéres, átlátszó színű, rendszerint fonott üveg, amelyből 20 v. 10 →
porciót mértek ki. A ~ nyakánál egy kis
lyuk volt, fent egy öblös rész, abba csak
egy porció fért, de ha leengedték, és újra
fölemelték, megint volt benne egy porció. Három kortyot, ha ivott, nem adott
ki többet, el kellett venni a szájátúl, ment
tovább szájrúl szájra. Főleg → cséplés
alkalmával használták. Kimentünk reggel, ha indult a gép, literesbe vittük a
porcióṷt. Háromszor vittük: reggel, dílbe, este. Abbóṷl csak egy porcióṷ jött ki
egyszerre, abbóṷl csak ittak, nem öntöttek pohárba, rendesen fonott üveg
vóṷt. Ha a Hortobágyra mentek, a gazdák mindig ojat vittek, meg füstölt húst
főÝleg.
porcióz porcióṷz i Porciókra oszt,
adagol. Igekötővel: → kiporcióz.
porcsin ~ fn Összetétellel: porcsinfű.
Portulaca. Leginkább tanya udvarán,
tanya körül növő → gyomnövényfajta.
Disznók és tyúkok kedvelt eledele. − A
~ nak több évelő változata van, ezek egy
része kedvelt dísznövény, pl. a → portulácska. L. még: disznóporcsin, kövérke, virágoskert
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porcsinfű: → porcsin
porcsinkeserűfű: → disznóporcsin
póré póṷré fn 1. → póréhagyma. 2.
Az a madzag, amelyre a szárítani való
dohányleveleket felfűzik; → pórémadzag. 3. Pórémadzagra felfüzött dohánylevelek a madzaggal együtt. 4. Jelzői
használatban: füzér(nyi). Egy ~ dohány.
póréhagyma póṷréhagyma fn Röviden: póṷré. Hengeres, zöldesfehér, kellemes ízű hagyma. Összekötve árulták a
piacon, szalonnával, zsíros kenyérrel
ették/eszik. Leves ízesítésére is jó.
pórémadzag póṷrémaddzag fn Szárítani való dohánylevelek felfűzésére
használt nem vastag, de erős madzag.
porfelleg ~ fn Porfelhő. Amikor nagy
szárazság vóṷt, felkavarta a szél a főÝdrül a port, majd megfulladtunk.
porfesték porfestík fn Por alakú, oldható festék. Hordóban hígítják, ebben
forgatják meg a szőrmésbőrt.
porfogó porfogóṷ fn Könnyű tavaszi
→ kabát.
porhajas: → porhajas vessző
porhajas vessző porhajas vesszőÝ:
Röviden: porhajas. Hosszú termővessző,
amelyet a szőlőtőke mellé lehajtanak, és
gyökereztetés végett félméternyi hosszúságban földdel befednek, hogy amikor
gyökeret ereszt, felhúzzák és levágják,
és mint gyökeres vesszőt máshová elültessék. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
porhanyít ~ i Földet sekélyen kapál
meg, felporhanyít. Kötött talajon nagyon
fontos, hogy a kapálással a hajszálcsövességet megbontsák. Ezt nedvességmegőrző → kapálásnak nevezik.
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porhanyó: → porhanyós
porhanyós porhanyóṷs mn Alakváltozata: porhanyóṷ. Laza szerkezetű,
könnyen szétmorzsolódó 〈föld〉. Szólás:
Az anyóṷs úgy jóṷ, ha porhanyóṷs:
(durva) ti. ha már halott.
porhó porhóṷ fn Szélhordta, apró →
hó.
porkoláb ~ fn (rég) Börtönőr.
pórmozás: → pórumozás
porol ~ i → Eső szitál, permetez. L.
még: időjárás
poroltó: → tejoltópor
Porond: → hortobágyi csárdák
porong ~ fn Szántóföldből, rétből v.
vizenyős területből kiemelkedő földhát,
földdarab, porond.
porongos ~ mn Dombos, dombhátas
〈→ rét〉.
poronty ~ fn 1. Kisgyermek. Te, kis
~!. Az én ~om. Becézésként mondta a
szülő. 2. Ebihal.
porosállás ~ fn Az állatok déli v. éjszakai pihenőhelyéül szolgáló, a jószág
által letaposott, füvetlen rész a (hortobágyi) legelőn. Szólás: Otthaggya a ~on:
a) hűtlenül elhagyták, cserbenhagyták.
b) faképnél hagy vkit. c) futásban maga
mögött hagy, lehagy vkit. L. még: hortobágyi pásztorkodás
Poros-hát: → szik1
poroszhántás ~ fn Másik neve: mizgés cserhántás. → Tímároknál: a →
cserhántás egyik módja. A poroszoktól
tanulták.
poroszka ~ mn 1. Poroszka járású:
lassú, lomha 〈ló〉. 2. 〈-n ragos alakban
hsz-szerűen:〉 ~´n: lassú ütemben, lassan
poroszkálva.
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poroszkál ~ i → Lófogatban a ló lassú, egyenletes ütemben halad, a lépésnél
gyorsabban megy. A lú, ha rajta ülnek,
üget, ha be van fogva, akkor ~.
porta ~ fn Belső telek, amelyen a lakóház, és a gazdasági épületek (istálló
stb.) állnak. Nagy ~´ja van: gazdag.
Közmondás: Mindenki a maga ~´ja
előÝtt seperjen!: mindenki a maga dolgával törődjön! L. még: juhászporta
portéka portíka fn 1. Árucikk, áru. A
portíka, amit a piacra vittünk. 2. Csúnya
portíka: rossz, szófogadatlan gyerek.
Jóṷ kis portíka: rossz erkölcsű fiatal nő.
portékás portíkás fn Bazáros.
portok ~ fn A virágos növény porzójának az a része, amely a virágport tartja.
portorikó portorikóṷ fn Portorikó
szivar.
*portörő fn Régi mesterségnév, jelentése: puskaporkészítő. Debrecenben
és környékén hajdan sok salétromot
nyertek, így a városban a 19. század közepéig virágzó puskaporkészítő ipar volt.
L. még: salétromfőzés
portulácska ~ fn A → porcsin egyik
fajtája. Egyéves dísznövény. A ~ gyönyörű, színes, elpusztíthatatlan, elhullattya a magját, másik tavaszon kikőÝl.
L. még: virágoskert
pórum póṷrum fn Gyermekjáték
kezdő verssora: Póṷrum, póṷrum, Koppányiné!
pórumozás ~, póṷrmozás, póṷlmozás fn 1. Táncszerű páros forgó, amikor
a lányok egymással szemben, kifeszített
karokkal hátradőlve, két kézzel összefogózva, csoszogva forognak. A múlt század elején az elemi iskolás kislányok
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egyik kedvelt játéka volt. 2. Lányok
körjátéka, amelynek során a Póṷrum,
póṷrum Koppányiné kezdetű mondókára, egyre gyorsuló járás közben egymást
húzva-lökve azon igyekeznek, hogy
egyikük elessen. L. még: gyermekjátékok
pórumozik póṷrumozik, póṷrmozik,
póṷlmozik i Gyermeknyelvben: spormozik is. Gyerekek páros játékaként: szemben állva két kézzel összefogózva forog.
L. még: pórumozás
*Porvodegyháza: → Hortobágy
porzó porzóṷ fn A nedves írás felszárítására használt hamuszerű por.
porzóliszt porzóṷliszt fn Olyan liszt,
amelyet nyújtás közben a tészta alá szórnak.
porzóménes porzóṷménes fn Olyan
→ ménes, amely felveri a port, ha meghajtják.
porzsinór: → kefezsinór
poshad ~ i Étel a melegtől savanyodik. Szólás: Abbul nem ílünk meg, ha
mindig itthon ~unk: forogni kell a világban. − Az ige adatolt igekötős alakjai: →
felposhad, megposhad.
posta póṷsta fn Hír, értesítés, üzenet.
L. még: gyalogposta
postagalamb ~ fn Gyors, kitartó röptű, kitűnően tájékozódó, levelek továbbítására is felhasználható → galambfaj.
Meggyűrűzött példányai a lábukon levő
gyűrűn a nyilvántartási számot viselik.
Épített otthona a → galambház.
Postakert ~ tn – A/ Városrész, az
István út—Szoboszlai út—Bornemisza
utca által bezárt területen fekszik. Mai
területét 1570-ben Szent Miklós utca
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végén fekvő szőlőskertnek hívták. A 18.
század elején Patikuskert néven említik,
talán mert a város patikusa vásárolt itt
szőlőskertet. – B/ A debreceni postáskodással kapcsolatos első adatok a 17.
század elejéről valók. Ezt a munkát a
mészárosok végezték ingyen, cserében a
mészárosok szabadon gyakorolhatták
mesterségüket. 1695−96-ban postaállomást létesítettek, kezelője Diószeghi Sámuel lett. 1720-ig fennmaradt a mészárosok postáskodása is. 1797-től a postahivatalt a Piac utca 40. számú házba vitték át. – C/ A ~ név 1774-től jelenik
meg a hivatalos iratokban, a lovas posta
megszervezésével egyidőben. A ~ mindenütt megtalálható, ahol a postának
váltóállomása volt. Azt a kertet nevezik
így, amelyet a postamester a községtől
kapott, hogy benne a postalovaknak takarmányt termeljen.
postászsák ~ fn A postán használt
nagy műanyag → zsák. A cívis gazdák
darált termény tárolására használták.
posvány ~ fn Alakváltozata: pocsmány, pocsvány. Mélyen fekvő hely,
ahol a víz hosszabb ideig áll és megposhad; iszap.
posványos ~ mn Alakváltozata:
pocsmányos, pocsványos. Mocsaras, ingoványos, iszapos 〈hely〉.
poszáta ~ fn Sovány, homokos föld.
poszátahomok ~ fn Nagyon laza,
terméketlen homok, futóhomok; könnyű,
szélhordta homok.
Poszáta utca: → Pac
poszog ~ i Halkan aprókat szellent.
Csizmadiának tulajdonított tréfás mondóka: Én kis kerek székem! Engeggyél

437

padka

meg nékem! Mert én paszujt ettem, ~ az
én seggem. Poszog előÝl, ~ hátul, ~
minden óṷdalárúl: mindig szellent.
posszant ~ i Halkan egyet fingik. L.
még: elposszant.
posztó posztóṷ fn A guba belső, fürt
nélküli oldala, → gubaposztó. Adatolt
~fajták: → abaposztó, → bohaj, →
szűrposztó. Szóláshasonlat: Úgy megverte, hogy ojan lett, mint a kík posztóṷ:
nagyon megverte. Szólás: Te rossz posztóṷ!: vásott, csintalan gyermek. Se píz,
se posztóṷ: mondja az, aki a várt bevételekből egyet sem kapott meg.
posztóköpeny posztóṷköpeny fn →
Szűrposztóból készített → köpönyeg.
*posztónyíró: Régi mesterség. A 20.
században már nem űzték.
posztóruha posztóṷruha fn Finom
tükör posztóból, a nemesi díszruha változataként készült férfi öltözet. A teljes
öltözet → ellenzős nadrágból, dolmányból és mentéből, ritkábban mellényből,
esetleg köpönyegből állt. A ~´t a szabók
alakra készítették, apró formai változtatásokkal, a vásári szabók különböző
méretben, előre megvarrva árusították,
országszerte egységesítve szabását. A
18. században az alföldi, így a debreceni
árutermelő gazdák, uradalmi, megyei
tisztviselők, mesterek, úri szolgák kezdték hordani. A 18. században újabb polgári divatú posztóujjasok és -nadrágok
megbontották a ~ egységes rendjét, a
mente helyét előbb a dolmány foglalta el
a mellény felett, majd a dolmányt a →
mándli helyettesítette, ezt már nemcsak
ellenzős nadrággal viselték. L. még:
cívis férfiviselet
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posztós rész posztóṷs rísz: A gyapjúnak az a válogatásból származó része,
amelyből a → gubának a posztós, azaz
belső oldala készül.
posztósüveg: → szűcsmesterség
posztószegés posztóṷszegís fn →
Szűrkészítőknél: a szegés egyik fajtája.
posztószövő posztóṷszövőÝ fn →
Csergeposztót szövő → csapómester. L.
még: Csapó utca
pótbölcső póṷtbőÝcsőÝ fn A méhek
az anya elpusztulása után néhány munkásálca körül a sejtet tágas anyabölcsővé
alakítják át, és a munkásálcából anyát
nevelnek, de ezekből nem lesznek valódi
anyák. L. még: méhészet
pótkaró póṷtkaróṷ fn Kosárfonóknál: kiegészítésül szolgáló karó. Volt ~k
nélküli copfszegés és ~kkal ellátott copfszegés. L. még: vesszőfonás
pótlás póṷtlás fn Szőlőművelésben:
pótló, kiegészítő mennyiség. ŐÝsszel telepítettek, póṷtlásokkal bűvítettek. L.
még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
pótlék póṷtlík fn Más nevei: cukorpóṷtlík, ídeske. Cukor helyett használt
édesítőszer, szaharin. L. még: földpótlék
potompénz potompíz fn Kevés pénz.
*Pótrás: → Haláp, hortobágyi helynevek és helynévtípusok
Pótrás-fenék: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
Pótrás-lapos: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
Pótrás-telek: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
potya ~ fn − Gúnyos, elítélő szólások: Pirujj, pofa, jóṷ a ~! Jóṷ a ~, ha
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nyers szalonna is!: a haszonlesőnek
minden adomány becses.
potyapálinka potyapájinka fn Ingyenpálinka. L. még: pálinka
potyapénz potyapíz fn Váratlanul
kapott → pénz.
potyaszájú ~mn Dolog nélkül hasznot kereső, potyaleső 〈ember〉.
potyesz ~ fn Has, pocak. Szólás: Jóṷl
kiverte a ~t: úgy jóllakott, hogy csak úgy
feszül a hasa. L. még: emberi test
potyka ~ fn 1. Ritkán hallható névváltozata: ~hal. Ponty. Szóláshasonlat:
Ojan kövér, mint a ~: nagyon kövér. 2.
Jól fejlett, kövér kisgyerek, állat.
potykahal: → potyka
potyol ~ i Ver, vereget, üt, ütöget,
püföl. L. még: megpotyol
potyoló potyolóṷ fn Konyhai eszköz,
porcelánból készült, nehéz húsverő. Alja
háromszög alakú, becsavarozható nyele
van.
potyorász ~ i Eső szemerkél, szitál.
pottyant ~ i Pl. veréb leszar vmit.
povedál ~ i Sokat beszél, haszontalanul, tartalom nélkül fecseg.
Povolny Ferenc: → Kilenclyukú-híd
pozdorja ~ fn 1. A tilolt kender és
len kórójának hulladéka. 2. Nagyon apróra tört deszka. 3. Apró szemét, hulladék, pl. zsákban kicsépelt száraz babhüvelyek. − Szóláshasonlat: Ugy íg, mint a
~: nagy lánggal ég.
pózna póṷzna fn Vminek a rögzítésére való rúd. Magas, vékony, hosszú rúd.
pozsgás ~ mn Egészséges, piros arcú.
Pozsgány-kunyhó: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok

pacuha ember
Pozsgány-kút: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
Pozsgány-lapos: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
pozsgás levelű ~: Húsos levelű 〈növény〉. Ilyen pl. a nádtetőn növő → fülbecseppentő v. a tengerhagyma is.
pozsonyi arany ~: → Paszományosoknál: igen jó minőségű, nem oxidálódó aranyfonál, amelyet díszmagyar ruha
paszományának, katonai aranystráfnak,
vállbojtnak használtak.
pőc: → gatyaület
pöce ~ fn 1. Szennyvízgyűjtő gödör,
csatorna. Az istállóbúl az istállóṷ háta
megé ástak gödröt, abba fojt le a vizellet. 2. Természetes vízlevezető árok,
csatorna.
pőce: → gatyaület
pöcegödör ~ fn Szennyvízgyűjtő →
gödör.
pöcökkivágó pöcökkivágóṷ fn →
Szíjgyártóknál olyan eszköz, amely a
megmunkálandó bőrbe mintát nyom, ill.
a bőrt át is vágja.
pöcs ~ fn → Férfi nemi szerv.
pőcsik pőÝcsik fn Bögöly.
pőcsikel pőÝcsikel, pőÝcsikél i 1. Ló
a pőcsik ellen ritmikusan fel-le ingatja a
fejét. 2. Két ló egymással szemben állva
a nyakát, ill. orrát összedörzsöli, hogy
elriasszák egymásról a pőcsikeket. 3.
Ember bóbiskol, szunyókál, közben felfelriad. L. még: elpőcsikel
pőcsikél: → pőcsikel
pödörget: → pederget
pöfékel pöfíkel i (tréf) → Pipázás
közben füstgomolyokat ereget.
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pöfeteg ~ fn Köznyelvi neve: ~gomba. Ehető nagy, fehér gombafajta. A
~gombának nincs lemezkéje, ezek a kis
lemezlevelek, ami róṷzsaszín szokott lenni. Szóláshasonlat: Ojan, mint a ~, majd
szítpukkan: asszony nagyon kövér. Ojan,
mint a ~: jól megkelt és szépen kisült
kenyérre, ill. tésztafélére mondják dicsérően. L. még: kenyérsütés
pöfetegalma ~ fn Népi gyógyszernévként: a sártök termése. Colocynthidis
fructus. L. még: népi gyógyászat
pöfeteggomba: → pöfeteg
pöffed ~ i Testrész duzzad, dagad.
pöffedt ~ mn Testrész duzzadt, dagadt.
pöffeszkedik ~ i Magába ~: félreülve
duzzog, neheztel vmiért.
pök/ik ~ i Köp.
pökhendi ~ mn Másokat lenéző. A ~
másokat leníz, csak ű van.
pöndörödés pöndörödís fn → Lekvárfőzéskor a lekvárban levő szilvahéjak
összesodródása.
pörc ~ fn 1. Bőrös → szalonnából
kisütött → tepertő. Bevagdalt, bőrös
szalonnadarab, amelyből kisütötték a
zsír egy részét. 2. Bevagdalt, bőrös sült
szalonna. − A cíviseknél a ~öt nagyobb
darabokba vágták. Kisülve zsírosbödönbe rakták, langyos zsírt öntöttek rá. Nyáron kivettek belőle 4−5 db-ot, megolvasztották. Uborkasalátával nagyon kedvelt étel volt. L. még: cívis konyha
pőre pőÝre mn Hiányosan öltözött
〈személy〉. PőÝrére vetkezett: meztelen.
pőrekocsi pőÝrekocsi fn Nyitott vasúti kocsi. A második világháborúban
ilyenek szállították a harckocsikat.
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pőreszekér pőÝreszekér fn Oldalak
nélküli, ezért terjedelmes v. nehéz terhek
szállítására is alkalmas → szekér. Tűzoltókocsinak, lajtorjás kocsinak is általában kas és oldal nélküli pőreszekeret
használtak.
pörge perge mn Gyors 〈beszéd〉.
pörge hegyes perge hegyes: →
Szarvasmarha v. juh szarvállásának je lölésére. L. még: juhtartás
pörge kalap: → pörge szélű kalap
pörge szélű kalap pörge szílű kalap:
Köznyelvi neve: pörge kalap. Gömbölyű
tetejű, csészealjszerűen felhajló, fölfelé
kunkorodó karimájú → kalap.
pörgölt: → pörkölt
pörkölt ~, pörgölt fn Szószerkezettel: ~ hús. Másik neve: paprikás hús.
Apró darabokra vágott húsból, aprópecsenyéből v. csak az állat testrészeire
szétválasztott nagyobb darabokból, különböző ízesítőkkel rövid lére főzött étel.
Több változatban, különféle állatok húsából készül. A → paprika elterjedése
óta ezzel fűszerezik. Parasztkonyhán
leggyakrabban ~ készül, és legnagyobb
hagyománya az Alföldön van. Marhahúsból, juhhúsból pásztorok is főzik
maguknak (→ pásztorétkezés−pásztorételek). Két alapváltozata: a szorosabb
értelemben vett ~, amely zsír, hagyma és
víz nélkül készül. Ez csak nagyobb
mennyiségű húsból lehetséges, amely
saját zsiradékában, levében megpuhul.
Fűszere a só és a paprika. Bográcsban,
lassú tűzön készítik, a húst az edény
mozgatásával forgatják. Mesterei általában férfiak: gulyások, juhászok. Ha a
pásztorok a marha- és juhhúst → szárí-
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tott húsként akarták konzerválni, kicsontozva ilyen ~nek főzték meg. Ezt a Hortobágy vidékén → gulyáshúsnak, gulyásos húsnak és parázshúsnak nevezik.
Másik változatánál szalonnazsírban pirított hagymára téve, kevés vízzel felöntve
puhítják meg a húst, a fűszerek ugyanazok. Asszonyok a családnak így készítik, főként marha-, juh- és tyúkhúsból.
Az ilyen ~ neve az Alföldön → paprikás/paprikás hús. A hét egyik húsevő
napján ez a húsétel. Ünnepi alkalmakkor, és hagyományos lakodalmakon fogyasztják. Nagyobb mennyiségben háztartásban is bográcsban készítették/készítik. Sokáig egy nagyobb tálból ették.
L. még: rizses pörkölt
pörkölt hús: → pörkölt
pörkölt malac: → pergelt malac
pörsenés pörsenís fn Arcon sok apró
pattanás. A pörsenís, ha az arc ki van
pörsenve. L. még: kipörsen
pösze ~ mn Pl. tű tompa, hegyetlen.
pöszi ~ mn Alakváltozata: pöszke.
Szőke, szőke hajú 〈lány〉.
pöszke: → pöszi
pöszméte ~, pöszmíte fn Alakváltozata: köszméte, másik neve: piszke, köznyelvi neve: → egres, a vadalany neve:
→ ribez. A magyar nyelvterületen számtalan táji megnevezése van. Zöldesfehér
v. pirosas színű bogyós gyümölcs, ill. az
ezt termő cserje. Termesztése hazánkban
nagyon el van terjedve, néhány tő a legtöbb házikertben megtalálható. A 19.
században egyes helyeken a → filoxera
által kipusztított szőlők helyébe telepítették. Nagyobb területen történő termesztését a házikertekben általában 2
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sor telepítésével kezdték, ezt bővítették
minden évben további magastörzsű oltványokkal. (A ~bokrok régebben voltak.) Kezelése tavasszal a lemosó permetezéssel kezdődik (Neopol, báriumszulfid), ezt követi az oltókéssel, esetleg zsiletpengével történő metszés, ritkítás. A
lemosó permetezés után a Zineb nevű
szerrel kezelik, amely töményebben lemosó permetezésre is alkalmas. A gyümölcs szedése előtt már nem permeteznek, mert káros lenne. Újabban más
permetszereket is használnak. A talaj
megműveléséhez villáskapa, ásó, lapát,
villa (a trágya szétterítéséhez) és targonca szükségeltetik. A talajt felássák, v.
kultivátorral végighúzzák, ügyelve, hogy
a nem túl mélyen levő gyökerek ne sérüljenek meg. Szaporításához az oltványnevelést egymáshoz közel iskolába rakják, a növéseket oltják, és ősszel helybe
rakják. A kipusztult, kitört egyedeket
állandóan pótolják. A ~ veszélyes betegsége a lisztharmat, ettől fehér bevonatú
lesz a levél. Ellenszere vmilyen kéntartalmú permetszer. Megfigyelték, hogy a
vasút melletti kertekben a mozdony füstje is védelmet nyújt a lisztharmat ellen.
A ~ kártevői a kis és nagy farágó, ill. a
zöldhernyó. Az előbbiek a növény fás
részét, utóbbi a levelek közepét rágja.
Gondozásáról, kezeléséről nagyobb ültetvény esetén naplót szokás vezetni.
Mint korai, igénytelen gyümölcsöt Debrecenben is kedvelték/kedvelik. Bogyós
gyümölcsét a → cívis konyha befőttként,
leves anyagaként (→ pöszmételeves)
hasznosítja.
pöszmétebokor ~, pöszmítebokor fn
Pöszmétetermő cserje.
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pöszmételeves ~ fn Mondják pöszmétísnek, köszmételevesnek, köszmétísnek is. A → cívis konyha egyik → gyümölcslevese. A → pöszmétét megtisztítják, két végét körömmel lecsippentik, jól
megmossák, → rántásos levet készítenek, és kevés lében megfőzik. Pár szem
kockacukrot tesznek bele, így nem olyan
savanyú. Másképpen is elkészíthető:
Fölteszik a tűzhelyre a vizet és benne a
már megtisztított pöszmétét. Gyorsan
megfő, utána cukrot és nem sűrű tejfölös
→ habarást tesznek bele. L. még: vékonyoldal
pöszmétemártás ~ fn A → cívis
konyha egyik mártása. A megtisztított →
pöszmétét rántásos lében tejjel megfőzték, egy kevés cukrot is tettek bele. Főtt
marhahússal ették.
pöszmétés: → pöszmételeves
pöszmötöl ~ i 1. Túlzott aprólékossággal végez vmit, piszmog. 2. Hosszasan, fáradságosan bíbelődik, vesződik
vmivel.
pöszög ~ i 1. Lekvár, kása, must forrás közben pöfögő hangot ad. 2. Többször halkan szellent, poszog.
pőszölés pőÝszölís fn Málló v. kopasz részek befedése más szőrmedarabbal. L. még: szőrmekikészítés
pöszöri ~ fn (tréf) Kisfiú.
pöszörő pöszörőÝ fn 1. Kisfiú hímvesszője. 2. (tréf) Kisfiú. Kis pöszörőÝ:
becézésként mondták. L. még: férfi nemi
szerv
pöszül ~ i Szűrhimző varrott anyagot
begyűr.
pötyög ~ i → Lekvár fortyog. Szólás:
Lassan kása, ne ~j! − mondják az olyan
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lármázónak, akinek még szólnia sem
illik. − Adatolt igekötős alakjai: → kipötyög, összepötyög.
pőtyög pőÝtyög i Ruha lötyög. Ugy
lefogyott, csak ugy pőÝtyög rajta a ruha.
pőtyögős pőÝtyögőÝs mn 1. Lötyögős, laza, ill. túlságosan bő 〈ruha〉. Nem
rávalóṷ ruha. 2. PőÝtyögőÝsen esik:
vkinek vmi nehezére esik.
pötyögtet ~ i Lekvárt főzéssel pötyögésre késztet, hogy a víz kimenjen belőle. Adatolt igekötős alakjai: → átpötyögtet, megpötyögtet. L. még: lekvárfőzés
pötyőke pötyőÝke fn Tört krumpli
szalonnatepertővel. L. még: cívis konyha
prádés: → parádés
praktika ~ fn Furfang, ravaszság,
fortély. Mindenféle ~´t kitróṷbált mán.
précessz ~ fn A → Református Kollégium diákjainak tartott esti istentisztelet rövid igemagyarázattal.
préda ~ mn Pazarló 〈személy〉. A ~
nem becsüli meg, amije van.
prédál ~ i Anyagi értéket, vagyont
könnyelműen pazarol, → elprédál.
prédikációs halott prédikációṷs halott: Rendszerint módosabb halott, akit
prédikációval búcsúztatnak. Szólás: Ebbül se lesz prédikációṷs halott: a) nem
sokra viszi az életben. b) munkával kapcsolatban: ebből sem lesz semmi.
prédikál ~ i Locsog, fecseg, fölöslegesen beszél. Ne prédikájjík mán itt anynyit! − mondták annak, aki többet beszílt
a kellettnél.
prém ~, perém fn Szőrmének feldolgozható szőrös állatbőr, szőrme.
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prémezés prémezís fn Vmely ruhadarab prémmel való ellátása, pl. a gallérján
v. a kézelőjén.
prémfa ~ fn 1. Istállóban két ló közé
helyezett és a gerendához rögzített rúd,
amely megakadályozza, hogy az állatok
öszerugdossák egymást. Két lú, ha rugóṷsok, felkötnek a gerendába egy hoszszú, vastag rudat, ez a ~. 2. A → jászol
felső részén levő vastag fa, amelyhez az
állatok kötelét kötik. 3. A szabadban
felállított jászol oldalfája, amelyhez a →
prémkarika segítségével a jószágot nyáron kötik.
prémfajta ~ fn Vmilyen típusú prém,
pl. nemes, félnemes stb.
prémiumbárány ~ fn A téeszben jutalomba, prémiumba kapott bárány. A
közös világ idejin vóṷt ijen ~. L. még:
juhtartás
prémkarika ~ fn A → jászol lábait
felül hosszában összekötő rúdba, a →
jászolprémbe vert azon vaskarikák közül
egy, amelyekhez a jószágot kötik.
prémtakaró prémtakaróṷ fn Prémből készült takaró.
prepa ~ fn Tanítóképzős diák. Az elavult iskolai preparandia ’tanítóképző’
szakszóból keletkezett elvonással. L.
még: latin eredetű szavak és kifejezések
préposkodik: → prépostkodik
prépostkodik préposkodik i Okoskodik, bölcselkedik. L. még: latin eredetű
szavak és kifejezések
prés ~ fn 1. → Tímároknál: a szőlősajtolóhoz hasonló erős faalkotmány,
amely a bőrben levő víz kinyomására
szolgál. 2. Tímároknál: mesterséges →
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barkát adó henger. 3. Préselés. 4. →
szőlőprés. L. még: cinkarikaprés
presbiter ~ fn Protestánsoknál a →
presbitérium választott tagja. L. még: latin eredetű szavak és kifejezések
presbitérium ~ fn A protestáns egyházközség lelkészből és világi képviselőkből álló vezető testülete. A → presbitereket és a ~ világi vezetőjét, a → kurátort (gondnokot) a gyülekezet tagjai választják tekintélyes, idősebb egyháztag
férfiak közül (újabban nők közül is).
Falusi, mezővárosi közösségekben módosabb gazdák, középparasztok alkották/alkotják a ~ot. Debrecenben hozzájuk csatlakoztak a vallásukat rendszeresen gyakorló értelmiségiek (jogászok,
tanárok stb.) is. Templomozás előtt a ~
tagjai a parókián v. a templom előtt gyülekeznek, és a lelkész vezetésével vonulnak be az istentiszteletre. Nagyobb
helységek templomaiban külön kijelölt
padjaik, székeik vannak. Szerepük volt
az egyházi bíráskodásban. L. még: latin
eredetű szavak és kifejezések
présdeszka ~ fn → Paszományosoknál a kész horgolásokat koszorúzás után
összepréselő két deszka.
présel ∼ i 1. Más igével: satul, sróṷfol. Sajtol, folyadékot kivon. A szőÝlőÝt
ledarálták és ~tík. 2. → Szíjgyártó mintát nyom a bőrbe. 3. → Tímár a vizet a
bőrből kinyomja, kisajtolja. 4. Tímár a
bőrre → barkát nyom.
préselés: → szőlőpréselés
préselt posztó préselt posztóṷ: A
szűrcsapó által tömörre sajtolt, kallózott
→ szűrposztó.
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présház ~ fn Szőlőben levő kisebb
épület, ahol a mustot préselik, a borászati eszközöket tartják, és ahonnan a pince
nyílik. A → Lenctelepen utcanév őrzi az
emlékét.
Presszó dűlő: → Pallag
prezent ~ fn (rég) Ajándék, adomány. Prezentbe kapta, jóṷl jött neki.
prezentál: → prezentel
prezentel ~, prezentál i (rég) Ajándékoz. L. még: megprezentel
prezúr: → plezúr
prézsmitál ~ i Zsörtölődve, okoskodva, fontoskodva, fölöslegesen sokat
beszél, magyaráz, papol. L. még: elprézsmitál L. még: latin eredetű szavak
és kifejezések
pribék ~ fn Hóhér. Szitok: A ~ kösse
meg a nyakkendőÝdet!: akasszanak fel!
priccs ~ fn 1. Deszkából összerótt
egyszerű fekhely. Kemény szalmasurgyé, könnyű takaró (pléd, gyapjútakaró),
kispárna volt rajta. Általában a nyári
konyhában állt, v. a kocsis fekvőhelye
volt az istállóban. 2. → priccsnyereg. L.
még: német
priccsnyereg ~ fn Röviden: priccs. 1.
Ócska bőrből, posztóból, filcből készített, kápa nélküli nyereg; csikósnyereg.
2. Lovaglásra használt marhabőrből
készített nyereg. 3. Szűrpokrócból készített, heveder nélküli egyszerű nyereg. −
Mindhárom változatának nagy előnye,
hogy nincs lekötője, így a lovas lába
nem akad a kengyelbe, nem esik rá a ló,
ill. ha leesik, ezzel együtt esik le a lóról.
principális ~ fn (rég) Ügyvéd. L.
még: latin eredetű szavak és kifejezések
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prizma ~ fn Télire elföldelt krumpli-,
ill. takarmányrépa-kupac. Kialakíthatták
gödörben, ill. a föld felszínén. Tetejére
szalmát tettek, ezt földdel takarták be, és
egy kis szellőzőnyílást is hagytak a legtetején. L. még: latin eredetű szavak és
kifejezések
prizmázás ~ fn A → prizma készítésének folyamata. L. még: vermelés
próba próṷba, tróṷba fn A → kanca
fedeztetésének leírásában szereplő fogalom. Szólás: A patikárius kutyája is a
próṷbába döglött meg: nem próbálkozni
kell, hanem bele kell vágni a dolgok
közepébe.
próbafejés próṷbafejís fn Továbbtenyésztésre szánt tehenek tejhozamának
megállapítása, ill. minőségének ellenőrzésére végzett fejés. A cívis gazdáknál ki
voltak jelölve olyan tehenek, amelyektől
továbbtenyésztésre alkalmas bikákat
akartak. A kifejt tejből az állatorvos
vette le a mintát. A négyes fokozatú
zsírtartalom volt a jó. Ha kevesebb volt,
annak a tehénnek a szaporulatát nem
tenyésztették tovább. Juhoknál nem volt
ilyen jellegű kiválasztás.
próbál próṷbál i Α befedeztetett
kancát elllenőrzik, hogy megtermékenyült-e. Közmondás: Aki nem próṷbál,
az se nem nyer, se nem veszt: az olyan
ember halad az életben, aki mer kockáztatni. L. még: megpróbál
próbálatlan próṷbálatlan mn Tapasztalatlan, járatlan 〈ember〉.
próbált ~ mn Olyan 〈ember〉, akinek
sok élettapasztalata van.
próbaöntés próṷbaöntís fn → Rézműveseknél egy kevésbé értékes tárgy
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kiöntése. Így vizsgálják meg, miként
viselkedik az anyag.
prócák: → prószák
*Pród: → Hortobágy, hortobágyi
csárdák
próféta próṷféta fn − Bibliai eredetű
közmondás: Senki se próṷféta a maga
falujába/hazájába: gyakran a saját környezetünk sem becsül bennünket érdemeink szerint.
prófont: → prófunt
profosz próṷfusz fn (rég) Okoskodó
gyermek gúnyos jellemzése apja részéről. A német (francia) eredetű szó jelentése: börtön felügyelője.
prófunt próṷfont fn (rég) Katonakenyér. L. még: német
prókátor próṷkátor fn (rég) Ügyvéd.
Fogadatlan próṷkátornak ebszar a
fizetíse: (durva) kéretlenül, illetéktelenül
ne avatkozz mások dolgába! L. még: latin eredetű szavak és kifejezések
prokni ~ fn → Kőművesek nyelvében: már nem használható, apró, törmelék tégladarab(ok)
prósz: → prószák
prószák próṷszák, próṷcák fn (rég)
Alakváltozata: próṷsz. Vászon katonatarisznya; tarisznyaféle, kenyérzsák. L.
még: német
prőd: → sprőd
prunkuj ~ fn 1. (tréf) Kisgyerek. 2.
→ oláhcigány.
pruszli: → pruszlik
pruszlik, pruszli, puszli fn 1. Testhez
simuló, kivágott, elöl fűzött női mellény.
A bővebb, vastagabb ~ot télen viselték;
különösen a hátában vastag bélés volt.
Ezt a fajtáját az öregek → lélekmelegítő-
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nek is nevezték. Egyik változata a →
kispruszlik. Anyaga szerint: → selyempruszlik. Formája szerinti megnevezés a
→ karöltős pruszlik. 2. Főként posztóból
készített, rendszerint magasan záródó,
gyakran fémgombos férfimellény, →
lajbi. − Egyes vélemények szerint A fírfiaké a ~, a másik meg a pruszli. − Szóláshasonlat: Teleette magát, mint Puszli
Szabóṷ: nagyon jóllakott. L. még: cívis
férfiviselet, cívis női viselet, német
prücsök ~ fn Tücsök. Kisgyermek
kedveskedő → megszólítása: Te, kis ~!
prűfung: → brifung
prüssszentőfű prüsszentőÝfű fn →
Gyógynövényféle: fehér hunyor.
publikál ~ i Vmit hivatalosan nyilvánosságra hoz, közzétesz. L. még: piac
puca ~ fn 1. Kisfiú hímvesszője.
Szólás: Nincs vír a ~´jába: gyáva. 2.
Mákos ~: mákos nudli. L. még: férfi nemi szervek
pucc ~ fn 1. Hivalkodó, cifra, feltűnő
öltözék, öltözködés. 2. Pucba vágja magát: egykettőre felöltözik, elkészül.
puccos ~ mn 1. Feltűnően, cifrán öltözködő. 2. Divatos. Arra mondták az
öregek, aki kiőÝtözött: De ~ vagy! Ikerszóban: picces-puccos.
pucér pucír mn Meztelen. A gyerekek jártak általába pucíron.
pucér nyakú pucír nyakú: Kopasz
nyakú 〈→ tyúk〉.
pucér seggű pucír seggű: Nagyon
szegény 〈ember〉.
puci ~ mn 1. Szőrtelen. 2. Lenyírt
〈birka〉. 3. Gyér szőrzetű 〈juhfajta〉. 4.
Meztelen. L. még: pucos
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Puci Balogh: → cívis ragadványnevek
puci pofájú ~: Pofáján szőrtelen 〈birka〉. L. még: juhtartás
pucol pucul i 1. Pl. cipőt tisztít, tisztogat. 2. Megtisztít. 3. Vmely főzelékfélét hámozva, kaparva v. héjából kifejtve,
fogyasztásra nem alkalmas részeitől folyamatosan megfoszt, tisztít. 4. Házfalat
tapaszt, tapasztással kijavít. L. még: elpucol, kipucol
pucolló: → pucoló
pucoló pucollóṷ, pucullóṷ fn 1. →
Mézeskalácssütő-forma
készítésekor
használt vésőszerű eszköz. 2. → pucolókés. L. még: mézeskalácsos
pucolókés pucullóṷkés fn Röviden:
pucollóṷ. 1. Másik neve: vakaróṷkés.
Disznóöléskor a perzselt disznó bőrének
tisztítására, kaparására használt kés. 2.
Krumplipucolókés. Kisméretű, jól kézbeálló kés, amellyel könnyű tisztítani a
krumplit. Most már vannak mindenféle
pucullóṷk.
pucos pocos mn 1. Meztelen, ruhátlan. 2. Szőrtelen v. egészen rövid szőrű
〈állat, pl. kölyökmacska v. -kutya〉. 3.
Tollatlan 〈madárfióka: veréb, fecske〉.
pucos szájú pocos szájú: 4. Kipállott
szájú. 5. Sárgás szájú 〈kisveréb〉.
pucu ~ msz Többször ismételve malac hívogatására: ~, ~, ~! L. még: állathívogatók
pucul: → pucol
pudli ~ fn Árus asztal; pult.
pudlifa ~ fn Az asztallapot tartó L
alakú deszka, amely biztosítja a pult
emeletességét.

pacuha ember
pudvás ~, podvás mn 1. Korhadt 〈fa〉.
2. Taplós 〈retek stb.〉
puff1 ~ fn Női ruha ujjának felső részén levő buggyos rész.
puff2 ~ fn Csizmatalp szélének fényesítésére használt, fából készült →
csizmadiaszerszám.
puffancs ~ fn Egy → fánkféle. Híg,
kelt tésztából forró olajban sütik. L.
még: cívis konyha
puffol ~ i → Tímármesterségben: a
másodolás, vagyis a cserzett bőr másodszori kisimítása után a bőr színes rétegét
legyalulja. L. még: kipuffol, lepuffol
puffolás ~ fn → Tímármesterségben
a bőr színes rétegének legyalulása.
puffoló puffolóṷ fn → Tímármesterségben: a már kisimított bőr színes rétegének legyalulásához való, fába ágyazott, kétoldalt kiélezett acéllemez.
puffos ~ mn Buggyos ruha(ujj).
puffos ujjú ruha ~: Női ruha, ujjának felső részén kiöblösödő résszel. L.
még: cívis női viselet
pufi ~ mn Pufók. Kövér arcú, pufók
kisgyermek kedveskedő → megszólítása: Te, kis ~!
pufók pufóṷk mn Olyan 〈madár〉,
amelynek a fején kétfelől sűrű, gazdag
pihézet nőtt, ill. olyan 〈baromfi〉, amelynek a fején kétoldalt tollcsomó van.
puhás ~ mn Kissé puha..
puhaszárú csizma puhaszárú csizsma: Hájjal, szalonna felsővel jól átkeni,
de lucsok kérgesíti. Télen egy csóva
szalmát tesz bele a talpa alá. A ~ igazi
pásztorviselet. L. még: hortobágyi pásztorviselet
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puhatalpú bocskor ~: Puha talprésszel ellátott, szíjjal felerősíthető kezdetleges lábbeli, → bocskor. Leginkább kondások viselték.
puhít ~ i Lágyít. Igekötővel: → átpuhít, megpuhít.
puhítószer puhítóṷszer fn Olyan vegyi anyag, amely a kemény felületű bőröket hajlékonnyá, feldolgozásra alkalmassá teszi.
puhított csík puhított csík: → Szirony anyagaként: a jó alakíthatóság érdekében vízbe áztatott bőrcsík, amelyből
szirony, vagyis keskeny díszes bőrszalag
készül.
puhujkó: → kupujkó
puj ~ msz Többször ismételve pulykahívogató szó: ~, ~, ~! L. még: állathívogatók
pukkancs ~ fn 1. Hirtelen haragú,
indulatos személy. Kis ~: hirtelen haragú, hamar felfortyanó gyerek. 2. (gúny)
Alacsony termetű 〈ember〉. L. még: emberi test
pukkancsfejű ~ mn 1. (gúny) Kis fejű 〈ember〉. 2. Hamar méregbe guruló
〈ember〉, akit hamar meg lehetett mírgesíteni. L. még: emberi test
pukkantó pukkantóṷ fn 1. Alakváltozata: pukkasztóṷ. Összetétellel: halpukkantóṷ. Halhólyag. Szóláshasonlat:
Ojan kövér, mint egy pukkantóṷ: nagyon
kövér. Ojan a hasa, mint a pukkantóṷ:
jóllakott, megtelt. 2. Felfújt papírzacskó,
amelyet elpukkantanak. 3. Hirtelen haragvó kisgyermek. 4. Csattanó maszlag,
ill. ennek virágja, amelyet a gyerekek
felfújnak és elpukkantanak.
pukkasztó: → pukkantó
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puklis ~ mn Görbe hátú, púpos. Főleg gyermeknek mondott figyelmeztetésben: Húzd ki magad, te ~! L. még:
emberi test
pulc ~ fn → Kőműveseknél a londérna (oszlop) mellé állványkapcsokkal
elhelyezett emelet magasságú gerenda,
amely az állványzat hordására szolgál.
puli ~ fn Kis termetű, a fekete és fehér szín minden árnyalatában előforduló,
hosszú, gubancos szőrű, lógó fülű, rövid(ebb) farkú → pásztorkutya. Főleg a
kisebb állatokat őrző pásztorok (juhászok, kondások) tartják.
pulicka: → puliszka
puliszka, pulicka fn Vízben főtt kukoricaliszt (v. -dara), amelyet esetleg
zsírba mártott kanállal ki is szaggatnak,
és különféleképpen ízesítve fogyasztanak (→ málépuliszka). A puliszkát ették/eszik zsírosan v. lekvárosan, tepertősen, túrósan is. A ~ kukoricadarával
készült változatát a cívisek → tengerikásának, liszttel összefőzött tört krumpliból készült fajtáját → kolompérpuliszkának nevezik. Kisgyermeknek mondott
figyelmeztetés: Addig még nagyon sok
pulickát kell enned!: sokat kell még addig fejlődnöd, nőnöd! Szóláshasonlat:
Gyenge, mint a pulicka: nagyon gyenge,
erőtlen. L. még: cívis konyha
puliszkaliszt, pulickaliszt fn Finomra
őrölt kukoricaliszt. L. még: liszt
pulitéros: → politúros
pulitéroz: → politúroz
puliztat ~ i Jószágot → pulival tereltet. A puli körbekapja a nyájat, összetereli egy csomóṷba.
pult fn → Kőműveseknél: a landérna
mellé állványkapcsokkal elhelyezett

447

padka

emelet magasságú gerenda, amely az
állványzat hordására szolgál.
pultoslegény pultoslegíny fn Mészárszékben kiszolgáló fiatalember. L. még:
mészáros
pulttartóléc pulttartóṷléc fn Az asztallapot kitámasztó léc, asztalláb.
pulya puja fn 1. Kisgyermek, kb.
kétéves korig. Jóṷformán addig vóṷt
puja, míg be vóṷt póṷjálva. Egy másik
vélemény szerint: Az alsóṷbb rendű níp,
a cselédfélék pujának neveztík a háromnígy éves gyereket. 2. Gyermekes viselkedésű felnőtt. Figyelmeztetés: De nagy
puja vagy!: felnőttként ne viselkedj úgy,
mint egy kisgyermek! 3. Jelzői használatban: De puja eszed van: de gyerekes
vagy, gyerekesen viselkedsz.
pulya eszű puja eszű: Gyerekesen viselkedő, gondolkodó.
pulyaság pujaság fn → Pulya állapot, pulya életkor. Már kinőÝtte a pujaságot.
pulyka pujka fn A tyúkkal rokon
nagy testű háziszárnyas. A nőstény neve
→ jércepulyka v. tojó, a hímé → pulykakakas/kan pulyka; a szaporításra meghagyott állat a → magpulyka; az ugyanazon évben a második kelésű ~ neve →
sarjúpulyka. A cívis gazdaságokban két
fajtáját tartották számon, a feketét és a
nagyobb, súlyosabb tarkát. Tojása a
nagyméretű, „szeplős” → pulykatojás. A
~ is kotlik, a megültetett kotló 4 hét (egy
hónap) múlva kelti ki a csibéit. A fészken ülő ~ napi ellátásakor a tojásokat a
háziasszony 2−3 naponként vízzel megcsapkodta. A ~ gondos, szerető anya,
imádja a kicsinyeit. A fiatal állatok né-

pacuha ember
hány hetes korukig gondos ápolást igényelnek, de a növendék ~´k csapatban
járva a tanya környékén, pusztai legelőkön, tarlókon, réteken rovarokkal és
gyommaggal táplálkozva szinte félvadon
éltek, v. a → pulykapásztor vigyázott
rájuk. Tanyaudvarok nagy fáin éjszakáztak. A két világháború között a cívis
gazdák egyik bevételi forrása a ~ volt.
Különösen a tanyásgazdálkodás keretei
között (pl. az → Erdőspusztákon) tenyésztették hizlalásra és eladásra. A
városi háznál a gazdák nem tartottak
~´kat. Élve adták el a kereskedőknek,
akik nagy részét az angoloknak szállították. A felvásárlás leginkább december
elején, karácsony előtt történt. Ilyenkor a
gazdasszonyok a ~´kat párosával összekötötték, és kivitték a tanyájukhoz közeli
országúthoz, a felvásárló ott helyben
megvásárolta, lemérte, és teherautóra
egymás mellé rakva elszállította őket. −
Szóláshasonlat: SzeplőÝs, mint a pujkatojás – mondják a szeplős arcú emberre.
A ~´t bosszantó gyermekmondóka:
Szebb a páva, mint a pujka. Mer a pujka
taknyos óṷra, rút a lába, rút, rút, rút.
Csak a hím ~´t lehet bosszantani, a tojót
nem.
Pulyka-dűlő: → Nagymacs
pulykakakas pujkakokas fn A →
pulyka hímje, másik neve: kan pujka.
Szóláshasonlat: Felfújja magát, mint a
pujkakokas: nagyon mérges. Veres, mint
a kan pujka: vörös a dühtől.
pulykakása pujkakása fn Felemás
zsázsa.
pulykaorra: → pulykaorrvirág
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pulykaorr-virág pujkaorr-virág fn
Másik neve: pujkaóṷra. Hivatalos neve:
vörösparéj [?]. Olyan virág, amelynek a
→ pulykakakas orráról lelógó vörös
húscafathoz hasonló, lekonyuló vörösfürtű virágjai vannak. L. még: virágoskert
pulykapásztor pujkapásztor fn Tanyájuk környékén a kisebb gazdák is sok
→ pulykát tartottak. Az állatok főleg a
közeli erdőbe jártak gyepelni, elbújtak a
fű között. Őrizni kellett őket, hogy tudják, merre járnak. Felügyeletüket különösen a nyári hónapokban általában a
családból a kisebb (lány)gyermekek látták el. A fogadott ~nak egy hónapra 5−6
P volt a bérezése.
pulykatojás pujkatojás fn A → pulykának a tyúktojásnál nagyobb, sárgás,
szeplős tojása.
pulykatojásos képű pujkatojásos kípű: Szeplős arcú.
pumi ~ fn A puli és vmely nyugati
terrier jellegű terelőkutya kereszteződéseként jött létre. Szőre rövidebb és kevésbé fürtös, mint a pulié, füle felálló,
figyelő. A juhászok legkedveltebb terelőkutyája, de ébersége és bátorsága miatt
jó házőrző is. L. még: pásztorkutya
pumpa ~ fn − Szólás: Jóṷl felment a
~´ja: haragra gerjedt.
puna ~ fn Kislány nemi szerve. L.
még: női nemi szerv
punás ~ fn Kedveskedésben: kis ~:
kislány.
puncájk ~ fn A legszükségesebb három ácsszerszám összeállítása, a tisztítóvas fülébe elhelyezik a vinklit, és vésővel beszorítják. L. még: kőműves
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pundra ~ fn (rég) 1. Hosszú, bő férfi
felsőkabát. 2. Térd alatt v. bokában öszszeszűkülő bő nadrág. L. még: cívis férfiviselet
pung ~ i Kevésbé érett → dinnye
megkopogtatva az éretténél magasabb
hangot ad.
punktom: → punktum
punktum punktom fn A beszéd nyomósítására: a dolog be van fejezve, nincs
tovább. Punktom, nincs tovább.
punktumos punktomos, ponktomos
mn Pontos.
púp ~ fn 1. Kidudorodás. Átok: Púp
nőÝjík a hátadon!: válj nyomorékká,
~ossá! Szólás: Ez hiányzott még, meg
egy ~ a hátamra: egyáltalán nem hiányzott. 2. Köldök.
púpfásli: → köldökfásli
púpos ~ mn Görbe hátú, → puklis. L.
még: emberi test
Púpos-hegy: → Pallag
purdé ~, purgyé fn Összetétellel: cigánypurdé. Cigánygyerek.
purgyé: → purdé
purzsa ~ fn 1. Rövidebb, durvább,
göndör szőrű görbe szarvú v. szarv nélküli juhfajta, amelynek gyapja kevésbé
értékes. 2. A merinó és a racka keresztezéséből létrejött magyar juh, amelynek a
gyapja félhosszú, fehér és kevéssé göndör. A ~ gyapjából készült a legjobb
minőségű szűrposztó. Erdejbűl származott ez a birka, román, se nem merinóṷi,
se nem magyar, a kettőÝ keveríke körülbelül. Szerettík sokan, mert nagy testű
vóṷt, több húst adott, mint a magyar
(értsd: racka). A juhfajta hortobágyi
elterjedéséhez köthető a következő,
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1830-as évekből származó adat: „A (hortobágyi=ohati) ménes szükségén felüli
takarmány erdélyi ugynevezett purzsásoknak adatik ki, kik juhseregeikkel télre
a tiszamelléki lapályokra levándorolnak,
s áttelelvén itt, miután juhaik leellettek,
Sz-György nap után ismét visszatérnek
Erdély bérczeire.” (Fényes 246)
purzsabárány ~ fn Rövid, fehér,
kunkorodó szarvú juhfajta, → purzsabirka. Külön nyájba vóṷtak, hogy ne
kevereggyen a magyar birkával a kisbáránya.
purzsabáránybőr purzsabáránybűr
fn Vastagabb, erősebb, nem finom báránybőr.
purzsagyapjú fn Másik neve: olágyapjú. Gyenge minőségű → gyapjúfajta. Nem kevertík se a magyarral, se a
merinóṷival, külön nyírták.
purzsás: → purzsa
purzicsán purzsicsán fn Vékonyra
vágott, világossárga, illatos pipadohány.
L. még: dohány
purzsicsán: → purzicsán
puska ~ fn 1. Hosszú csövű kézi tűzfegyver. Összetételekben szereplő fajtái:
duplapuska, fustélyospuska; a fiúgyermekek kedvelt játékszere a bocfapuska;
névátvitel eredménye a vízipuska. 2. A
kerékagy közepén levő cső alakú vas,
amelybe a tengely illeszkedik. − Szóláshasonlat: Mintha ~´bul lűttík vóṷna ki:
nagyon gyorsan távozik. Közmondás:
Üres ~´val nem lűhecc nyulat: alkalmatlan eszközzel nem érhetsz el eredményt,
nem lehet sikered. L. még: a fogalmak
szócikkeit is!

pacuha ember
puskalövés puskalövís fn Puskalövésnyi távolság. Csak egy puskalövís
ide.
puskaműves puskamíves fn Főleg
vadászfegyverek készítésével, javításával, árusításával foglalkozó kisiparos.
Műhelye a Vár utcán volt.
puskapor ~ fn − Szóláshasonlat:
Ojan, mint a ~: hirtelen haragú, lobbanékony.
puskás ~ I. fn − Közmondás: Minden
rossz ~nak van valami/egy kifogása:
mindenre találhatunk mentséget, kifogást. II. mn Felfelé, előre v. oldalra hajló, hosszú, egyenes 〈→ szarv〉. L. még:
szarvasmarha
puskatus ~ fn A puskaagy széles,
vastag alsó része.
pustol ~ i Hó szélben csapkodva hull.
L. még: bepustol
pustolás ~ fn Erős széllel együtt járó
havazás, hófúvás. L. még: bepustolás
puszedli ~ fn Apró, kerek, édes sütemény, kedvelt fajtája a → glazúros. A
→ mézaskalácsosok is készítik.
puszilkózik puszilkóṷzik i Csókolózik. Puszilkóṷznak a szerelmesek, csóṷkolóṷznak.
puszli: → pruszlik
Puszli Nagy Sándor: → cívis ragadványnevek
Puszli Szabó Puszli Szabóṷ tn Cívis
gazda városszerte ismert ragadványneve
volt. Szóláshasonlat: Teleette magát,
mint Puszli Szabóṷ: nagyon jóllakott. L.
még: cívis ragadványnevek
puszog: → poszog
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puszta ~ I. fn Megműveletlen, nagy
síkság, → fűvespuszta. II. mn Kopár, lakatlan, beépítetlen 〈föld, udvar stb.〉.
pusztabíró pusztabíróṷ fn A település határára, a legeltetés rendjére, a kutakra stb. felügyelő hatósági személy.
Debrecenben is volt ~. Ha pl. a tengeritáblába bement a más tehene, megbecsülte a terménykárt. A környező falvakban, pl. Nyírábrányban, Hajdúsámsonban, Vámospércsen kisebb ügyekben
a hatóság helyett intézkedett.
puszta föld puszta főÝd: Épület nélküli föld.
pusztagazda ~ fn A legeltető gazdák
és a legeltetési társulat választott, felelős
megbizottja.
pusztai brikett ~: Négyszögletes darabokra vagdalt, keményre taposódott
juhtrágya. Szellősen kúpba rakják, hogy
kiszáradjon.
puszta udvar ~: Házhely, telek.
pusztul ~ i Menekül. Figyelmeztetésben: Pusztujj előÝlem, míg szípen vagy!:
hordd el magad!
puszulyka: → paszuly
putina1 ~ fn Különböző anyagok tárolására használt henger alakú faedény.
putina2 ~ fn 1. Télen hordott, hátulgombolós, ill. hátul nyitott, vastag bugyogóféle gyermeknadrág. Fiúknak,
lányoknak egyaránt volt, a → kantus
alatt hordták. A ~ ojan, mint most a kezeslábas, csak hátul nyitott vóṷt. A gyereknek, ha kellett valami dóṷgát elvígezni, a ~´ját félrerántotta, és már kint
vóṷt a segge. 2. Gyermekek viseleteként: mellénnyel egybevarrt, hátulgom-
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bolós nadrág; kezeslábas. 3. (tréf) Nadrág. L. még: gyermeköltözet
putri ~ fn 1. → cigányputri. 2. →
Vákáncsosok szegényes lakása.
putrik: → cigányputri
putton: → puttony
puttony ∼, putton fn Dongás fából v.
vesszőből készült, heveder segítségével
hátra vehető, fölül nyitott edény, kosár.
→ Szüretkor a férfiak ~ban hordták
/hordják a szőlőt a szőlőgyűjtő kádhoz.
puttonyfenekű puttonfenekű mn Fürge, eleven 〈nő〉.
puttonyos puttonos fn Fiatal, erős
férfi, aki → szüretkor a leszedett szőlőt
puttonnyal a kádba hordja.
puttonyoz puttonoz i A leszedett szőlőt puttonnyal a kádba hordja. Öreg emberek nem puttonoztak. L. még: szüret
puttyonyozás puttonozás fn → Szüretkor a leszedett szőlőnek puttonnyal a
kádba hordása. Férfimunkának számított.
puttonyseggű puttonseggű mn Nagy
fenekű 〈ember〉. L. még: emberi test
putu ~ fn (gyny) Madár.
putypurutty: → fűrj
putyukám ~ msz Tyúk, csirke hívása
betereléskor: ~, be, be, be! L. még: állathívogatók
puzdra ~ fn 1. Ócska csizmaszárból
varrt, egyik oldalán nyitott, belül léppel
bekent tok, amelyben a lépvesszőket
tartják. 2. Tegez.
puzsi ~ msz Többször ismételve →
liba hívogatására: ~, ~, ~! L. még: állathívogatók
pű ~ isz Pfű. Pű, de büdös van itt!
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püff ~ I. msz Tréfás ráripakodás gyerekre: Püff, az apád szencsígit! Az oktalan ábrándozás jellemzése: Püff, köcsög,
oda az alutté! A történet szerint: A cigányok kaptak tojást, azt mondták, elültetik, és lesz sok csirke, a csirkén vesznek
disznóṷt, a disznóṷn vesznek tehenet, és
akkor fejnek, és köcsögbe lessz alutté, és
akkor leütöttík a köcsögöt: püff, köcsög,
oda az alutté! − mondták. II. fn Kavicsjáték kellékeként: az 5 apró, gömbölyű
kavics egyike.
püffözés püffözís fn 5 apró kaviccsal
játszott ügyességi játék. L. még: gyermekjátékok
püffözik ~ i Gyerek 5 apró kaviccsal
ügyességi játékot játszik. L. még: gyermekjátékok
püfög ~ i Tompa, puffanó hangot ad,
pufog.
püfögés püfögís fn Tompa, puffanó
hang, pufogás. Megtuggya, hogy írett-e
a dinnye a püfögísirül.
püfögtet ~ i Úgy ütöget, vereget
vmit, hogy az tompa, puffanó hangot ad.
pünkösd ~, pünköst fn – A/ A kereszténység egyik fő ünnepe, amely a
húsvétot követő ötvenedik napon kezdődik. A keresztény egyház annak emlékére tartja, hogy tanai szerint Jézus mennybemenetele után a Szentlélek leszállt az
apostolokra. A május 10. és jú- nius 13.
között mozgó ünnep alkalmasnak bizonyult a tavaszi és nyári napforduló ősi
európai szokásainak és hiedelmeinek a
továbbélésére. A legismertebb ~i népszokás az ügyességpróbákkal egybekötött ~i királyválasztás (→ pünkösdi királyság). – B/ A debreceniek számára a
~ nemcsak vallási tartalma miatt számí-

pacuha ember
tott fontos ünnepnek. Pünkösd másodnapján a város lakossága minden évben
igazi népünnepélyt tartott (→ majális). E
napon öreg és fiatal népvándorlásszerűen igyekezett a → Nagyerdőre. A szegényebbek és a fiatalok gyalogosan, a cívis
gazdák, iparosok, kereskedők könnyű
szekereiken, az úri népek díszesebb kocsikon. Kora reggeltől szakadatlan sorban vonultak kifelé a Simonyi úton a sallangosan felszerszámozott → lófogatok.
A kas mellé és a saroglyához, sőt a szerszámra is zöld ágak kerültek. A gyerekek a kisülísre, a kocsis háta mögé ültek, a szülők és a nagyobb gyerekek a
nagy- ülísre. A kocsis mellett foglalt helyet a legidősebb fiú, a kisbaba pedig az
anyja ölében. A fogatok a hűvös tisztásokon a Pallagi út mentén és a víztoronynál táboroztak le. A többség egész
napra ellátta magát finom ételekkel és
italokkal: pecsenyét, cipót, kalácsot,
tésztát, kulacsokban bort vittek magukkal. Az árnyas fák alá, a gyepre telepedve vendégeskedtek. A lacikonyhánál a
híres debreceni fonatossütő asszonyok
árulták friss áruikat. A Leveles csárdánál
a gazdák belső cselédei, a szobalányok
táncoltak a mesterlegényekkel, katonákkal. Az előkelőbbek a későbbi Vaosz
környékén a híres cigányzenekarok (Magyari, Rácz Károly, Veres Tóni) zenéjére
mulatoztak. Estefelé jó hangulatban tért
vissza mindenki az otthonába. A ~i majálisozás szép szokásának 1945 vetett
véget, helyébe a szocialista „értékrendnek” jobban megfelelő május elsejei majális lépett.
pünkösd hava: → május

452

padka

pünkösdi királyság: A májusi pünkösdi ünnepkörhöz fűződő szokás. Európa jelentős részében a középkor óta
választanak pünkösdi királyt. A pünkösdi királyt főleg lóversennyel, bikahajszszal választották. Egy évig a legények
vezetője, birája volt, hivatalos minden
lakodalomba és összejövetelre; a legények engedelmeskedni tartoztak neki. A
~ a pusztai fiatalság körében ismert és
gyakorolt népszokás volt. Győztese egy
visszaemlékezés szerint a Meggyes csárdában 1 évig ingyen ivott. A cívis fiatalsághoz kötődő pünkösdi király választásáról nincs tudomásom, de a helyi népnyelv is ismeri a ~ múló, értéktelen voltára utaló mondásokat: Rövid, mint a
pünkösdi kirájság. Egynapos, mint a
pünkösdi kirájság. Egy napig tartott,
mint a pünkösdi kirájság. Addig tart,
ameddig a pünkösdi kirájság. Pünkösdi
kirájság nem nagy uraság.
pünköst: → pünkösd
püpő: → pipő
püré ~, piré fn Főtt gyümölcsből,
zöldségféléből áttört pépszerű étel. A régi → cívis konyha főként a → krumplipürét ismerte.
püspökfalatja püspökfalattya fn 1.
Sült, főtt baromfi fara, farcsíkja. 2. (tréf)
A feneke, segge vkinek. Jóṷl odavágta a
püspökfalattyát.

R

rá ~ nm Szragozva: magára stb. 1.
Nem tudom, hogy mit huzunk ~nk, ha
ijen drága lesz a ruha. 2. Rám/Rád stb.
vannak: ellenem/ellened stb. vannak.
ráacsarkodik ~ i Rákiabál, ráripakodik.
ráácsing ~ i Alakváltozata: ráácsingóṷzik. Nagyon vágyik vmire, vkire.
Ráácsingott arra a gyönyörű körtíre.
Ráácsingott a jányra. L. még: ácsingózik
ráácsingózik: → ráácsing
ráad ~ i Felhúz, felhúz. A bóṷtos a
cipőÝt ráaggya a vevőÝ lábára. Szólás:
Ráadták a vizes lepedőÝt: jól elverték.
ráakaszt ~ i Ráköt. Akassz rá egy
görcsöt!
rááll ~ i 1. Beleegyezik. 2. Megszokás folytán rájár, rátéved. Rááll a nyelve
a hazugságra.
rábakkant ~ i Ráijeszt, vkit bakk
szóval megijeszt.
rábecsül ~ i Reá rója az okozott kár
értékét. Rábecsülte a kárt.
rábecsültet ~ i Az okozott kár értékét kiszabatja vkire.
rabic ~ fn Dekoratív jelleggel készülő nem teherhordó szerkezet egyes hiányos falfelületek eltüntetésére. Külön
névvel is jelölt fajtái a → cementrabic,
gipszrabic.

rabicszeg ~ fn Kovácsoltvasból készített szeg, a feje hurokszerűen be van
hajlítva. L. még: kőműves
rabinduló rabindulóṷ fn Diáknyelvben: a → rabmenetben menetelés közben énekelt tréfás induló.
Rabkert ~ tn A Budapest felé vivő út
mentén, a → vámházon túl volt. A város
egyik csordalegelője terült itt el. Nevét
nem magyarázták.
rablás ~ fn A méheknek idegen
méhcsaládtól való mézszerzése. L. még:
menyasszonyrablás
rablásveszély rablásveszéj fn Az a
körülmény, amikor a méhek röpködhetnek, de nektárt nem tudnak gyűjteni.
Ilyenkor más családoktól v. egyéb helyekről szerzik a mézet. L. még: méhészet
Rabló: → ló
rabló méh rablóṷ mí: Olyan méh,
amely idegen méhcsaládoktól szerez
mézet gyűjtés- v. hordásmentes időszakban. L. még: méhészet
rablóulti rablóṷulti fn → Magyar
kártyával játszott kártyajáték. L. még:
kártyázás
rabmenet ~ fn Egy sor ember, akiknek a jobb keze a bal bokát fogja, bal
keze pedig az előttük álló vállát. Hajdan
kedvelt játék volt a → Református Kol-

ráböjtöl
légium diáksága körében. Rabmenetbe
megy: ~be menetel. L. még: rabinduló
rabol ~ i A méhek idegen családtól
szereznek mézet. L. még: méhészet
ráböjtöl ~, rábűtöl i Vkinek a vesztére, vki ellen rossz szándékból böjtöt tart.
Ha vki meg akart átkozni vkit, vmennyi
napig, pl. 7 v. 9 napig, nem evett, közben átkozta. Nem vallási böjt volt, ezért
reformátusok is művelték. Az idősek
emlékezete szerint a cívisek nem, de vidékünkön a → ráböjtölést a nyírábrányiak nagyban gyakorolták. Ráböjtölt hét
pínteken, azt jelenti, hogy hét pínteken
nem evett, hogy a másiknak törjik ki a
nyaka. Csak azír, hogy az átoknak foganattya legyík.
ráböjtölés ráböjtölís, rábűtölís fn
Vkinek a vesztére, rontására tartott böjt.
Ha azonban igazságtalanul fogadtak
böjtöt vkire, akkor a böjtölő betegedett
meg, „visszaszállt rá az átok”. A ~ a cívis társadalomban nem volt szokásban.
L. még: ráböjtöl
rábújik ~ i Szorosan mögéje húzódik.
rabvas ~ fn (rég) Rablánc.
rabzsír ~ fn Patikaszerként: Ungeuntum sabadillae. L. még: népi gyógyászat
ráciklat: → rácsihol
racka ~ fn Hivatalos jellegű neve:
racka ju, racka birka. A népnyelvben
magyar junak, hosszú szőÝrű magyarnak, magyar racka junak is mondják.
Hosszú szőrű, dugóhúzószerűen csavart
szarvú parlagi juh, az. ősi magyar juh
utódjának tartják. A Hortobágyon megbecsült állat volt. Télen-nyáron a sza-
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badban él(t), nyáron a pusztán, télen a
Debrecen körüli erdőkben. Jól tejelő, kis
igényű, szívós juhfajta, erős, bőre a subák és bundák anyaga. Gyapja nem finom, emiatt helyébe finomgyapjas fajtákat terjesztettek el. L. még: juhtartás
racka birka: → racka
racka juh: → racka
rackás szőrű rackás szőÝrű: Vegyes
színű, tarka szőrű 〈→ szarvasmarha〉.
Rác-laponyag: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok, laponyag
rács ∼ fn 1. Teljes neve: etetőÝrács.
Istállóban a jászol fölé a falra szerelt
létraszerű takarmánytartó. Főként a lóistállóban fordul(t) elő (→ lórács). 2. Istállóban a különbözőfajta állatok elkerítésére szolgáló léckerítésféle. 3. A →
guba festésekor használt, négyfogú létrához hasonló eszköz, amely egy hordó
tetejére volt helyezve, hogy a ráfektetett,
frissen festett guba leve a hordóba folyjon vissza. 4. → Tímároknál deszkából
összeszögezett bőrtartó, amelyre új →
cserzés előtt a → csereshordóból a bőrt
kidobálják. 5. A tűzhely része. L. még:
anyarács, gomolyarács
rácsihol ~ i Más igével: ráciklat.
Acéllal, kovával és taplóval tüzet csihol
(és rágyújt). Rácsihol a pipára: ütötte a
kovát a taplóhoz, a kovakő szikrát lökött,
a tapló meggyúlt. A nagyon öreg pipás
emberek tűzgyújtási módja volt, akik
nem ismerték a gyufát. Tűzrakáskor, tűzgyújtáskor is ~tak.
racsínt: → racsít
racsít ~ i Alakváltozata: racsint. Nő
kellemetlenül éles, magas hangon kiabál,
veszekedik.

ráböjtöl
rácsos fonás ~: → Kosárfonásnál fonásfajta, amelyben hézagokat hagynak a
vesszők egymás között. L. még: vesszőfonás
rácsos kalács ~: → Kalácsfajta.
rácsos tészta rácsos tíszta: Lappá
nyújtott, lekvárral megkent tészta, melynek a tetejét sodort tésztával rácsozzák
be.
rádli ~ fn 1. Jelölésre használt szűcsipari szerszám. 2. → Szíjgyártók varrásjelző kereke.
ráenged ∼ i Kossal nőstény juhot pároztat. L. még: juhtartás
ráépít ráípít i A méh a műlép előnyomataiból kiindulva továbbépíti, továbbfejleszti a megkezdett formát. L.
még: méhészet
ráérik ráírik i Elfog, rájön. Hirtelen
rám írt a szarás.
ráesik ~ i Kitartóan kér, kérésével
zaklat vkit.
ráf ~ fn Ritkább neve: sín, anyagára
utaló neve: vasráf. Fából való → kerék
talpára illesztett keskeny vaspánt; abroncs. Figyelmeztetés: Húzd meg rajta a
~ot!: a) jól dolgoztasd meg! b) gyerekre
mondva: fogd rövidebb pórázra! Szólás:
Meghúzta rajta a ~ot: nagyon megdolgoztatott vkit. L. még: szekérkerék
ráfed ~ i Edényre fedőt tesz.
raffia: → rafia
raffol ~ i Ruhát laza, vasalatlan ráncokba szed.
ráfhúzás ~ fn Vasabroncs rávitele a
fakerékre.
rafia raffia fn Szőlőkötözésre használt zsineg. A szőÝlőÝkötözőÝ asszonyok
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egy kis késsel elcsapták a raffiát. L.
még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
ráfog ~ i Mesterségre, munkára rákényszerít, rászorít. Ráfogta a gyereket a
nehéz munkára.
ráfolyamodik ráfojamodik i Nem
akar vmit, de a végén ráerőszakolják.
ráfordít ~ i Lapoz.
ráfordul ~ i 1. Pl. beszéd ráterelődik
vmire. 2. Ráfordul a vicre: → gubacsapóknál: szövés közben a bél egy-egy
sor végén körbefogja a szélső szálat. 3.
Ráfordul az időÝ: kedvező idő jön vmilyen növényre.
ráfröcsköl ~ i → Fazekas a fröcskölt
díszítés során az egyik színre ráengedi a
másik színt.
ráfszeg ~ fn Másik neve: somfejű
szeg. → Szekéren a vasabroncsot, a →
ráfot a keréktalpra erősítő, nagyfejű →
szeg.
ráfut ~ i 1. Vmire ráömlik. Ráfutott a
tej a tűzhejre. 2. Növény vmire felkúszik. Ráfutott a tök a szilvafára.
rág ~ i Testrészt erősen csíp, mar.
Rágja a belemet a paprika. L. még: elrág
ragad ~ i 1. Belekap, belemar. A lábába ~t a kutya. 2. Belecsíp és beleragad. A lábába ~t a nadáj. 3. Növény
megered, megfogan. Akkor ~ jóṷl a palánt, ha jóṷ főÝdes a gyökere. − Adatolt
igekötős alakjai: → beragad, elragad,
leragad, megragad, odaragad, összeragad.
ragadóskörmű ragadóṷskörmű mn
Enyveskezű, lopós.
ragadozófű ragadozóṷfű fn →
Gyomnövényfajta: muharfajta, a liba

ráböjtöl
kedvelt eledele. Termése hozzátapad a
ruhához, alig lehet eltávolítani.
ragadozó madarak: → Hortobágy
állatvilága
rágás ~ fn 1. Rágást kap: szoptatós
koca gyomorégést kap, és elapad a teje.
A tengeridara összeígeti a koca gyomrát,
~t kap, kípes a tej elkopni belőÝle. Ennek gyógyítására lóhúst, zsíros ennivalót, marhapacalt, vért adnak neki. 2. →
Szülési fájdalom, ill. szülés után jelentkező, fájdalmas görcs. A szülő nők nagyon féltek tőle. L. még: kéregrágás
ragaszos ~ mn Ragacsos, sületlen
〈kenyér〉. L. még: kenyérsütés
ragaszt ~ i 1. Meglevő tulajdonához
takarékossággal még szerez vmit. A lovam mellé ~ottam még eggyet. Házat v.
földet is lehetett ~ani, mert úgy mondták, hogy a földhöz föld kell. 2. Igavonó
állatot szekér v. eke elé fog. 3. Négyes v.
hatos fogatnál az első igásállatok hámfáját, ill. vonórúdját a szekérrúdhoz kapcsolja. 4. Épülethez egy másikat hozzátold, hozzáépít. − Adatolt igekötős alakjai: → beleragaszt, felragaszt, ideragaszt, kiragaszt, leragaszt, megragaszt,
ráragaszt, utánaragaszt.
ragasztószeg ragasztóṷszeg fn Lovas
szekér rúdjának végén lévő, kampóban
végződő szeg, amellyel négyes v. hatos
fogat esetén az elöl álló lovak hámfáját a
→ szekérrúdhoz kapcsolják.
ragasztóvasalás ragasztóṷvasalás fn
A → szekérrúd elülső végén levő vasborítás.
rágazlik ~ i Belepi a gyom, elgazosodik. Rágazlik a főÝd, ha idejibe nem
kapájják.
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rágcsigál: → rágicskál
rágicskál ~ i Alakváltozata: rágcsigál. Rágcsál. Gyerekkoromba a szentjánoskenyírt rágcsigáltuk, ~tuk. L. még:
cívis népnyelv
rágódik rágóṷdik i Vmin töpreng,
erősen gondolkodik.
rágondol ~ i Vmilyen kellemes emlékre visszagondol. Rágondojja magát:
elhatározza, rászánja magát vmire.
rágott koca ~: Malacaitól elválasztott, ill. öreg, tenyésztésre már alkalmatlan koca. L. még: disznó
ragya ~ fn 1. Himlő után visszamaradt heg, himlőhely. Megverte a ~. 2.
Haszonnövények levelein, néha a termésén keletkező rozsdaszínű, kerek foltosság, apró dudor. Megcsapta a ~, megragyásodott a levele. 3. A ~´t okozó rozsdagomba. 4. → ragyaeső. – Kifejezésben: Megverte a ~: himlőhelyes az
arca. Szitok: A ~ verje/csapja meg!: a
fene egye meg! Szóláshasonlat: Esik,
mint a ~: zuhog az eső, és erősen süt a
nap.
ragyabunkó ragyabunkóṷ fn (gúny)
Ragyás személy. Gúnyos → megszólítás: Gyere, te ragyabunkóṷ!
ragyaeső ragyaesőÝ fn A növények
levelén ragyát okozó forró nyári eső.
Esik a ragyaesőÝ, ha esett az esőÝ, a
nap meg tizedmagával sütött.
ragyás ~ mn 1. Himlőhelyes. Tréfás
mondás: Aki ~, abbul lessz a jóṷ tajigás: 2. Összetétellel: ragyavert. Olyan
〈növény〉, amelynek levele, szára, gyümölcse a → ragya nevű gombás fertőzés
következtében rozsdabarna foltos.
ragyavert: → ragyás

ráböjtöl
ragyog ~ i − Szóláshasonlat: Ragyog,
mint a Salamon töke: (tréf) vmi feltűnően ragyog, csillog.
ragyogó ragyogóṷ fn Apró színes
fémkorong, flitter, amelyet a női ruhadarabokon a hímzés közé v. fölé, ill. egymás mellé varrnak.
ragyogós ragyogóṷs mn Örömteli
felkiáltás: Azt a ragyogóṷsát neki! Hajdan a cívis világban a pénztárcában tartott pénzdarabok közül a fényes aprópénzt kiszedhette a kisgyerek. Ha talált,
ezzel a felkiáltással örvendezett.
rágyűl ~ i Rajta összegyűl. Rágyűlt a
sok légy az ítelre.
ráhág ~ i Rálép, rátapos.
ráhagy ~ i A növény hajtásából metszéskor meghagy egy jó darabot.
ráhajlít ~ i Kosárfonó vesszőt a másik vesszőre görbít. L. még: vesszőfonás
ráhúz ~ i 1. Csipkeverő a fonalat
meghúzva a mintát feszessé teszi. 2. A
→ huszonegyes nevű kártyajátékban
vesz rá még egy lapot. Húzok rá még
eggyet. 3. Ráhúzták a bemenőÝt: istentisztelet előtt bemenetelre rövid ideig harangoznak. L. még: bemenőharangozás
ráhúzódik ráhúzóṷdik i Fiasításra a
méhek úgy telepszenek, hogy azt egészen betakarják.
ráhül ~ i − Szitok: A bűr hüjjön rád!:
halj meg!
ráível ~ i → Rézműves hengeres formák készítésekor az üllőbetétre hajlítja a
fémet, majd kalapáccsal annak formájára
alakítja.
ráízeledik ~ i Ételre ráfanyalodik.
raj ~ fn 1. Összetétellel: míraj. Rajzáskor kirepülő és új családot alkotó
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méhek tömege. 2. → méhcsalád. − Több
fajtája van: éhraj/koldusraj, éneklőraj,
másodraj, nászraj, sepertraj, szűzraj/
unokaraj, utóraj. L. még: a fogalmak
szócikkeit is!
rájár ~ i 1. Fogyaszt. Két-három hétig is ~tunk, nem sütöttünk ojan sűrűn. 2.
Vminek az irányába jár, halad. 3. Rájár
az időÝ: kedvező idő jön vmilyen növényre. − Szóláshasonlat: Ugy járnak rá,
mint a jóṷ kútra: híres kurvára vonatkoztatott mondás. Szólás: Rájár a rúd:
üldözi a balszerencse.
rajbol ~, rájbol i → Pásztorkalapkészítő a kalap kiálló szálait lecsiszolja.
− Igekötős alakjai: → lerajbol, megrajbol.
rájcum ~ fn A homlokzat vakolati
díszítéséhez használt kőpor. L. még: kőműves
rajcsalogató rajcsalogatóṷ fn Két
oldalán nyitott ládika v. keret, amelybe
egy lépeskeretet helyeznek el azért, hogy
a méhraj leszálljon rá. L. még: méhészet
rajcsúr ~, rajcsűr fn 1. (rég) Fedetlen v. fedett lovaglóhely, ill. lovarda. 2.
Gyerekek vidám, zajos alkalmi összejövetele. Rajcsúrt csap: rajcsúrozik, zajong.
rajcsűr: → rajcsúr
Rajcsűr: → Pallag
rajfecskendő rajfecskendőÝ fn A →
méhészetben használt szívó-nyomó berendezéssel ellátott készülék víz kilövellésére, fecskendezésére. A méhraj elröpülését ezzel akadályozzák meg.
rajfogó rajfogóṷ fn Rajzó méhek befogására használt kisebb kas v. erre alkalmas egyéb tárgy. A rajfogóṷ lehet egy

ráböjtöl
szakajtóṷ kosár is. Még cirokseprűn is
fogtam be rajt. Az a lényeg, hogy az
anyát belerázzák a kaptárba. L. még:
méhészet
rajfogó zsák rajfogóṷ zsák: Süveg
alakú kis → zsák, amelynek száján egy
szilárd gyűrű található, a csúcsán kívül
egy fület helyeztek el, hogy a méhraj kirázását megkönnyítsék. L. még: méhészet
rajoztatás ~ fn A méhészeknek az
arra irányuló törekvése, hogy a méheket
rajzásra kényszerítse, hogy a túlnépesedett méhcsalád egy része új család alapítása végett elhagyja a kaptárt v. a kast.
L. még: méhészet
rájön ~ i Székelés v. vizelés ingere
éri.
rajszedő villa rajszedőÝ villa: Kétágú villa alakú, széles hajlású eszköz,
amely ágainak végén a kas befogására
alkalmas tágítható v. szűkíthető vasabroncs található. L. még: méhészet
rajtavaló rajtavalóṷ fn A vkin éppen
rajta levő ruha. Egyebem sincs, csak a
rajtam valóṷ. Vedd le a rajtad valóṷt!
rajthúzli ∼ fn Német eredetű ruhadarab (Reithosen). Hosszú és hasított, szűk
szárú, oldalán lapos bőrgombokkal v.
fényes fémgombokkal rögzíthető bőr-,
ill. kék posztónadrág. Oldalát a gombolás mentén piros alátét v. zsinórozás
szegte, a szár alján esetleg bőrrel borítva.
A 18. század végén a huszárok honosították meg, majd a nemesek hadnagyainak, a csendbiztosoknak, pandúroknak
és korteseknek lett jellemző viselete.
Debrecenben a céhes mesterek és cívis
gazdák, később a cselédek, béresek ru-
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haviselete is volt. Legtovább a hortobágyi juhászok, kondások hordták. 2. Női
ruhadarab. L. még: cívis férfiviselet
rajtoja ~ fn 1. → létra. 2. → ördögszekér/pinalajtorja.
rajviasz ~ fn → Paszományosoknál:
fonál viaszolásához használt, a méhsonkolyból kigyúrt viasz.
rajz ~ fn − Szólás: Érti/Jóṷl érti a
~ot: a) ügyes, találékony. b) ravasz, furfangos. Több összetételben szerepel: →
lábrajz, méretrajz, műhelyrajz, szőrrajz,
tervrajz.
rajzás ~ fn Méhrajzás.
rajzó rajzóṷ fn Rajzóṷba van: méhcsalád → rajzás előtt áll, rajzani kezd.
Ilyenkor a méhész előkészül a raj megfogására. L. még: méhészet
rajztű ~ fn → Rézművesmesterség
eszköze: hegyes végű acélrúd, amellyel
a mintát a lemezbe karcolják; jelző.
rak ~ i 1. Növényt, pl. szőlőt ültet. 2.
Eke földet kifordít. A kettőÝs eke kitűnőÝen ~ja a főÝdet. 3. Rakja a sort: →
gubacsapó szőrt, fürtöket bújtat a mellékszálak közé; berakja a sort. − Adatolt
igekötős alakjai: → berak, felrak, kirak,
megrak, visszarak.
rák1 ~ fn − Szóláshasonlat: Hátrafele
halad, mint a ~: a) visszafelé halad. b)
visszafejlődik. Veres, mint a főÝtt ~:
lángvörös.
rák2 ~ fn Nyomatékos változata: rákfene. Betegségnév. Adatolt fajtái (l. a
szócikküket is!): ajakrák/pofarák, állkapocsrák, arcrák, bárzsingránk, csecsrák,
fültőrák, gyomorszájrák, hólyagrák, hónaljmirigyrák, húgyhólyagrák, velősrák.
Itt említhető az ábrázatrákfene, a vízi-
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rákfene és a ráksüly is. L. még: népi betegségnevek, rothadás
rakamazi kolompér rakamazi kolompír: Nem fajtanév, hanem a szeszkrumplinak, takarmánykrumplinak, vereskrumplinak is mondott szapora →
krumplit nevezték így egyik fő termőterületéről, a bodrogközi Rakamazról.
Lakodalomban mondják tréfás jókívánságként az ifjú párnak: Szaporoggyatok,
gyarapoggyatok, mint a rakamazi kolompír!
rákap ~ i 1. Ruhadarabot felvesz,
magára kap. Rákaptam a vállamra a
kendőÝmet. 2. Ember, állat rászokik
vmire. Rossz szokásként: Rákaptak mán
a kíremre: mindig odajártak kérni. 3.
Hozzájut, (meg)szerez. Alig tudtam ~ni
a magjára.
rakás ~ fn 1. A szőlő ültetése, szőlőtelepítés. 2. A szó több összetétel utótagjaként szerepel. A → guba készítésénél
használatos az alárakás, fürtrakás, szőrrakás, szőrmekikészítőknél az átrakás,
mézaskalácsosoknál a tufrakás, kőművesek falrakási módja a fecskerakás. L.
még: a fogalmak szócikkeit is!
rakásol ~ i Szabálytalan méretű aprított fát különböző formában és méretben
összerak.
rakásolt faanyag ~: Csomóba rakott
faanyag.
rákászás: A → pákászok foglalkoztak vele. Debrecenben nem volt hagyománya, de a Sárrétről a városba hozták
eladni az ott fogott rákok jelentős részét.
A rákleves kedvelt étel volt a magasabb
társadalmi körökben. A háziasszonyok
szerint a rák az -r-es hónapokban (janu-
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ár, február, március, április, szeptember,
október, november, december) jó.
rakat ~ fn 1. Az a famennyiség, amelyet a szekérre egyszerre fel tudnak rakni. 2. → Vesszőfonásban az a vesszőmennyiség, amennyit egyszerre el szoktak fonni.
rakatol ~ i Szabályos facsomókat
összerak.
ráképződik rákípzőÝdik i → Lekvár
felületén vastagabb réteg keletkezik. L.
még: lekvárfőzés
rákészül rákíszül i Felkészül, előkészül. Rákíszültem az úrvacsorára.
rákészülődik rákíszülőÝdik i Előkészül vmire.
rákfene ~ fn Betegségnév, pl. → ábrázatrákfene, → vízirákfene.
rákláb ~ fn A kés vastag, kemény
bőrtokját, a → hüvelyt díszítő → pillangócsoport.
rakó rakóṷ fn → Hordáskor az a
munkás, aki a szekérre feladogatott kévéket a megfelelő helyre teszi.
Rákóczi-harang: → harang
Rákóczi utca: → Debrecen gazdasága és társadalma, utcák−utcanevek
rakodás ~ fn 1. A pásztornak kész,
rendszerint hosszabb ideig eltartható élelemmel való ellátása. 2. Széklet ürítése.
rakodás és a rakomány lekötése: A
→ szekér rakodásakor az alföldi parasztok magasabbra rakták a szénásszekeret,
mint a hegyvidékiek, a debreceniek pl.
4−5 sort raktak a szekéroldalon felül. A
rakomány sarkaira kétrét hajtott szénacsomót helyeztek (→ szarv). A szénásszekér leszorítása a szekérrel egyező
irányba a rakományon végigfektetett

ráböjtöl
hosszú rúddal, → nyomórúddal történt.
Másik formája a nyomórúd nélkül, két
hosszú és vastag → rudalókötéllel végzett lekötése, → lenyilalása. Az Alföldön ez utóbbi volt elterjedve. A szénásszekér lekötése fáradságos, több ember
együttműködését igénylő munka. A kötél végeit az Alföldön, így Debrecenben
és környékén is a két → vendégoldalhoz
→ kunkötéssel tekerték. A későbbi évtizedekben már → csigát is használtak
/használnak. A ~ a cívis parasztgazdák
körében is külön tudománynak számított.
rakodik ~ i 1. Pásztort hosszabb időre kész, rendszerint sokáig eltartható
élelemmel ellát. 2. Székletet ürít vhova.
3. Malac, süldő, hízó gyarapodik, hízik.
Szípen rakodik ez a disznóṷ, szemlátomást hízik. L. még: berakodik
rakodó rakodóṷ fn Másik neve:
lóṷger. 1. Közös birtoklású, városszéli,
épületek nélküli gazdasági telephely.
Ilyen a → szérűskert, szénáskert is.
Használata sokirányú volt. Ahol nem
volt → szálláskert a ~k leggyakoribb
hasznosítási formája a takarmány- és tüzelőtárolás volt. A gazdák itt tartották
szalmájukat, törekjüket, szénájukat, kukoricaszárukat. Mivel közterület volt,
nem voltak rajta örökös helyek. A gazdák általában érkezési sorrendben rakodtak. A ~ kialakulásában nagy szerepe
volt annak is, hogy erre az időre a legtöbb helyen megszűntek az egyéni birtoklású szálláskertek, tűzrendészeti
okokból azonban továbbra is tilos volt a
terményeknek a beltelkeken való tárolása. 2. Szénatároló építmény. 3. Vasútál-
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lomáson az a hely, ahol a vagonba berakják az árut: takarmányt, fát stb.
rakodófiók rakodóṷfióṷk fn Olyan
keretláda, amellyel a fejlődés, méztermelés időszakában bővítik a méhcsalád
lakását, fészkét, mézterét. L. még: méhészet
rakodókaptár rakodóṷkaptár fn
Egymásra helyezett kaptár. Fiókokból
áll, és alul-felül nyitott. A ~t alulról a
fenék, fölülről a tető zárja le. L. még:
méhészet
rakodótér rakodóṷtér fn 1. Az →
égetőkemencének az a része, ahová az
égetendő edényeket rakják be. 2. Mézkamra. L. még: méhészet
rakonca ~ fn 1. A → szekér tengelyeinek a végéhez erősített, az oldalakat
v. rakományt tartó, felfelé álló rúd, hoszszú karó. A → sémelybe v. vánkosba és
a → fergettyűbe állítják, hogy a → szekéroldalak se oldalra, se előre-hátra ne
csússzanak. Leginkább gally, széna,
szalma, szálas gabona szállításakor tették fel. − Debrecenben még a 20. század
legelején a hordáshoz előkészített szekérre nemcsak 2 vendégoldalt, hanem 4
~´t és a vendégoldalra támaszkodó 2 keresztfát is felszereltek. A ~ helyéből kiemelve verekedéskor alkalmas „segédeszköz” volt. Szóláshasonlatokban is
előfordul: Használt neki, mint a cigány
lovának a ~: nem használ neki. Megszokta, mint cigány lova a ~´t: megszokta a verést. Kiolvasó versben szerepel
elhomályosult jelentéssel: [Vágok fát.
Micsoda fát?] Égi ~´t. 2. A → szán keresztgerendáinak (→ eplény/keresztfa)
mind a 4 oldalába állított magas rúd.

ráböjtöl
Ezek tartják a kast, ill. a hozzáfektetett
deszkákat. 3. A szekéroldal alsó fáját
rögzítő ék, amely az első tengelynél fából a hátsó tengelynél vasból készül. 4.
Ilyen alakú → bilyog.
rakoncalánc ~ fn Szekéren a rakoncaszeget a tengely fölötti fergettyűhöz v.
párnafához erősítő vékony lánc. A szekéren a ~cal rögzítették, amit felpakoltak,
csutkát satöbbi. Az óṷldalrísznél által
vóṷt vetve, keresztbe, ezzel lekötöttík.
rakoncás szekér ~: 4 Sarkán hosszú
→ rakoncákkal ellátott → szekér. Leginkább gally, széna és gabona szállításakor
tették fel.
rákondít ~ i Időpontot harangozással
jelez.
rakosgat ~ i Rakogat.
*Rákosi Mátyás tér: → utcák−utcanevek
*Rákositelep: → Nagysándortelep,
utcák−utcanevek
rakott ~ fn Levágott és kosárfonásra
előkészített fűzfavessző. L. még: vesszőfonás
rakott fal: → sárfal
rakott guba ~: Nevének változatai:
sima guba, simaszőÝrű guba. 1. Kívül
szőrös → guba, amelynek posztójába
idősebb juh durvább, egyenes gyapját
szövik. 2. Sima szőrű guba, amelynek
elkészítéséhez muszkagyapjút használtak. A közönséges v. ~´nak is van fürtje,
de ennek fürtje nem természetes fürt,
hanem sima, egyenes, merev, és fürtté
csak a második → kallás csapta össze.
rakott palacsinta ~: Több rétegű →
palacsinta, az egyes rétegek között túróval, de ízesíthették, szilvalekvárral,
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gyümölcslekvárral, dióval stb. is. L.
még: cívis konyha
rakott rózsa rakott róṷzsa: → Mézeskalácsosoknál ájzból készített rózsa.
rakott sárfal: → sárfal
rakott szoknya ~: Mondják berakott
szoknyának is. Egymásra fektetett, élesre
vasalt, ráncokba szedett → szoknya. L.
még: cívis női viselet
rakott tőke rakott tőÝke: Több darabból összeállított, vashevederekkel
egybefogott húsvágó tőke.
rakottya ~ fn Köznyelvi alakja: rekettye. 1. A hüvelyesek családjába tartozó, sárga virágú (fél)cserje. 2. Vizenyős
helyen gyakori, lándzsás v. visszásan
tojásdad levelű, hosszú barkájú cserje;
rekettyefűz.
rakottyás ~ fn Rekettyés.
Rakottyás: → Bánk
rakottyavessző rakottyavesszőÝ fn A
rekettyefűz vesszője.
Rakovszky Dániel utca: → Dobozi
lakótelep, utcák –utcanevek
*Rakovszky-temető:
Debrecen
egyik régi → temetője volt, a források a
→ Cegléd utcai temető keleti részeként
említik.
rákölt rákőÝt i Valótlan dolgot ráfog
vkire.
ráköltözik rákőÝtözik i Az adott területre, birtokra építkezik és odaköltözik.
ráköszön ~ i Vkit megkínál. A pájinkásüveggel ~t a vendígre.
ráköt ~ i Ráköti magát: ráerőszakolja
magát vkire. Ez a jány ~ötte magát a fiamra.

ráböjtöl
ráksüly ráksüj fn (rég) Egy betegségfajta. L. még: népi betegségnevek,
rák2
raktár ~ fn Raktárra dóṷgozik: Iparosmester nem megrendelésre dolgozik,
kizárólag a vásárban, piacon értékesíti az
árut.
raktározás ~ fn 1. A méhek a virágport és a mézet munkássejtekben tárolják, halmozzák fel. 2. A méz szakszerű
tárolása a méhészek által. L. még: méhészet
Raktár utca: → utcák−utcanevek
rákunkorodik ~ i Rácsavarodik.
ráküld ~ i Ráuszít. Kűdd rá a kutyákat, hadd hajcsa vissza!
rákzsír ~ fn Népi gyógyszernév: Unguentum merentiale rubrum. L. még: népi gyógyászat
ráléptetés rálíptetís fn → Szőrmekikészítőknél a szőrme hosszúságának kiegyenlítésére szolgáló eljárás; trettolás.
rálesz ~ i Rááll. Nagy nehezen rálett,
hogy ű aggya az elsőÝ köszöntíst, amikor
beviszik az ítelt.
ráma ~ fn Vminek a kifeszítésére való keret. 1. Hímzőráma. 2. → Tímármesterségben: a faragókésnek és a színlőnek
az a része, amelybe a késlapot erősítik.
3. → Tímármesterségben: fakeret, melyre a krómcserzésű felsőbőrt kifeszítik. 4.
→ Cipő felsőrészt körülvevő perem,
recézett bőr. − Összetételekben is hasonló jelentéssel fordul elő: → fűrészráma,
góréráma, szárítóráma.
ramacs: → ramaty
rámás ágy ~: Régibb neve: rámás
nyoszoja. Léckerettel ellátott → ágy,
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amelyet terítővel leterítettek, és alá ágyneműt raktak.
rámás csizma rámás csizsma: Másik
neve: muzsikásszárú csizsma. Kemény
szárú, bokában szabályosan ráncolt →
csizma. Utóbbi nevét azért kapta, mert a
ráncolt része olyan volt, mint a muzsika
’tangóharmonika’. L. még: cívis férfiviselet
rámás fűrész rámás fűrísz: Kerettel
(→ fűrészkeret) kifeszített kisebb kézifűrész.
rámás nyoszolya: → rámás ágy
rámás szegés rámás szegís: Kosárfonóknál keretbe foglalt szegés. L. még:
vesszőfonás
rámás tükör ~: Díszes keretbe foglalt, nagyobb méretű fali tükör.
rámászik ~ i Vmit erőszakkal meg
akar szerezni. Rámászott a testvíre vagyonára.
ramaty ramacs, ~ I. fn Értéktelen,
hasznavehetetlen holmi. II. mn 1. Haszontalan, értéktelen 〈holmi〉. Ennivalóra
is mondták, ha nem volt jó. 2. Csúnya,
ronda.
rámázás ~ fn 1. → Cipészeknél a →
ráma talphoz és felsőrészhez erősítése.
2. → Szőrmekikészítőknél a s szőrmésbőrök kifeszítése a fatáblára.
rámázódeszka: → rámázótábla
rámázófogó rámázóṷfogóṷ fn →
Szőrmekikészítőknél a bőr kihúzására
szolgáló eszköz, amelyet → rámázáskor
használnak; cangli.
rámázótábla rámázóṷtábla fn Másik
neve: rámázóṷdeszka. → Szőrmekikészítőknél olyan fatábla, amelyre a kiszabott
darabokat kifeszítik.

ráböjtöl
rámegy ~ i 1. Rátapad. 2. Megközelít. Ne menny rá a tyúkokra, hadd egyenek nyugodtan!
rámér rámír i Rámíri a sentenciát:
meghatározza, hogy mennyit kell fizetnie a másiknak.
ramfli ~ fn Ájzolt tésztán díszítés. L.
még: mézeskalácsos
ramflicső ramflicsű fn → Mézeskalácsosoknál: az ájzcső egyik fajtája, keretezést végeznek vele.
ramflizás ~ fn → Mézeskalácsosoknál: keretezés. A díszítések közül legelőször a tükör ~át, keretezését végzik el.
ramflizik ~ i → Mézeskalácsos ramflicsővel díszítést végez.
ramic ~ fn Finomabb, ill. durvább
szálú, kínai eredetű csalánrost. L. még:
paszományosmesterség
rámond ~ i Rosszat ráfog, rákölt.
Mindent ~tak arra a lányra.
rámpa ~ fn 1. Vasúti sorompó. 2.
Sorompó nélküli vasúti átjáró. 3. Korlát
a vasúti töltésen levő átjáróknál.
rampás: → rámpásbor
rámpásbor ~ fn Röviden: rampás
[!]. Rossz minőségű, ill. kiforrott, de
még le nem tisztult → bor. L. még: murci, must
ránc ~ fn Ráncba szed: gatya, szoknya stb. korcát összehúzza, redőkbe
szedi. L. még: laposránc
ráncfogó ráncfogóṷ fn Más megnevezése: falcang. A felsőrész → kaptafára fogásához használt szerszám.
ráncol ~ i Ruhadarabot ráncokba
szed, ráncossá tesz. L. még: megráncol
ráncos csizma ráncos csizsma: Bokánál erősen ráncolt → csizma. L. még:
cívis férfiviselet
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ráncos galuska ~: A tésztát tojással
v. vízzel meggyúrják, kézben elnyújtják,
→ derelyemetszővel rombusz alakúra
metszik. Középen két ujj közé fogva
összenyomják, sós vízben megfőzik.
Szalonnatepertős zsírral leöntik, túrót
tesznek rá. Cigándi étel volt, Debrecenben kevesen ismerték.
*ráncos ködmön: → szűcsmesterség
ráncos rokolya ráncos rokoja: Nevének változata: körűlráncos szoknya.
Ráncokba szedett → szoknya. Nem rakott, nem sima, hanem ráncba van szedve. L. még: cívis női viselet
randfak: → karimafak
rang ~ fn Pénz értékére vonatkoztatva: egy ~ba van, egyenértékű vmelyik
külföldi pénznemmel. Jóṷ píz vóṷt a
pengőÝ, a svájcival vóṷt egy ~ba, meg a
dollárral.
rángatódzás rángatóṷddzás fn 1.
Nyavalyatörés. 2. Vmely testrész egymás utáni többszöri meg-megrándulása.
Külön névvel jelölt fajtái: a → hülési
rángatódzás és a görcsös rángatódzás.
L. még: népi betegségnevek
rangosan ~ hsz-szerűen: Rangosan
megy: peckesen, magát kihúzva, magabiztosan megy.
ránkjövő ránkjövőÝ mn A mostanira
következő, jövő. A ránkjövőÝ vasárnap
megyünk hozzátok.
rántás1 ~ fn – A/ Zsiradékban pirított
liszt, ami folyadéktartalmú főtt ételek,
így leves, főzelék, mártás sűrítésére szolgál. (A régi nyelvben a ránt sütési műveletet jelentett, a különböző élelmiszereknek zsiradékban való megsütését, pirítását.) A ~ a magyar konyhán viszonylag

ráböjtöl
új, a liszttel való sűrítés ősi módja a →
cívis konyhán is a → habarás. – B/ A ~
készítése: A gazdasszony egy nagy lábasban sok zsírt felolvaszt, abba annyi
finomlisztet tesz, amennyit a forró zsír
fel- vesz. Ezt lassú tűzön süti. A ~ a bő
zsírban lassan pirul, kavargatja, hogy
meg ne égjen (ha megég, akkor keserű).
A kész ~t → szilkébe teszi, itt keményre
fagy, ebből vesz ki. A többit ruhával befedi, így védi a portól. A cívis konyha
háromféle ~t ismer(t): világos színű, erősebb barna színű és hagymás. Ez utóbbiba beledinsztojják a hagymát is. A gazdasszony mindig azt a ~t vette/veszi elő,
amelyikre éppen szüksége volt/van.
Debrecenben korábban igen sok ~ fogyott.
rántás2 ~ fn Csapás, kár. Nagy ~
vóṷt rajtam.
rántáskavaró-kanál ~ fn A készülő
→ rántás megkavarására szolgáló, de
más célra is használatos kisebb fakanál.
L. még: kanál
rántásos hagymaleves ~: Fokhagymával ízesített hagymaleves. Belefőztek
még egy csülköt is. Különlegessége,
hogy a ~ be nem került tejföl, csak ecet
és kevés cukor. A debreceni parasztoknál közkedvelt étel volt, kéthetenként
asztalra került, főleg nyáron. L. még: leves
rántásos paszuly rántásos paszuj:
Nevének változata: rántott paszuj. →
Rántással besűrített bableves. Abba is
járt a füstölt csülök. L. még: leves
rántotta ~, rátotta fn Régi nevei:
rántott tojás, sűt tojás. Felvert és forró
zsiradékban kisütött tojás. Régibb időkben így készítették: Előbb szalonnate-

464

rácsos fonás

pertőt sütöttek: a sós szalonnát nagy
szeletekben felvágták, jól megsütötték.
Zsírjából annyit hagytak meg, amennyi
elég, a többit letöltötték. Felütöttek 5−10
tojást, kanállal felverték, és beleöntötték
a forró zsírba. Úgy sütötték meg, hogy
megfordítva sem ragadt az edényhez.
Amikor az egyik oldala megsült, egy
darabban megfordították, és a másik
oldalát pirították meg. Azután egy darabban a tepertőre tették, és kenyérrel
megették. Zsíros, nehéz ételnek tartották,
a cívis parasztok ritkán ették. Újabban
zsírral (is) készül, és a felvert tojást sütés
közben kavargatják, hígabbra v. keményebbre hagyják. L. még: cívis konyha
rántottás kolbász ~, rátottás kolbász: Mondják tojásos kolbásznak is,
körülírásos neve sűt tojás kolbásszal.
Kolbászos → rántotta. Nehéz, laktató
étel, a régi időkben a jobb módú cívis
gazdák kedvelt eledele volt. Készítése:
A száraz kolbászt éles késsel vékony
karikákra felkarikázzák. A felkarikázott
kolbászt lábosba v. vasfazékba öntik, vizet töltenek rá bőven, ezután addig főzik, míg jó puha nem lesz. Ha kevés a
víz, megszaporítják. Levét elfövi, már jó
puha. Mikor zsírjára sült, a mennyiséghez képest 6−12 tojást törnek fel egy
tálba, kanállal felverik, rátöltik a sülő
kolbászra, és összekavarják. Lassú tűzön
addig sütik, míg a kolbász a tojással rántottává össze nem sül. Jól megpirítják,
vigyázva, hogy lágy rész ne maradjon
benne. A sós, fokhagymás ~ra nagyon
ízlik a bor. L. még: cívis konyha
rántottás nyögvenyelő rátottás
nyögvenyelőÝ: Kissé megpirított tojásos

ráböjtöl
→ felvert galuska. A kifőzött felvert galuskára tojást ütnek, és kissé felsütik. L.
még: cívis konyha
rántott csirke ~: A régi → cívis
konyhának is kedvelt étele volt. Így készül(t): A csirkét feldarabolják, besózzák,. 6−8 tojást beleütnek egy tálba.
Száraz zsemlyét reszelőn megreszelnek,
ezt a morzsát az abroszon hagyják, egy
másik tálba finomlisztet tesznek. A nedves csirkehúst a lisztbe mártják, megforgatják, azután a tojásban fürdetik meg,
majd a zsemlyemorzsába forgatják. Így
teszik a forró zsírba. Jól átsül, ropogós
lesz. Újabban a zsemlyemorzsát prézli, a
zsírt növényi olaj helyettesíti.
rántott galambhús: → galambhús
rántott kolompérleves rántott kolompírleves: → Rántással besűrített,
krumpliból készült leves.
rántott paszuly: → rántásos paszuly
rántott tojás: → rántotta
rányi ~ fn Rossz erkölcsű nő, →
kurva.
rányitol ~ i Szegekkel ráerősít, ránitol.
ráolvasás: Hagyományos formában
élő, bűvös erejűnek tartott szöveg (vers
v. ritmikus próza) elmondása elsősorban
kuruzsló gyógyítás, ill. rontás, szerelmi
varázslás és féregűzés céljából. A régi
öregek emlékezete szerint, akinek tugygya volt a ~hoz, amikor haldoklott, és át
akarta adni a tudományát a rokonának,
szorosan megfogta annak a kezét. Debrecenben a 20. század elején még tevékenykedett ráolvasóasszony. A ~ egyik
célja a betegség, más baj elküldése, ill.
visszaküldése az okozójához. Pl. az
árpa/termés ’a szemhéj megduzzadása’
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betegségnek a cívisek körében is ismert
(egyik) „gyógymódja” a ~sal összekapcsolt bekerítés volt. Ennek helyi szövege: Árpa, árpa, lekaszállak, fejír lú seggibe hánylak. Közben a mutatóujjat a
szemen körbe-körbe kell mozgatni. A
szemverés gyógymódja elsősorban kisgyerekkel kapcsolatban a gyanús személyek felsorolását jelentő tudakozó jellegű
szöveg: pl. kék szem, barna szem, fekete
szem. Ennek nyomai a cívis hiedelemvilágban is fellelhetők (szem). A cívis
népnyelvben tréfás rigmusos ~ra is van
példa. Az ember nyelvén nagy szárazságban keletkező keményedés „orvoslására” ezt mondták: Píp nőÝtt a nyelvemen. Ha kőÝtt, ma kőÝtt. Ojan legyík,
a Hirsné segge! Inkább ojan legyík, mint
(pl.) a szempillám. Phü, phü! Egy másik
ismert szövegtípus: Fecskét látok, szeplőÝt mosok − mondták tavasszal a (kis)
lányok, amikor először fecskét láttak,
közben olyan mozdulatokat tettek, mintha mosnák az arcukat. L. még: rostavetés; a fogalmak szócikkeit is!
ráolvasóasszony ráolvasóṷasszony
fn Varázsigék elmondásával gyógyítást,
megátkozást végző nő. Főként gyógyító
tevékenységet folytatott, de átkozást is,
ki mit rendelt nála. A ráolvasóṷasszony
jóṷsnőÝszerű vóṷt, varázsigét is mondott, varázsgömbbe is nízett. Debrecenbe vóṷt, aki hitt a ráolvasóṷasszonynak. L. még: cívis hiedelemvilág
ráölt ráőÝt i 1. Ruhát felölt. 2. Ráhímez.
ráöltés ráőÝtís fn 1. Ruha felvétele.
2. A kész mintára más színnel való, díszítő jellegű hímzés.
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rápászol ~ i Pontosan ráilleszkedik.
L. még: pászol
rápergel ~ i 1. Felvágott szalonnát
megsüt, és kiolvadt zsírjával együtt
vmely más ételbe önti. Pl. levesbe teszi,
v. tésztát pirít benne. 2. Rápirít vkire,
megszid vkit.
rápipál ~ i Pipára rágyújt. L. még:
pipázás
rápocsékol rápocsíkol i Rápazarol.
Rápocsíkolt vagy két lú árát.
raport ~, rapport, report fn 1. Kihallgatás. Reportra rendeltík a bíróṷságra, rendőÝrsígre. 2. Főleg fegyelmi
ügyben az alárendelt beszámolója feljebbvalójának. 3. Katonai célra elrendelt
ingyen fuvar. A civilt is ~ra fogták be.
rápöfékel rápöfíkel i Pipára rágyújt,
és pöfékelni kezd. L. még: pipázás
rapport: → raport
ráragaszt ~ i 1. → Fazekas a kész
edényre fület illeszt. 2. Betegséggel (tudatosan) megfertőz vkit. A cívis családokban gyakran alkalmazták járványos
gyermekbetegség (pl. himlőféle, kanyaró) gyógyítására. A család gyermekeit
egy ágyba fektették azzal a céllal, hogy a
betegről a többire is átragadjon a járvány, amelynek így jóval enyhébb volt a
lefolyása, ha ~ották egyikről a másikra.
L. még: népi gyógyászat
rárakódik rárakóṷdik i Rátapadva v.
réteggé növekedve rakódik vmire. A
penísz rárakóṷdik a szőÝlőÝre.
ráránt ~ i 1. → Rántást tesz rá. Levesbe, főzelékbe rántást kever. 2. Lisztes
habarást csinál.
ráreccsent ~ i Vkit hazugságon fog,
ezért letolja, ráripakodik.
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ráriaszt ~ i Enyhén ráüt vkire.
rárivalkodik ~ i Ráripakodik, ráki-

ált.
ráró ráróṷ mn Lószínnév, a → szürke egyik árnyalata (a kerecsen elavult
nevéből). L. még: lótenyésztés
ráröffen ~ i Ráförmed, rákiált.
rásetétedik rásetítedik i Ráesteledik.
Nem tudta elvígezni a munkát, mert rásetítedett. L. még: napszakok
rásomolyog rásomojog i Rámosolyog.
ráspoly ráspoj fn → Reszelőszerű,
sokélű faipari szerszám.
rásül ~ i 1. → Kopasztáskor a levágott tyúk tolla a bőréhez odatapad.
FőÝleg a csirkének, nagy baj, ha ~ a bűrire a toll. 2. Rábizonyul. Rásült a tolvajlás.
rászabadít ~ i Enged, ráenged.
rászáll ~ i Rászáll a pokla: hordós
káposzta felszíne → bepoklosodik.
rászed ~ i Ruhadarabot felvesz.
raszli ~ fn A kalapszél állását meghatározó ellipszis alakú domború faforma, középrészén lyukkal. L. még: pásztorkalap-készítés
raszt ~ fn Pihenő. Ájjunk meg a munkába, elíg vóṷt belőÝle, most mán ~, mára víge a munkának!
ráta ~ fn A művelés (pl. kapálás)
szempontjából felosztott földterület egy
része. L. még: területmértékek
rátarkul ~ fn → Tímároknál: a
tölgyfa kérge az alatta levő réteghez tapad. L. még: tímármesterség
rátart ~ i Föléje tart. Rátartotta az
esernyőÝt a másikra, mert esett az esőÝ.
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rátarti ~ mn Magát nagyra tartó, beképzelt 〈ember〉.
rátekergődzik rátekergőÝddzik i 1.
Rátekeredik. RátekergőÝddzött a kígyóṷ
a lábára. 2. Ránehezedik. RátekergőÝddzött a baj. 3. Ráerőlteti magát vkire. RátekergőÝddzött a jány a szomszíd
fiára.
rátekerítés rátekerítís fn → Gubacsapóknál a fonott bél motollára való
rátekerése.
rátér1 ~ i Rájön vmire. Rátért az
igasságra, felismerte.
rátér2 ~ i Pl. szekérre ráfér, felfér
vmi.
rátestál ~ i Végrendelkezéssel vkire
örökül hagy vmit. L. még: végrendelet
rátesz ~ i 1. Ráteszi a mintát: a tervezett mintát a szűrposztóra előrajzolja.
2. Ráteszi a kezit: a) kézrátevéssel gyógyít. b) eltulajdonít vmit. Az állam negyvenötbe rátette a kezit a parasztok
főÝggyire. 3. Vásárban, üzletkötéskor
kézfogással megpecsételi a létrejött
adás-vételt. Tedd rá, szent a vásár, megmásíthatatlan! Ez egy baráccságos vásárkötís, megkötöttík a vásárt.
rátétes szűr rátítes szűr: Rátéttel díszített → szűr.
rátoppant ~ i Akarattal rálép a másik
lábára. FőÝleg a gyerekek toppantottak
rá akarattal a másik lábára.
rátotta: → rántotta
rátölt rátőÝt i 1. → Kenyérsütéskor
kenyértésztát vetőlapátra borít, rátesz. 2.
Pipát megtöm.
rátörődik i Csak tagadó formában:
rá se törőÝdik: rá sem hederít, nem törődik vmivel.
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rátukmál ~ i Ritkábban használt igéje: rátuszkol. (Beszédével) ráerőszakol
vkire vmit.
rátuszkol: → rátukmál
raustok róṷstok fn → Pásztorkalapkészítőknél gyúrópálca.
raustokolás róṷstokolás fn Gyúrópálcával történő gyúrás. L. még: pásztorkalap-készítés
ráügyel ~ i 1. Felvigyáz. Ráügyeltek
a gyerekre, hogy el ne kóṷborogjík. 2.
Csak tagadó formában: rá se ügyejj!: ne
törődj vele, rá se hederíts!
rávág ~ i 1. Úgy arat, hogy a lekaszált rend a még álló gabonára dől. 2.
Rámetsz, belevés. A pásztorok ügyesen
rá tudták vágni a nevüket a karikás ostor
nyelire.
rávágás ~ fn Az → aratásnak az a
módja, amikor a lekaszált rend a még
álló gabonára dől.
rávaló rávalóṷ fn Meghatározott célra szükséges, ill. arra szánt összeg. Nincs
meg a rávalóṷ, hogy téli kabátot vegyek.
rávan ~ i Rávan az időÝ: kedvező
idő jön vmilyen növényre. L. még: időjárás
rávár ~ i Vár vkire. Amikor jöttek a
hadifogjok hazafele, azokra is ~tak.
rávarr ~ fn Rávarrja magát vkire: a)
feleségül véteti magát. b) társaságát ráerőszakolja vkire. − Szólás: Ne varrd rám
a szegínysíget! − tréfásan így tiltakozik
az, akin úgy varrják meg a ruháját, hogy
nem veszi le.
ravasz ~ I. mn Huncut. Szólás: Ravasznak acc enni (, mikor eszel): nagy
huncut vagy. II. fn → róka.
ravaszdi: → róka

ráböjtöl
ravasz zár: → huncut zár
ravatal ~ fn Fekete posztóval, → bakacsinnal betakart alkotmány, állvány,
amelyre a → koporsót a benne fekvő
halottal → temetés előtt ráteszik.
ravatalozás: → temetés
ráverő ráverőÝ fn A kovácsműhelyben dolgozó alkalmazott (általában a
segéd), aki a vezetőkovács utasításai
szerint üti az anyagot. L. még: csínráverő
ráverőkalapács ráverőÝkalapács fn
1. → nagykalapács. 2. A hordóabroncs
felerősítésekor használatos (egyik) kalapács. A művelethez 2 kalapácsra volt
szükség, egyiket az abroncshoz illesztették, a másikkal ütögették az abroncsot
feszítő kalapácsot.
rávesz ~ i 1. Ruhát magára vesz, felvesz. 2. Ráveszi a vizet: → gubacsapó
ráereszti a vizet a kádra.
rávet ~ i → Gubacsapó gubát a mosókádba belehelyez. Ráveti a gubát a
kádra: a gubát a kallókádra helyezi, ahol
azt a víz összedolgozza.
rávetemedik ~ i 1. Kényszerűségből
rászánja magát vmire. 2. Rászorul, rákap
a kérésre. Azt jelentette, hogy mindig
kírőÝír jár, rá van vetemedve, aggyál
egy kis sóṷt, aggyál egy kis paprikát.
rávirrad ~ i Embert v. állatot éjszaka
kezdett cselekvése közben a hajnal vhol
ér.
rávisz ~ i Ráviszi az ívet: → rézműves a fokos félkör alakú oldalát géppel
kialakítja.
ráz ~ i Vajat/Tejfelt ~: bádogedénybe
tett tejfelből rázással vajat készít. − Ada-
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tolt igekötős alakjai: → beráz, felráz, kiráz, megráz, szétráz.
rázápul ~ i → Kotló alá tett tojás
megzápul. Ha a kotlóṷ leugrott, nem
vettík észre, a tojás kihült, a kiscsirke belefulladt, ~t.
rázatóhordó
rázatóṷhordóṷ
fn
Alakváltozata: rázóṷhordóṷ. → Szőrmekikészítőknél a → lajterhordó része,
amelyben tisztítás után a fűrészpor kirázása történik.
rázó rázóṷ fn → Fazekasoknál a
fröcskölt díszítés egyik változatának
elkészítéséhez használt eszköz, amely
lehet egy ecset, néhány cirokszál összekötve v. egy lúdtoll. L. még: szalmarázó
rázóhideglelés rázóṷhideglelís fn
(rég) Hideglelés. L. még: népi betegségnevek
rázóhordó: → rázatóhordó
rázóka rázóṷka fn A bőr viszketése
ellen használt fehér kenőcs, rázókenőcs.
Ha pl. viszketett vkinek a karja, ezzel
kenték meg. L. még: népi gyógyászat
*Reáliskola utca: → utcák−utcanevek
rébék ~ fn 1. (rosszalló) Leánygyermek. Főleg a szülő mondta. 2. → kurva.
rece 1~ fn A csipkeverés egyik alapmotívuma, amely → félverések sorozatából áll.
rece2: → recet
réce ∼ fn Összetételekkel: vadréce,
vadruca. Vadkacsa. A cívisek csak a
vadrucát mondták ~´nek, a házirucát,
házikacsát nem. Több fajtáját ismerik:
barátréce, böjtiréce, cigányréce/cigánykacsa; kis termetű a kerceréce/kerce-
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ruca, a legnagyobb testű a tőkeréce/
tőkeruca/tőkevadruca.
rececsipke ~ fn Nincs eldöntve, hogy
valódi csipke- v. hímzésfajta-e. Alapját
háló adja, amely az alapanyag vízszintes
és függőleges szálainak rácsot alkotó
kihúzásából v. hurokvetéssel csomózott
szemekből készül. Ennek elkészítése
után következik a szövés, beöltés meghatározott minta szerint különböző díszítő öltésekkel.
recefice ~ msz Táncszó, nótarefrén
jókedv, vidámság kifejezésére. Recefice,
póṷkhálóṷ! Aggyál pinát szóṷgálóṷ!
recekitűzés recekitűzís fn → Csipkeverőknél a → rece egyik változata, ahol
minden egyes félverést kitűznek, majd a
sor végén bezáráskor egészverés helyett
félverést csinálnak.
recet ~, rece fn Recept.
récetojás ~ fn Vadkacsatojás.
récetoll ~ fn Alakváltozata: rucatoll.
A házi kacsa tolla. Kacsatollnak sosem
mondták. A libatollal ellentétben, ha
párnába teszik, mindig kibúvik a huzaton. Emiatt esetleg díszpárnába használták. Hozományként ezért nem adták a
menyasszonynak.
recéző recézőÝ fn → Fazekasoknál
az edénydíszítés egyik legegyszerűbb
eszköze, amelyet a még le nem vágott
edények mintázására használnak.
reckír: → reszkír
reckír-fusír: → reszkír-fusír
reccsent ~ i 1. Rögtönözve, gyorsan
készít vmi ételfélét. 2. Igekötővel: belereccsent. Ürülékét szellentve a nadrágba
ereszti. Belereccsentett a nadrágba. L.
még: bereccsent
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recseg ~ fn 1. Állat magas, érdes
hangot ad ki. A tojóṷkacsa rettentőÝen
tud hápogni, ~ni. 2. Nagyon hangosan
beszél, harsog.
redelicsesz ~ fn Piros színű delicsesz
→ alma. Van a pirosszínű delicsesz, a ~
meg a másik az aranyszínű golden delicsesz.
rédia ~ fn Marhalevél, → járlat.
redv ~ fn Baromfi lábán meszesedés
okozta rücskösödés. A cívis gazdasszony
házilag úgy gyógyította, hogy egy kis
finom olajjal néhányszor megkente a
helyét, ettől a recés ~ lement róla. L.
még: baromfitartás, baromfi betegségei
és gyógyításuk
redves ~ mn 1. Rücskös. 2. Rozsdamarta. 3. Szennyes, szurtos 〈kezű〉. 4.
Visszataszító, utálatos.
református ~ fn Régi neve: kálomista, köznyelvi alakban: kálvinista. Tréfás,
gúnyos népi neve: lúformátus, karóṷrágóṷ; szószerkezettel: nyakas kálvinista, vastagnyakú kálomista. A reformáció
kálvini irányzatának követője. A vallást
magyar vallásnak is mondták/mondják.
Jelentéstani átvitelekben is előfordul: pl.
→ kálomista-mennyország, kálomistavarjú; református erkölcsű. L. még: cívis
vallásosság, konfirmáció, legátus, Református Kollégium, szupplikálás, úrvacsoraosztás
református erkölcsű ~: Makacs,
akaratos természetű, jellemű.
Református Kollégium ~ tn – A/
Hivatalos neve: Debreceni Református
Kollégium. Az 1538-ban alapított intézmény az ország iskolája, „Egész Magyarországnak és Erdélységnek… világító
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lámpása” volt. A ~ már a 18. században
jelentős szerepet játszott a természettudományos oktatásban. Tanítványai, így
Csokonai, Fazekas, Kölcsey, Arany János, majd Ady, Móricz, Szabó Lőrinc és
mások kiemelkedő helyet foglaltak el a
felvilágosodás, a reformkor és a 20. század irodalmában. – B/ A ma ismert épület homlokzatát az 1802. évi nagy tűzvész után Péchy Mihály hadmérnök
tervei alapján 1803−1816 között építették a Nagytemplommal összhangban,
klasszicista stílusban. A ~ 1849-ben az
országgyűlésnek, 1944. december 21-én
az Ideiglenes Nemzetgyűlésnek és az
Ideiglenes Kormánynak volt az otthona.
A ~ a partikulák ’fiókiskolák’ révén intézmények sokaságának közvetítette
azokat a pedagógiai elveket, módszereket, tankönyveket és kutatási irányokat,
amelyek a nyugati szellemi áramlatokból
táplálkoztak, és amelyeket az Európát járó peregrinus ’vándorló’ diákok folyamatosan frissítettek. A ~ a tudományok
európai őrhelyévé és világítótornyává
tette Debrecent. A Debreceni Egyetem
bölcsője is a ~ volt, amely a 16. századtól kezdve megszakítás nélkül biztosította a cívisvárosban a felsőfokú oktatást,
és amelynek akadémiai tagozataiból
(teológiai, jogi, bölcsészeti akadémia)
jöttek létre az 1912. évi országgyűlési
határozat nyomán az egyetem fakultásai.
− C/ A ~ az orando et laborando ’imádkozva és dolgozva’ jelmondat szellemében válhatott a magyar nemzet erkölcsi
értékeinek ápolójává és gyarapítójává.
Falai között megbecsülték és megbecsülik a 16. század reformátorainak örökségét, a 17. századi puritanizmus értékeit
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és a 18. század szellemi pezsgését, ébren
tartják az 1848−1849. évi forradalom és
szabadságharc nemzeti függetlenségért
hozott áldozatát és más haladó nemzeti
hagyományokat. Napjainkban az óvodától az egyetemig minden közoktatási és
felsőoktatási szinten folyik a nevelőmunka. A Kollégium zárt tömbje a tagozatok egy részét már nem képes befogadni, ezért az ősi iskolának a város több
pontján vannak épületei. Az óvodai, általános iskolai, a hatosztályos gimnáziumi és a gimnáziumi leányinternátus
munkája, vmint a felsőoktatási kollégium és a Hittudományi Egyetem nem
hitéleti képzése a falakon kívül találhatók. A ~ ad helyet az egyházkerületi és
kollégiumi tudományos gyűjteményeknek (nagykönyvtár, múzeum, levéltár), a
négyosztályos gimnáziumnak és fiúinternátusnak, vmint a Hittudományi
Egyetem hitéleti képzéseinek és a teológus internátusnak. (A gimnázium 2014
nyarán a Konviktusból visszaköltözött a
Péterfia utca 1–7. szám alatt álló egykori
Főgimnázium felújított és tornateremmel
kibővített épületébe, abba az épületbe,
amely 1914–1972 között otthona volt.
Az intézménnyel költözött a Kollégium
Fűvész utcai általános iskolája is.) A
nagynevű diákok sokasága a bizonyság
arra, hogy „Volt itt valami a levegőben,
ami arra ösztönzött bennünket, hogy mi
a magyar kultúrának szolgái legyünk”
(Bay Zoltán). – D/ A ~ diáktársadalmának tagozódása, diáktisztségek: A Debreceni Kollégium felsőbb tanulmányokat
folytató diákjai a 16. század végén már
önálló diáktársadalmat alkottak, amely
magára nézve leginkább a coetus (→
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cétus) elnevezést használta. A coetus
belső rendje wittenbergi hatásra alakult
ki. A Kollégium életét 1792-ig a városi
tanács felügyelte. A helyzetből következően a város gondoskodott az ifjúság
anyagi és szellemi ellátásáról. Az 1792.
évi budai zsinat határozata értelmében a
református iskolák az illetékes egyházkerületek fennhatósága alá kerültek, a
Debreceni Kollégium tevékenységét
ettől kezve a városi tanács helyett a Tiszántúli Református Egyházkerület felügyelte. Az 1792-ben életbe lépő új iskolai törvény a változás jegyében tovább
kurtította a coetus jogait, megszüntette
önálló gazdálkodását. Az 1792, ill.
1796-os kiegészítések különbséget tettek
a felsőbb ta- nulók között: tógások és
nem tógások. Utóbbiak világi pályára
készültek. Az 1845. évi iskolai törvények végleg eltörölték a → deáktóga
viselését minden diák számára. A coetus
hagyományos rendje visszafordíthatatlanul bomlásnak indult: a 19. század második felében az elnevezés már csak a
bennlakás intézményét jelölte, a 20.
század első felében pedig magát a kollégiumi szobát, ill. a szoba közösségét jelenti. A coetus elnevezés ma már nem
használatos Debrecenben. − A debreceni
diáktársadalom legalsó szintjét az elemi
ismereteket (olvasás, írás) elsajátító kisdiákok 2, majd 4 osztálya alkotta. Ők
voltak a szolgadiákok (servus, servitor,
serviens, famulus), akik a nagyobb diákok körül különböző szolgáltatást végeztek (fűtés, mosás, takarítás). A legszegényebb bennlakó szolgadiák volt a sellista, akinek saját ágya sem volt, neve szerint is széken aludt. A középszinten a 4,
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majd 6 évfolyamon tanuló, még nem
tógás diákok voltak, anyagi helyzettől
függően mendikánsok, neutralisták v.
expectansok. Őket követték a már nem
szolgadiákok, a rudimentalisták ’elsősök’ és grammatisták ’másodikosok’, a
latint középszinten tanulók az etimologisták ’harmadikosok’, a latint befejezők, a szintaxisták ’negyedikesek’. Erre
épült a latin nyelvű poétikai ’ötödik’ és
retorikai ’hatodik’ osztály. A felsőbb tanulók (a mai egyetemisták, főiskolások)
voltak a tógátusok v. akadémisták. – A
kollégiumi diáktársadalom élén álló
tisztségviselők voltak a szénior, kontraskriba, ökonómus. A széniort ’főgondnok’ a tógátus diákok választották a
tanulmányaikat befejező diáktársak közül. Ő képviselte a diákság ügyeit a
fenntartó és a professzorok előtt, ő volt a
diákság körében a rektor és a professzorok tekintélyének őre. A szénior választotta ki a legtöbb további képviselőt,
kezelte a coetus pénztárát, munkájáért
fizetést kapott. A Kollégium teológus
hallgatói máig évente választanak maguk közül széniort, de az ő hatásköre
már jóval kisebb. A kontraskriba ’ellenőr’ a szénior helyettese, őt is a diákság
választotta. Felügyelte a diákság iskolai
és iskolán kívüli tevékenységét, ügyelt
az iskolai törvények betartására, gondoskodott a sedes által kiszabott büntetések végrehajtásáról. E tisztségnek ma a
teológiai hallgatóknál az esküdtfelügyelői tisztség felel meg. Az ökonómus
’gazda’ az előírt rend betartását ellenőrizte a Kollégiumban. Följegyezte az
istentiszteletről és az előadásokról hiányzó diáktársak nevét, lebonyolította az
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ébresztőt és a takarodót, ellenőrizte a
lakókamrákban a diákság létszámát. Sep gítői voltak az → apparitorok ’jelentődiákok’, akik a gazda parancsára reggel fölébresztették az alvókat, a náluk
levő → apparitorlécre följegyezték a
távollevőket. A gimnáziumban ma is
vannak apparitorok és főapparitorok.
Más kevésbé jelentős tisztségviselők
voltak a kántorok és a kollégák. A régi
időkben a diákok élelmezését a kokva
’szakácsnő’, a kokvus ’ételesdiák’, az
explorátor ’kémlelő, alamizsnát felkutató’ és a lotor ’mosogató’ látta el. (Győri
L. János könyve alapján.) L. még: Kántus, legátus, mendikáns
Református Kollégium Gimnáziuma: → Református Kollégium
rég ríg fn Régóta.
regál ~ fn Polc. A ~ra tette a tísztát,
hogy pihennyen.
régecskén rígecskén hsz Kissé régen.
Rígecskén jártam felétek.
régenében rígenébe hsz Régen.
régentől rígentűl hsz Régóta. Ösmertem én űtet rígentűl.
reggel ~ I. hsz A hajnal és a délelőtt
közötti időben. II. fn A → hajnal és a →
délelőtt közötti → napszak. − Tréfás ~i
köszönés: Pájinkás jóṷ ~t! Közmondás:
Reggel annyit egyíl, mint a kiráj, dílbe,
mint a póṷgár, este, mint a kóṷdus: a
helyes étkezés: ~ sokat, délben rendesen,
este keveset kell enni.
reggelente ~ hsz Minden reggel, reggelenként.
reggeli ~ I. mn Reggel levő, keletkező. Közmondás: Reggeli vendíg mingyár
mennyík: a) reggel nem udvarias dolog
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vendégeskedni. b) a ~ eső nem tart sokáig. Változatai: Reggeli vendíg nem marad sokáig. A ~ vendíg nincs sokáig, az
esteli igen: a ~ eső hamar eláll, az esti
tartós szokott lenni. A népi időjárási
megfigyelés szerint a ~ eső hamar elmúlik, de ha megmarad, akkor hetes esőre
lehet számítani. II. Szószerkezettel: ~
eledel. Reggeli étkezés. A háromtagú étkezés része.
reggeliben reggelibe hsz Reggel,
reggel tájban. Reggelibe hamar felőÝtöztem. L. még: napszakok
reggeli eledel: → reggeli
regement: → regiment
régen rígen hsz − Szólás: Rígen vóṷt,
mikor kengyel vóṷt.
régentől rígentűl hsz Régóta. Ösmertem én űtet rígentűl.
régi rígi mn 1. Olyan 〈anyaméh〉,
amelyik öregsége miatt már nem tudja
ellátni feladatát, gyenge. 2. Olyan 〈lép〉,
amelynek barna v. fekete színe van, és a
fény felé tartva a világosság nem dereng
át rajta. 3. Rígi időÝtűl óṷta: régóta. II.
fn Rígiek: az öregek, az idősek. L. még:
méhészet
regiment ~, regement fn (rég) 1. Katonai ezred. 2. Jelzői használatban: egy ~
katona. – Tréfás, gúnyos szóösszetételben: → pendelyregiment.
regimentorvos ~, regementorvos fn
(rég) Ezredorvos.
Regina ~ tn − Névcsúfoló: Regina,
vígig fosos az ina!
Régi-Téglavető: → téglagyár
régi vármegyeháza: Az egykori Hajdú vármegye vármegyeházaként épült
1912-ben magyaros szecessziós stílus-

ráböjtöl
ban. A régi Fehér Ló Szálló helyén áll.
Eddig terjedt a történelmi belváros, itt
ért véget a → Nagytemplomtól induló,
670 m hosszú fahíd.
reglama regroma fn (rég) Katonai
szabályzat, rendszabály. L. még: német
regnál ~ i 1. Uralkodik vkin. Például
~ a felesíg a fírjin. 2. Mondogat, magyaráz, fülébe rág [?].
regroma: → reglama
regruta ~, reguta fn Újonc → katona. L. még: német
regula ~ fn 1. Szabály, rendszabály.
2. Szigorúság. 3. A → cséplőgép kazánjának tetején levő két gömb, amely forgásával a nyomást szabályozza. L. még:
latin eredetű jövevényszavak és kifejezések
regulás ~ mn Szigorú, kardos. L.
még: latin eredetű jövevényszavak és kifejezések
regulás menyecske ~: Kardos →
menyecske.
reguta: → regruta
rehoma: → reuma
réja ~ fn Lárma, kiabálás. Réját
csap: lármázik, kiabál.
réjázik ~ i Lármázik, kiabál.
rekamé ~ fn Rekamié. A ~ divány
vóṷt rígen.
rekedt ~ mn Fülledt. Ojan ~ a levegőÝ, vihar lessz.
rekeszték rekesztík fn 1. Elrekesztett
hely, ill. az ezt kialakító rekesz. Pl. az
istállóban is volt, ha a ló megellett, el
volt rekesztve, amíg meg nem erősödött,
hogy ne kóṷborogjon a többi lú közzé a
csikóṷ. 2. → rekesztő.
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rekesztő rekesztőÝ fn Cölöpökre vízszintesen szegezett deszkákból v. lécekből összeállított juhakol; rekeszték. L.
még: elrekesztő, juhtartás
rekettye: → rakottya
rekettyevessző: → rakottyavessző
rekkenő rekkenőÝ fn/mn Nagy hőség, forróság. Nem bírom már ezt a rekkenőÝ időÝt.
rekkolás ~ fn → Tímároknál igazítóvassal v. hónaljmankóval végzett munka, puhítás, kihúzás.
rekkoló: → hónaljmankó
rekli: → rékli
rékli ∼, rekli fn 1. Könnyű, bő szabású, szűk nyakú női → blúz. 2. Kötött
kabátka, pólyások, karon ülők viselik, és
rendszerint hátul a nyakon kötik meg. 3.
Összetétellel: hálóṷrékli. Fehér vászonból készített, csipkés női hálókabát. Régen nem mondták, hogy hálókabát, csak
~, hálóṷrékli. Íccaka vettík fel magokra,
este vettík fel, úgy feküdtek le. ElőÝl
gombos, járt hozzá még egy fehír fűkötőÝ is, meg kellett kötni az álla alatt.
Nagyanyámnak fehír vászonbúl vóṷt. Lehet blúz is. L. még: cívis női viselet
rektor ~ fn (rég) Felekezeti elemi iskolában: igazgató tanító, kántortanító.
Szólásban: Rektorok, kántorok, mind a
kettőÝ jóṷ torok: mindkettő szeret inni.
rekviem rekvien fn (rég) Gyászmise.
rekvien: → rekviem
rekvirál ~ i 1. Háborús időben a hadsereg részére hatósági úton igénybe vesz
vmit. 2. Hatóság vmit lefoglal (és elvisz,) → elrekvirál. Tegnap itt is ~tak,
mindent elrekviráltak.
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rekvirálás ~ fn 1. Gazdáknál hatósági foglalás. 2. Gabonaösszeírás.
*remek: → mesterremek
*remekel: → Céhrendszerben a legény vizsgát tesz a mesterségbeli tudásából, hogy a céh tagja, mester lehessen.
*remekelés: Mestervizsga letétele a
→ céh szabályai szerint.
*remekesmester: Mestervizsgát tett
személy.
remekmű: → mesterremek
reménység remínysíg fn − Szólás:
Jóṷ remínysíg fejibe: reménykedve.
*Remete Antal-napi vásár: → vásár
Remete-foki-csatorna: →Hortobágy
folyó
rémiszt ~ i Rémít, ijeszt, ijesztget.
rémisztget ~ i Rémítget, ijesztget.
remonda ~ fn Mondták remondalúnak is. 1. Katonaló. 2. A katonaság részére megvásárolt, de a betanításig még
az eladó gazdánál hagyott fiatal, szép ló.
Háborús időben minden lovat be kellett
vinni szemlére, és kiválasztották, melyik
való ~´nak.
remondaló: → remonda
rence ~ fn Najas minor. Kis tüskéshínár.
rend ~ I. fn 1. Növénynek, növényi
résznek, ill. termésnek főként levágott,
fel- v. leszedett állapotban a földön húzódó sora. Összetétellel: → kuszarend,
szószerkezettel: → összevágott rend. 2.
Összetétellel: rendláb. A lekaszált és
földre dőlt gabonának v. fűnek ilyen sora. Állandósult kifejezésben gyakori, pl.
a ~ falához vág: búzát oly módon kaszál,
hogy a levágott gabona a még lábon
állóra dőljön, mert így sokkal könnyebb
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marikba szedni. Oda vágja a ~et: szépen, ügyesen kaszál, nem zilálva, hanem
szípen sorba. Szedi a ~et: lekaszált gabonát a földről sarlóval csomókba felszed. Rendet vág: oly módon kaszál,
hogy a levágott fű a földön húzódó sort
alkosson. Renden van: fű levágott állapotban a földön húzódó sorban van.
Rendre vág: ~et vág, füvet, nem is lehet
máskípp. II. nu Rendbe(n): ízben. Két
~be is esett máma az esőÝ.− Szóláshasonlat: Rendbe van, mint Kaba, amikor
harmaccor leígett: (tréf) teljesen tönkrement. Szólásban: Minden ~be van, semmi sincs a hejin: (tréf) pl. konyhában
nagy ~etlenség van. Jóṷ ~be van a színája: minden ~ben van körülötte. Közmondás: Rend a lelke mindennek: az
életben a ~ a legfontosabb. L. még: pásztorszervezet−pásztorrend
rendbeli rendbéli mn Egy öltözet,
egy rend 〈ruha, ruhanemű〉. A móṷdos
embernek több rendbéli ruhája vóṷt, a
szegínynek két rendbéli vóṷt csak: téli
meg nyári.
rendbéli: → rendbeli
rendelet ~ fn Katonaságnál: parancskiadás.
rendelkezik ~ i Parancsol.
rendes ~ mn 1. Szokásos, szabályos,
természetes. 2. Rendesen: rendszeresen,
majdnem mindig.
rendes beszéd rendes beszíd: Igaz
beszéd.
rendes cipő rendes cipőÝ: Hagyományos, hétköznapi → cipő.
rendes idő rendes időÝ: Mindennap
ugyanaz az idő; a parasztember számára
érthető evidens napszak, amit egy bizo-
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nyos, meghatározott cselekvéshez (pl. a
jószág etetéséhez, itatásához) kötnek.
rendetlen pompaharangozás: →
pompaharangozás
rendláb: → rend
renget ~ i Bölcsőben ringat. A bőÝcsőÝbe ~tík, ringatták, kézbe csak ringatták a kicsit. Szólás: Rossz fába ~tík:
rossz ember.
rengő rengőÝ fn 1. → rengőbölcső.
2. Dagasztóteknő alá való négylábú állvány; → dagasztóláb. 3. Összetétellel:
szőÝlőÝrengőÝ. Szőlő indája, amivel
megkapaszkodik. 4. Összetétellel: sóṷskarengőÝ. A sóska magasra felnyúlt,
ma- got hozó szára. Azt rágogattuk, jóṷ
savanyú vóṷt, sóṷskarengőÝ.
rengőbölcső rengőÝbőÝcsőÝ fn
Alakváltozata: ringóṷbőÝcsőÝ. Röviden:
rengőÝ. Másik neve: hintabőÝcsőÝ.
Eny- hén gömbölyű talpú → bölcső.
Vesszőből fonták, tetejét felhajthatták a
babára.
rengőfű rengőÝfű fn Erdei vadnövény, → gyomnövény.
rengőgörcs rengőÝgörcs fn (rég)
Rángógörcs [?]. L. még: népi betegségnevek
rengős karosszék rengőÝs karosszék: Gyermekek hálóhelyéül (is) szolgáló bútordarab; hintaszék.
renyhe ~ mn Lusta.
renyhecsikós renyhecsikóṷs fn A →
renyheménes pásztora.
renyheménes renyhemínes fn 1. Tenyésztésre alkalmatlan v. pihentetett
kancákból és herélt lovakból álló →
ménes. A 20. század első felében a Hortobágynak a Halas-köz nevű részén le-
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gelt a cívis gazdák 800−1000, sőt néha
1200 lóból álló ~e. Voltak közöttük öreg
kancák, hámos lovak és 2−3 éves fiatal
csikólovak. Pásztora a → renyhecsikós,
de előfordult, hogy a ~t a gulyás számadó egyik bojtárja őrizte. 2. Egy feljegyzés szerint a ~ volt a mezei munkák szünetében legeltetett lovak pásztorlási egysége. Mindig a település közelében a
belső legelőn, ugaron kapott helyet.
reoma: → reuma
répa rípa fn Gömbölyded v. kúp alakú húsos gyökeréért több változatban
termesztett mezőgazdasági, ill. konyhai
növény. Beta vulgaris. Ismertebb fajtái a
takarmányrépa/marharépa, a földből
szinte kiálló karórépa és a burgundi
répa, közismert nevén cukorrépa általánosan termesztett növény volt a debreceni határban. Az előbbi kettő az állattartás növénye: a takarmány~ a cívis
lótartó gazdáknál önmagában v. répavágóval összevágva, törekkel összerakva,
szecska közé keverve a lovak egyik fontos téli eledele (pájsz) volt. (Magában
adva nyövi a ló fogát.) A karó~ különösen a fejős teheneknek jó takarmány,
igen jóízű tőle a tej, a cukor~ ipari növény. Mindegyik fajtát jó földbe vetették, de a ~ is javította a talaj minőségét.
A tengeri előtt, áprilisban vetették, a 20.
század elejétől már vetőgéppel, így
könnyebb volt kapálni. Kapálása nyűgös
munka volt (egyesítés). Levágott levele
darával keverve a kacsa tápláléka volt.
Harmadában munkáltatták, háromszor v.
többször is kapálták. Októberben kiásták
v. kihúzták. Ilyenkor a levelét levágták,
a cukorrépának pedig az egész koronáját. A tanyaudvaron a szekérről leborítva
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behintették szalmával, beföldelték, gerincét szabadon hagyták, így nem pállott
meg. Ha fagy jött, beföldelték (répakúp).
A növény legnagyobb kártevője a répabarkó nevű bogár. − A káposztával rokon, ~szerű gyökerű takarmánynövény a
tarlórépa v. fehérrépa. Páclébe is tettek
belőle. Az ernyős virágzatú, gyökeréért
termesztett sárgarépa a cívis konyhának
is fontos konyhakerti növénye. Népi
gyógynövény az árparépa. – Kifejezésben: rípát eggyesel/rípát kieggyel: ~´t
úgy ritkít, hogy egy bokorban egyet
hagy belőle. Szólásokban is előfordul.
Elvágná a főÝtt rípa páráját − mondták
gúnyosan az életlen bicskára. Népi mondóka vált szólássá: Majd, ha fagy, hóṷ
lesz nagy, rípa terem vastag, nagy: sohanapján, semmikor. Ebből rövidült az
eredeti jelentést megtartva a köznyelvi
Majd ha fagy frazéma. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
répabarkó rípabarkóṷ fn Röviden:
barkóṷ. Répabogár, ami megette a rípát. A növény fő kártevője. L. még: répa
répacibere rípacibere fn Egyfajta →
cibereleves. Így készítették: a → répát
összevágták, egy hordóba beletaposták,
itt 1 hét alatt megsavanyodott. Ezután a
→ korpaciberéhez hasonlóan készítették
el. Főleg a zsidók ették böjt idején. L.
még: céklacibere
répaegyelés rípaegyelís fn A → répa
ritkítása oly módon, hogy egy bokorban
csak egy maradjon meg.
répakacor rípakacor fn 1. Kb. 20 cm
rövid nyelű, széles kiskapa. Ezzel eggyesítettük a rípát. 2. A felszedett → répa
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megtisztítására használt, görbe pengéjű,
fanyelű kés. L. még: kapa
répakúp rípakúp fn Földdel betakart,
kúp alakú → réparakás. Csomóba rakták
a rípát, ojan két szekérnyit, leszalmázták, lefőÝdeltík, így teleltettík.
répalekvár rípalekvár fn Szegény
emberek, erdei lakók (→ vákáncsos)
főzték cukorrépából. A répát meghámozták, megreszelték, egy kevés vizet öntöttek rá, jól megfőzték. Kétszer leszűrték a
levét, a rostos anyagot kézzel kifacsarták, és tovább főzték, amíg sűrű nem
lett.
reparál reperál i Javít, rendbe hoz,
kijavít. Igekötős alakokban: → kireparál, megreparál.
répasarabolás rípasarabolás fn A →
répavetés sorközeinek kapálása. Kisméretű, de hosszú nyelű → kapával sarabolták a répának a sorközeit.
répavágó rípavágóṷ fn 1. Kb. 1 m
hosszú nyélre erősített S alakú vaskés a
takarmánynak szánt répa, tök felaprításához. 2. Három lábon álló szerkezet. A
felszeletelendő répát beletették a vastartályába, egy ember tekerte a forgókart.
repce ~ 1. Brassica napus. Olajos
magváért termesztett sárga keresztes virágú növény, ill. ennek olajos magva. Jó
előveteménye a búzának. 2. → Gyomnövény, vadrepce. Sinapis arvensis. A hanyag gazdának ~´s volt a búzája tavaszszal, a búza közt sok vad~ virágzott.
repcevirág ~ fn A → repce virágja.
repdes/ik ~ i Repdes/ik a szeme: rángatózik, vonaglik a szeme héja.
reperál: → reparál
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repetál ~ i Többször vesz a tálból, v.
még egyszer szed v. kér.
repít ~ i Alakváltozata: reptet. →
Postagalambot röptet.
report: → raport
reppent ~ i Gyorsan, különösebb
gond nélkül készít vmit. Reppentett rá
egy szíp kis fület.
reptet: → repít
repülőgóré repülőÝgóṷré fn Tető
nélküli, ideiglenes tengerikas. Csöves →
tengerinek az eladásig való ideiglenes
tárolására használt, cövekekből, ágasokból, lécekből v. vesszőfonatból, deszkából készített, állandó tető nélküli szellős
építmény. Az aljára levágott tengeriszárakat tettek, erre borogatták ki a tengerit. Teteje is kívis csutkábúl vóṷt, ami
össze van kötve kívíbe, egymás mellé
meg egymásra. Hirtelen állították össze,
ha a sok tengerit nem tudták eladni, v. ha
a termés a → góréba nem fért bele. A
~ban levő terményt használták el először, mert ezt a tárolási móṷdot nagyon
szerettík az egerek. Ha kiürült, elbontották.
repülőzsír repülőÝzsír fn Reumás
fájdalmak ellen, bedörzsölésre használt
ammóniás olajemulzió.
rés rís fn 1. Kerítésen levő nyílás. A
rísen átbútt a kutya, macska. 2. Ház falán levő repedés. Befútt a szél a rísen.
reskontó reskontóṷ fn (rég) Hitel,
kölcsön. L. még: német
rest ~ mn/fn Nyomatékos alakja: bivajrest. Szóláshasonlat: Ojan ~, mint a
bivaj: nagyon lusta. Más változatai:
Ojan ~, mint a főÝd/főÝd terhe. Ojan ~,
mint az alsóṷ malomkű, hét esztendőÝbe
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fordul meg eccer. Szólás: Kap az, aki
nem ~: akkor mondják, ha a hetvenkedő
legényt megverik. A ~ mindig ráír: a
~nek sosincs sürgős teendője. A ~ kéccer fárad, a fösvíny kéccer kőÝt: a lustának gyakran több munkával kell az elmulasztottakat pótolnia, ill. a fösvénynek több pénzébe kerül vmi. Változata:
A ~ többet jár, a fösvíny többet kőÝt.
rest asszonyok levese ~: → pergelttésztaleves
restcsiga ~ fn Vastag levestésztából
készült nagyobb méretű → csiga. A
családnak keveset, lakodalomra azonban
igen sokat csináltak belőle. Erre az alkalomra az egész rokonság, jó ismerősök,
barátnők is összejöttek, egész nap pergettík. Ha készen volt, a legények cigányt vittek, a fiatalok táncoltak, letaposták a csiga vígit. A ~´t a piacon tésztaárus asszonyok is árulták. L. még: csigacsináló
restderelye restdereje fn 1. Zöld kaporral ízesített, túrós → galuskaféle,
igen finom étel. Készítése: A zöld kaprot
apróra vágják, a szétmorzsolt tehéntúrót
tojással, liszttel összedolgozzák. Beáztatott fehér kenyeret v. zsemlyemorzsát
morzsolnak bele, sót is tesznek hozzá.
Keményre összekavarják, és lisztes gyúródeszkán kanállal alma nagyságú gömbökre kialakítják, kiszaggatják, sós vízben kifőzik. Megzsírozzák, pirított mazsolával beszórják. A resderejébe zőÝd
kaprot tesznek, és kanállal szaggattyák,
mint a felvert galuskát. 2. Túrógombóc.
3. Túrógombóc tésztájából készített galuska. L. még: cívis konyha
restekhamarja: → felvert galuska
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restül ~ i Munkavégzésében lassúbbá
válik. Az öreg mán ~. Igekötővel: →
elrestül.
rész rísz fn 1. Terményből vkinek a
munkájáért járó hányad, különösen aratórész, géprész. Kiadták a ríszit: munkájáért megkapta a terményből a járandóságát. − Szólásban: Semmi ríszem se
kívánnya: főleg munkára mondva: semmi kedvem hozzá. 2. A szó több összetételben szerepel: alkatrész, alsórész, bontórész, egyházrész, farrész, fejrész, fenékrész, fésülőrész, hasrész, hátrész, húzatórész, keferész, keresztrész, kúszórész,
nyakrész, oldalrész, szájrész, takarórész,
torokrész, tűzrész, ülésrész. − A fogalmak jelentését l. a szócikkükben!
részében ríszibe hsz A termés, a haszon bizonyos hányadáért 〈dolgozik〉.
Ríszibe arat: kialkudott terményjárandóságért, részért arat. Aki ~ aratott, azt
minden kilencedik v. tizedik q illette
meg; gyenge termés esetén minden nyolcadik. Ha nagyon rossz volt a termés,
előfordult, hogy ötödében is arattak.
Gyakran a krumplit, tengerit is → részesnek adták ki, → harmadosnak (őt a
termény egyharmada illette meg).
Ríszibe vállal: aratást, kapálást stb. kialkudott terményjárandóságért végez el.
Ríszibe fogta fel a főÝdet: részért műveli. L. még: aratás, részes, részes arató,
ré- szes munka
részeg ríszeg I. mn Az, aki a szeszes
ital fogyasztásától nem józanul viselkedik. II. fn Részeg ember. − Szóláshasonlat: Úgy jár, mint a ríszeg dülöngélve. Krisztus urunk is kitért a ríszeg
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előÝl: az okos ember nem kezd el vitatkozni a ~gel.
Részeges Csiszár István: → cívis
ragadványnevek
részegeskedik ríszegeskedik i 1.
Gyakran berúg. 2. A → szekérkerék nem
szabályosan forog a tengelyen, hanem
kacsázó mozgást végez. Ennek elkerülésére jól → beperselyezték a → kerékagyat. L. még: szekér
részegség: → Részeg állapot, vkinek
a részeg volta. Nyelvi kifejezői: a) főnévi metaforával: állat, kocsmaszemét;
részeg disznó. b) igével, igei szerkezettel: beborozik, bedörrent, beiszik, bekáfol, bekortyint, bekóstál, beköp, bepiál,
bepityókál, beszív, betintáz, betopánkázik, betörülkődzik, dülöngődzik, ellátta
magát, elrészegesedik, leittasodik, leroggyan; leszíjja/leteremti magát, a kancsóṷ fenekíre níz. c) melléknévvel, jelzői
szószerkezettel: boros, iszos, kába, pálinkás, pityókás/pityókos, spicces; rezes
orrú. d) frazémával: Iszik, mint a kefekötőÝ. Iszik, mint a gőÝdíny/gőÝte.
Úgy berúgott, mint a kefekötőÝ. Kirúgott, mint rossz lú a hámbúl. Ríszeg,
mint a disznóṷ. Megverte a jobb keze.
Keskeny neki az ucca/a nagyucca/a
pallóṷ. Két kézzel/Nígykézláb tapogattya
az utat. Csurgóṷra áll a kalapja. A
kancsóṷ fe- nekire nízett. Mijen
belenízett a kancsóṷ fenekibe. Jóṷl a
fenekire
nízett
az
üvegnek.
A
csizsmaszárba szállt az esze. Többet
ivutt a kellettnél. Emberen szokott megesni. Elitta az eszit. Nehéz a fe- je. GőÝz
szállott a fejibe. Ríszeg fűvel. Lement a
garattyán. FeltőÝtött/Felöntött a garat-
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ra. Íg a gyomor/mészkemence. Már megitta a maga porcióṷját. Póṷk- hálóṷs a
szeme. Abba a templomba vóṷt, ahon
üveggel harangoznak. Bevett a Krisztus
víribűl. Elinná/Beinná a Krisztus
palástyát is. Elinná/Leinná a Krisztus
palástyárúl/cipőÝjirül/papucsárul
a
csattot. Meginná az Isten nadrágjárul a
csattot. L. még: a szócikkekben is!
részel ríszel i Részes munkáért →
részt kap.
reszelő reszelőÝ fn 1. Szabályosan
sokélű kéziszerszám. Több fajtája ismeretes: → durvareszelő, fentokreszelő,
lyukreszelő, madárcsőrű reszelő, színlőreszelő, tűreszelő. 2. → ráspoly.
részeltet ríszeltet i Részesít.
reszeltleves: → reszelttészta-leves
reszelt tészta reszelt tíszta: Meggyúrt és tésztareszelőn lereszelt levestészta, a → cívis konyha egyik kedvelt
levesbetétje. Készítése: A lisztet tojással
keményre gyúrják, a bádogreszelő hátoldalán darabonként megreszelik, és betétként befőzik a húslevesbe. A pirított
reszelttészta-levesben nincs más csak a
tojás fehérje és sárgája meg liszt. A gazdasszony meg is szokta szárítani és
zacskóban eltenni. A régi időkben a tanyára is küldtek belőle. L. még: levestészták
reszelttészta-leves reszeltíszta-leves
fn Másik neve: reszeltleves. Keményre
gyúrt és → reszelt tésztából készült egyszerű → leves. Esetleg vöröshagymával,
paprikával, petrezselyemmel ízesítik.
részes ríszes fn A terményből való
részesedésért mezőgazdasági munkát,
különösen aratást, cséplést végző mun-
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kás. Az aratóbandában v. cséplőbandában a nehéz fizikai munkát végző férfiak
egész részt, teljes részt kaptak, ők voltak
az egészrészesek, egyrészesek. A cséplőbandában nehezebb munkát végző nő,
pl. a kévevágó háromnegyed részes, a
könnyebb munkát végző gyermek v. női
munkaerő félrészes volt. A cívis gazda a
tengeri- és krumpliföldjét gyakran műveltette meg részes munkában. A vállalkozó harmados/harmados munkás a termény harmadáért, jobb terméskilátás
esetén a termény negyedéért (negyedrészes) végezte el a munkát. Az előbbinél
minden harmadik, az utóbbinál minden
negyedik q termény illette meg. L. még:
a fogalmak szócikkeit is!
részes arató ríszes aratóṷ: Bérmunkás. Ha jó termés ígérkezett, akkor tizedében, tizenegyedében, ha nem volt
nagy termés, akkor kilencedében, ha
rossz volt a búza, nyolcadában vállalták
a munkát. Rendkívül rossz termés esetén
azonban még ötödében is arattak. Az
aratórész az utóbbi időkben nem keresztet, hanem terményt jelentett, amit a ~k a
→ cséplés után kaptak meg, az általuk
learatott terményből. A ~k munkája volt
a gabona learatása, asztagba behordása,
és segíteniük kellett a cséplőgépnél a
zsákolásban. A többi munkát a → cséplőbanda végezte el. Előfordult, hogy a
~k csapata vállalta a cséplés munkáját is.
L. még: aratás, részes munka
részes munka ríszes munka: A bérmunka régibb formája, amelyet a részes
a betakarított termés, ill. a megtermelt
élelem bizonyos hányadáért végzett. A
cívis gazdaságok még a 20. század első
felében is széles körben alkalmazták. A
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hagyományos mezőgazdasági munkák
zömét részért végezték/végeztették, elsősorban az aratást, cséplést. Alacsony
terményárak idején a munkások arra
törekedtek, hogy minél kevesebb ~ és
minél több napszámos munka legyen,
drágaság idején fordítva történt. Az aratórész több éven át lényegében változatlan volt. A családtagok együtt részeltek.
Dolgozhattak a maguk kosztján v. a
gazda kosztján. Ha az aratók a terményrészt elcsépelve, szemes terményként
kapták, ezért külön ledolgozással is tartoztak, ill. sok esetben cséplést is vállaltak ugyanott. Az aratóbandák tagjai a
közös kereseten személy szerint osztoztak, a fő munkát végzők egész, a többiek
¾, 2/3, ill. ½ részt kaptak. A cséplőbandában a géprészt/cséplőrészt hasonlóan
számolták. Ha a munkások mindkét feladatot elvégezték, a cséplés végén egyszerre kapták ki részüket (kirészel, megrészel). Gyakoribb volt, hogy a gépes
cséplést külön vállalták, ezen a cséplőbanda tagjai munkájuk, ill. munkaidejük
szerint osztozkodtak. Külön haszonkulcs
szerint részelt a gépész, fűtő, zsákos stb.
L. még: a fogalmak szócikkeit is!
résziben: → részében
reszkír reckír I. fn Ikerszóval: reckír-fusír. Kockázat. A reckír-fusír azt jelenti, hogy nem biztos, hogy meg tuggya
csinálni. II. mn Kockázatos, veszélyes.
Reckír vóṷt oda elmenni.
reszkír-fusír: → reszkír
részmunka ríszmunka fn Pl. → cipészeknél, csizmadiáknál hosszabb munkafolyamat kisebb szakasza, rendszerint
egy személyre jutó része.
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reszort ~ fn Funkció. Minden alkatrísznek megvóṷt a reszortya.
reszta ~ fn Kártyajátékban: → huszonegyezésben, nem kére(ek). Pl. ha a
kártyázónak volt egy 19-ese v. 20-asa,
akkor mondta. L. még: kártyázás
részvétel részvítel fn Halálesetkor
nyílvánított részvét; szótévesztés. Fogaggya őÝszinte részvítelemet!
rét rít fn Vízinövényekkel benőtt, lápos, mocsaras, vizenyős terület. A hortobágyi pusztán ilyen a Fekete-rét, Borsós-rét, Nyírő rétje. − Egyik fajtája a →
sárrét. L. még: tó
Rét: → hortobágyi csárdák, Pallag
rétalja rítajja fn A → rét széle. A
rítajja, ahon kezdőÝdik vagy vígzőÝdik a
rít.
retec: → retesz
réteges dübbencs ríteges dübbencs:
Kenyértésztából készített sült tészta, →
dübbencs. Tésztáját zsíros kézzel szíjjelhúzták, kissé megsózták, megkaprozták,
összehajtogatták, és tepsiben egymás
mellé rakva megsütötték.
réteges fonás ríteges fonás: Kosárfonóknál az oldalfonásnak az a fajtája,
amely során az oldalkaróktól belülről
kifelé indulnak 2 szál vesszővel; kétszálas berakás. L. még: vesszőfonás
réteges szalonna ríteges szalonna:
Váltakozó hús- és zsírrétegekből álló →
szalonna.
retek ~ fn Egy kissé csípős ízű, megvastagodott konyhakerti növény, ill.
ennek nyersen fogyasztott föld alatti
része. Fajtái: fekete~, hónapos ~, kígyó~.
Túlérett, fás, taplós egyedének neve: köves ~. − Közmondás: A ~ reggel míreg,
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dílbe ítek, este orvosság: reggel nem tanácsos, délben nem árt, este egészséges
retket enni.
reterál: → retirál
rétes1 rítes I. mn 1. Réteges, rétegekbe tűrt, összehajtogatott. 2. Sokrétű,
sokszirmú, nem fattyú 〈virág〉. A rítes
szekfű tömött, a fattyúnak pedig csak öt
szirma van. II. fn Rétestésztából (nem
kelt tésztából) készült sütemény. A cívis
parasztkonyhának is ünnepi eledele
(volt). Tésztája a legjobb minőségű búzalisztből (→ rétesliszt) készül: minden
1 liter (75 dkg) lisztet 1 db tojással és
sós vízzel összegyúrnak, a lágy tésztát
kevés pihentetés után abroszon v. asztalon nyújtják, és kézzel szinte cigarettapapír vékonyságúra húzzák-húzogatják,
zsírral kissé megkenik, majd a közepébe
leggyakrabban tehéntúrót (→ túrós rétes) v. reszelt almát (→ almás rétes)
tesznek, szabályosan összeforgatják,
összehajtogatják és megsütik. Hajdanában leginkább kemencében sütötték.
Tölteléke szerint a → cívis konyhán még
készülhetett: kásás, káposztás, diós, mákos és meggyes ~. A foszlós bélű ~ neve:
→ rongyos béles. A sütés fő alkalmai
voltak: szilveszter-újév, lakodalom, családi ünnep (névnap), gyermekágyas ellátása. Szóláshasonlat: Nyúlik, mint a rítes
/rítestíszta: vmi nagyon hosszan tart.
rétes2 rítes mn Vizenyős, lápos, mocsaras 〈terület〉.
rétesabrosz rítesabrosz fn Sütéskor a
rétestészta alá terített → abrosz.
rétesalma: → fontosalma
rétesliszt rítesliszt fn Magasabb sikértartalmú → liszt. Általában a →
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muntliszttel ’finomliszt’ együtt használják. L. még: szitálás
rétestészta rítestíszta fn A → rétes
lágy tésztája.
rétesviola rítesviola fn Jó illatú, rózsaszínű v. fehér v. halványkék virág. A
szirmán nem 5 levele van, hanem tömött. L. még: virágoskert
retesz retec, ~ fn 1. Tolózár, ill. ennek ide-oda tolható kis rúdja; → lövőzár.
2. Fémpántból és vaskarikákból álló
szerkezet ajtók, kapuk lakattal való lezárására.
réti csík: → csík
réti disznó ríti disznóṷ: A vaddisznó
közeli rokona. A rétben élt, a gyékény,
sulyom gyökerével, ill. csíkkal, békával
csigával, rákkal táplálkozott.
réti ecsetpázsit: → ecsetpázsit
réti énekesek: → Hortobágy állatvilága
rétiperemizs: → görhefű
rétizsálya rítizsája fn Salvia pratensis. Rétek, füves legelők, gyepek növénye. Szőrös, üreges felálló szára, kék v.
fehér virágai vannak. → Gyógynövényfajta. → Pákászok gyűjtötték és árulták.
L. még: Hortobágy növényvilága
retirál ~, reterál i Rendszerint ijedtében, félelmében visszavonul, meghátrál. Visszakozik, nem láttya értelmit,
fílelembőÝl is nem megy bele az üzletbe,
~. L. még: német
rétszél rítszíl fn A → rét, kaszáló
széle.
retteg ~ i Nagyon fél vmitől. Mindentűl fíl.
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retúrkemence returkemence fn →
Fazekasoknál a hagyományos, fával
tüzelt → kemence modernebb változata.
retyerutya ~ fn (gúny) 1. Közeli és
távoli rokonság, → pereputty. 2. A távoli, ill. nem vér szerinti rokonok összessége.
reuma rehoma, reoma fn Gyulladásos izületi betegség a kötőszövetekben.
L. még: népi betegségnevek
rév rív fn − Szólás: Amit nyer a ríven, elveszti a vámon: nem nyer semmit,
mert a hasznával felér a kára. L. még:
vám
Rév csárda: → hortobágyi csárdák
révén rívin hsz Vkinek a hibájából. A
te ríveden veszett el.
revesedéses revesedíses mn Korhadt,
pudvás 〈fa〉.
revízió revízióṷ fn Helyreigazítás, kiigazítás. Nem jóṷl mond valamit, kiigazíttyák, a másik hejreigazíttya.
revolver revorver fn Kézifegyver,
pisztoly. Az uramnak vóṷt legínykorába
pici revorvere.
revorver: → revolver
réz ~ fn − Szólás: Kivágja a rezet:
kitesz magáért. A szólás konkrét jelentése: ’kártyázáskor kérkedve maga elé
dobja a pénzt’. L. még: szájréz
Réz ~ tn − Szólásban: Ojan nincs a
~ig, ameddig a kutya gyalog jár, azon
túl meg nem laknak: (tréf) nincs párja
hetedhét országban. A frazéma vezérszava a Réz-hegységhez, ill. a Rézalja
tájnévhez köthető. Az előbbi hegyvonulat, az utóbbi kistáj Erdélyben.
Rézalja: → Réz
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rézangyal ~ fn Felkiáltás, enyhébb
káromkodás: Azt a ~át! Azt a fűzfán fütyülőÝ ~át!
rézasszony ~ fn (gúny) Nagyhangú,
mindenbe beleszóló → asszony.
rézbetétes bicska rézbetítes bicska:
Rézzel díszített nyelű → bicska. Leginkább a pásztorok használták.
rézcső rézcsű fn A → pálinkafőzéskor használt rézből készült cső.
rezeda ~, rezida fn Összetétellel: rezedavirág. Fürtös v. füzéres virágú
gyomnövény, ill. ennek illatos virágú,
kertben termesztett v. cserepes faja. A
cívis porták legtöbb → virágoskertjében
megtalálható volt.
rezedavirág: → rezeda
rézedény rézedíny fn (Vörös)rézből
készült konyhaedény. L. még: cívis
konyha
rezel1 ~ i Székletet ürít. A kisgyereknek mondták tréfásan, játíkosan: A kiskutya neked ~.
rezel2 ~ i Permetlé készítéséhez feloldott, átszűrt meszes oldatba rézgálicot
kever.
rézeleje rézeleji, ~ fn Alakváltozata:
rézelőÝ. → Pálinkafőzésnél a finomításkor először kifolyó (kb. félliternyi) igen
erős, fogyasztásra kevéssé alkalmas folyadék, előpárlat. A kevésbé igényes italozók megitták a ~´t is. Régen gyógyszerként is használták, ezért pálinkafőzéskor mindig levették, felfogták egy
üvegbe. Ebből mindig tartottak a háznál,
és fogfájás esetén kis gyufaszálra ~´vel
átitatott vattát tettek, és ezt bedugták a
lyukas fogba. Ettől elzsibbadt még a száj
széle is, ráadásul fertőtlenített is. A ~ jót

ráböjtöl
tett a fájós végtagoknak (pl. a reumás
karnak) is, ha bedörzsölték vele. Sok
asszony azért kenegette vele a haját,
hogy fényesebb, erősebb legyen. Egyesek hajnövesztő szernek használták. L.
még: népi gyógyászat, vodka
rézelő: → rézeleje
rezerva ~ fn Rezervába: tartalékban.
Nincs egy kötőÝfíked ~´ba?
rezes ~ mn Rücskös, vörös foltos.
rezesbanda: → rotyogtatós banda
rezes orrú rezes óṷrú: Vöröses, esetleg tarjagos ’ripacsos’ orrú, részeges
〈ember〉.
rezez ~ i Rézzel bevon, díszít.
rezezés rezezís fn A pipafej rézzel
való bevonása, díszítése. L. még: debreceni pipa
rezező: → piparezező
rezezőminta rezezőÝminta fn Pipakészítőknél a tőkére helyezett, vasból
készült minta, amelyre a rombusz alakú
sárgaréz darabokat helyezik, hogy →
tompa ütővassal kupakká formázzák. L.
még: debreceni pipa
rézfaszú: → rézfaszú bagoly
rézfaszú bagoly rézfaszú bagoj: Röviden rézfaszúnak is mondják. Képzeletbeli madár, amellyel a gyerekeket ijesztgetik. Tréfás figyelmeztetés: Vigyázz,
mert elvisz a rézfaszú bagoj!
rézfésű rézfűsű fn Tompa fogú, rézből készült → fésű, amely a szőrme átfésülésére alkalmas.
rézfokos ~ fn Rézből készült → fokos. Különösen a betyárok és a juhászok
kedvelték.
rézgálic ~ fn 1. Kristályos rézszulfát.
2. Köznyelvi neve: bordói lé. Rézgálic
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és mész oldatából készített permetszer. −
Szóláshasonlat: Ojan, mint a ~, kíket mutat, zőÝdet fest: kétszínű, másképpen
cselekszik, mint ahogyan beszél.
rezgőnyár rezgőÝnyár fn Másik neve: rezgőÝnyárfa. Nyárfafajta.
rezgőnyárfa: → rezgőnyár
rezgős rezgőÝs mn Rázás következtében rezgő hangot adó. Pl. papír is lehetett ~.
rezgős polka: → tánciskola
rézhámor ~ fn Félkész fémtermékeket kovácsoló, előállító kisebb ipari berendezés, kis üzem. A → rézműves itt
szerezte be a munkájához szükséges lemezeket.
rézhamva ~ fn Réz oxidálódása következtében a fém felületén keletkező
hajnalpír színeződés.
Réz-hegység: → Réz
rézicce ~ fn − Szólásban: Válogat a
~´be, mejik illik a kezébe: (gúny) ok nélkül, fölöslegesen válogat.
rezida: → rezeda
rezidencia ~ fn 1. Nagy épület, nagy
lakóház. A gazdag polgároknak is vóṷt
~´juk. 2. Lakóházban: nagyszoba. L.
még: latin eredetű szavak és kifejezések
rézkampó rézkampóṷ fn Rézből öntött kampó a hozzá tartozó szárral. Ezzel
fogták meg a juhászok a (merinó) juhok
lábát. L. még. juhászkampó
rézkarima ~ fn A → pipa száján található rézbevonat, amelyre előre elkészített vasmintával virágokat, köröket v.
apró pontokat, húzásokat ütöttek ki.
rézkatlan ~ fn → Lekvárfőzéskor
használt, vörösrézből készült, nagyméretű → katlan.
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rézkrajcár ~ fn − Szólás: Elaludnék
egy ~írt, nem bánnám, ha sose adnák
meg: nagyon álmos vagyok, azonnal elaludnék.
*rézmetsző: A rézmetszés az ötvösművészetből nőtt ki. A rézmetszéssel a
18. század közepétől a Kollégium diákjai is foglalkoztak. A külföldi egyetemeken tanulók hozhatták magukkal a rézmetszés művészetét. Az első igazi nagy
hatású magyar ~, a magyar kartográfia
egyik megteremtője Karacs Ferenc
(1770−1838) kollégiumi diák volt. A diákok saját sajtójukkal a nyomatokat is
maguk állították elő. A ~k különböző
juttatásokban részesültek: jövedelmezőbb legáció, pénzadomány illette meg
őket. Külföldön is ismerték a debreceni
~ diákok munkáját. Ennek ellenére
1812-ben feloszlott a ~ társaság. A rézmetszés helyét a kőrajz és a fametszet
foglalta el.
rézműves rézmíves, ~ fn 1. (rég) Más
nevei: üstkíszítőÝ, üstműves. A réznek
hidegen való megmunkálásával foglalkozó mesterember. Nagyobb városokban
űzte a mesterségét. A ~ különféle pálinkafőző üstöket, sörfőző fazekakat, lekvárfőző üstöket, pálinkafőző üstöket,
rézserpenyőket és -edényeket stb., vmint
házfedésre és csatornának való lemezeket készített. Munkájához a kovács- és
lakatosmesterséghez hasonló szerszámokat használ(t): kalapácsokat, üllőket, fogókat, fakalapácsokat. Rézművességgel
a cigányok is foglalkoztak (→ csengőöntő, rézműves cigány). 2. Újabb, mai jelentése: A réznek hideg és öntött meg-
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munkálásával egyaránt foglalkozó mesterember.
rézműves cigány rézmíves cigány:
Réztárgyakat készítő, ill. lakatos-, kovács-, bádogosmunkát végző → cigány.
rézművesmesterség rézművesmestersíg fn Mondják rézművessígnek is. 1.
(rég) A réz hideg megmunkálása. 2. – A/
Későbbi, mai jelentése: a réz hideg és
öntött megmunkálása. Munkafázisai: a
minta készítése, formázás, öntés, felületi
megmunkálás. Legkeresettebb termékek
(voltak) a díszes kések, villák, kanalak,
mozsarak, edények, pitykegombok, kancsók, üstök, bográcsok, vmint a rézveretes lószerszámok díszei, kellékei: húzóvégkarika, nyakszíjkarika, szűgykarika,
kápakulcs, gyeplőkarika, nyaklókarika,
szemződísz, sallangdíszek (szegecsek;
csillagok, csatok, rézkarikák), fülrózsa;
gömbölyű, lapos, csipkés veretek. Készítettek még címereket, monogramokat is.
– B/ A debreceni ~ fejlődését elősegítette a hortobágyi külterjes állattartás,
nagy igény volt a kézművesek, így a →
rézművesek termékei (kolomp, csengő,
juhászkampó, fokos stb.) iránt. Az országos hírű debreceni vásárok, 1892-től a
hortobágyi hídivásár a honi pásztortársadalom nagy találkozói voltak, ezeken a
pásztorélettel kapcsolatos kirakodóvásár
is zajlott. Hajdan a debreceni rézművesek a bádogosokkal, ötvösökkel, (fa)
esztergályosokkal tartoztak egy céhbe.
Ma a városban Konyári Sándor népi
iparművész képviseli az egykor virágzó
~et. – A 20. században a lótartó cívis
gazdák már szinte csak a hajdúböszörményi csengőöntökkel voltak kapcsolat-
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ban. L. még: hortobágyi pásztorművészet; a fogalmak szócikkeit is!
rézművesség: → rézművesmesterség
rézöntő rézöntőÝ fn Ritkán öntésznek, öntőÝnek is mondták. Rézből öntött
tárgyak készítője; sárgarézműves. A réz
öntésével foglalkozó mester. A rézöntés
lényege a megolvasztott réznek v. ötvözetének különféle formák után homokban való megformálása és leöntése. Rézöntéssel pásztorok, parasztok és cigányok is foglalkoztak (→ csengőöntő).
Hajdan a debreceni bádogosokkal, ötvösökkel, (fa)esztergályosokkal tartoztak
egy céhbe. L. még: rézművesmesterség
rézöntő cigány rézöntőÝ cigány: A
réz meleg megmunkálásával foglalkozó
kézműves → cigány, aki vándorlása során különböző réztárgyakat készített,
főként csengőt, csatot, kolompot, kampót. L. még: rézműves, rézműves cigány,
rézművesmesterség
réztaszító réztoszítóṷ fn A kész bőr
simítására való, vékony fakeretbe foglalt
rézlemezből álló tímárszerszám. L. még:
tímármesterség
rézüst ∼ fn Domború fenekű, nagyméretű, rézből készült edény. Főzésre és
mosásra is alkalmas. L. még: lekvárfőzés, pálinkafőzés
rézsunt ~ hsz Rézsút, rézsútosan.
Rézsunt vágom ezt a kenyeret. Rézsunt
megyek, hogy hamarébb odaírjek.
rézsuntos ~ mn Rézsútos. Rézsuntoson vágtam a kenyeret.
Rex-gyógyárugyár: → gyógyárugyár
rí ~ i Sír. L. még: elrí, kirí, sír-rí

485

rácsos fonás

ribanc ~ I. fn 1. → Kurva. Szidásban: Te, piszkos ~! 2. Megesett nő. 3.
Jelzőként: Te, ~ kurva! Az már nagyon
meg vóṷt dorgálva, amikor azt monták
valakinek, hogy te, ~ kurva. II. mn Roszszalkodó, neveletlen 〈gyermek〉.
ríbez ∼ fn Vadalany. A → pöszmétével kapcsolatban mondják.
ribillió ribillióṷ fn Verekedés.
ribiszke: → ribizli
ribizli ~ fn Nevének változata: ribiszke. Fürtökben termő, apró (piros)
bogyójú, kellemesen savanykás gyümölcs. Megyek, leszedem azt a kis ribiszkémet. A cívisek mint korai, igénytelen gyümölcsöt szívesen fogyasztották/
fogyasztják.
ribizlileves: → Gyümölcsleves, hasonlóan készül, mint a → pöszmételeves.
Fölteszik a vizet, beleteszik a megtisztított ribizlit. Gyorsan megfő, ezután cukrot és tejfölös, de nem sűrű → habarást
tesznek bele. L. még: leves
ricces zsinór ricces zsinóṷr: → Paszományosoknál a bútorzsinór egyik ága.
ricinusolaj ~ fn Népi neve: krisztusfűolaj. A ricinus magvából sajtolt,
gyógyszerként is használt olaj. Ha a gyereknek szorulása volt, ~at kapott.
ricsaj ~ fn 1. Vasárnapi spontán →
táncalkalom. 2. Nagy zajjal, lármával
járó mulatozás, ill. házi mulatság. 3. Az
az állapot, amikor mindenki egyszerre
beszél. L. még: táncalkalmak
ricskol ~ i → Szíjgyártómesterségben bőrt puhít, finomít. Igekötővel: →
kiricskol.
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ricskolatlan ~ mn → Szíjgyártómesterségben: puhítás, finomítás nélküli
〈bőr〉.
rideg jószág: → magyar szürke
marha
rideg legeltetés rideg legeltetís: A →
külterjes állattartás körülményei között
folytatott legeltetés a Hortobágyon. Addig folytatták, amíg bírta kint, amíg nem
este be a jóṷszágot a hóṷ.
rideg pásztorkodás: → külterjes állattartás
rideg tartás: → külterjes állattartás
ridikül ~ fn (rég) Bőrből készült kis
kézitáska, amelyben az asszonyok kézimunkájukat tartják.
riferás: → liferás
rifke: → rüfke
rigli ~, rikli fn Retesz, tolózár. L.
még: német
riglifa ~ fn Kukoricagóré falában az
álló léceket keresztben összefogó léc.
rigó rigóṷ fn 1. Erdei énekesmadár,
de településeken is gyakori; fekete~. 2.
Sárga~.
rigolíroz ~, ligolíroz, ligollíroz, ligalléroz i Alakváltozata: ligíroz. Talajt kézi
erővel 50–70 cm mélyen megforgat,
hogy az altalaj kerüljön felülre. Szőlőtelepítés előtt a talajt, ahová a szőlőtő kerül ásóval, kézi erővel megforgatják. L.
még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
rigolírozás ~, ligolírozás, ligollírozás, ligallérozás fn Magyar megnevezése: fordítás. Szőlőtelepítéshez 50−70−80
cm mélyen történő talajforgatás. L. még:
szőlőtermesztés−szőlőművelés
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rigolyás rigojás mn Ellenszenves,
utálatos, kötekedő. A rigojásnak semmi
se jóṷ.
rigópalló rigóṷpallóṷ fn Előző évi,
teljes hosszában meghagyott, vízszintesen kötözött szőlővessző. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
rigóvessző rigóṷvesszőÝ fn Elöregedett, már nem termőképes szőlővessző.
L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
rigózás rigóṷzás fn Az elöregedett
szőlővesszők, a → rigóvesszők lemetszése. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
riha ~ I. mn Ringyó, cafat, kurva
〈nő〉. II. fn Ringyó, cafat, → kurva.
rihell ~ i Rühell.
riherongy ~ fn 1. Semmirekellő, hitvány, aljas ember. 2. Ringyó, cafat, →
kurva.
Rikasi-telek: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
rikli: → rigli
Rikli-hodály: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
Rikli-kunyhó: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
rikoltoz ~ i Hangoskodik, kiabál.
riktol ~ i 1. Boltozat készítéséhez
mintaívet, deszkázatot készít. 2. → Tímár, csizmadia bőrt egyenget, igazít,
szab. L. még: kiriktol
riktolás ~ fn 1. Boltozat készítéséhez
mintaív és deszkázat készítése. 2. →
Csizmadiák szóhasználatában: a lábbeli
felső részének kiszabása.
riktoló riktolóṷ fn A → csizmadiamesterség egyik ága: felsőrészkészítő
iparos.
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ringispír: → ringlispíl
ringli ~ fn 1. Fémkarika a cipőlyuk
megerősítésére. 2. Térkép stb. felakasztására szolgáló fémből készült kis karika. 3. A szűrszíjon található lyuk. 4.
Fémből, csontból, textíliából való karika,
gyűrű.
ringlispíl ringlispír, ringispír fn Körhinta. L. még: német
ringlispír: → ringlispíl
ringlizés ~ fn A szűrszíjon található
lyukak elkészítése henger alakú szerszámmal. L. még: szűr2
ringló ringlóṷ fn Nevének változata:
ringlóṷszilva. Gömbölyű, édes, leves
nyári → szilva.
ringlószilva: → ringló
ringóbölcső: → bölcső, rengőbölcső
ringókés ringóṷkés fn → Hentesek
vágóeszköze, amellyel a szeletelt és
fűszerezett, szaláminak való húst tovább
aprítják.
ringyó: → kurva
ringy-rongy fn Mindenféle rongy,
ócska holmi, limlom.
riogat ~ i Madarat, baromfit ijesztve
hesseget.
ripacs ~ fn 1. Vásári kikiáltó, vásáros előÝadóṷművész. 2. Himlőhely.
ripácsás: → ripacsos
ripacskodik ~ i Vásári kikiáltóként
tevékenykedik.
ripacsos ~ mn 1. Alakváltozata:
ripácsás. Himlőhelyes 〈arcú〉. 2. Öntési
hiba megnevezése, amikor a tárgy felülete egyenetlen, elveszti a rézre jellemző
szép tükrös felületet.
ripityára ~ hsz Apróra. Ripityára elverte a jég.
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riska ~ fn Kis termetű, magyar pirostarka → tehén. Nagyon jó tejelőnek tartják. Közepes méretű szarva kissé fölfelé
áll, a vége pedig enyhén meghajlik.
Riska: → tehén
riskaszarvú ~ mn A → riska szarvállásához hasonló szarvú 〈tehén, ökör〉.
riszál ~ i Méh testével a lépen nyolcast ír le. − Szóláshasonlat: Ha ugy tudnál szitálni, mint a farod ~ni, akkor sokat írnél − mondják a magát kellető, de
rest nőre. L. még: megriszál, méhészet
riszálás ~ fn Méhek tánca a lelőhely
jelzésére. L. még: méhészet
riszálótánc riszálóṷtánc fn A méheknek a távoli gyűjtőhelyet jelző tánca,
melynek során a méh a lépen nyolcast ír
le. L. még: méhészet
riszni ~ fn A falban kialakított mélyedés a falkötővas áttolója részére. L.
még: kőműves
rissz-rossz ~ mn Ócska, vacak, rozoga.
riszt ~ fn → Cipészetben: a → rámán
körbefutó árok. A talp felvarrásánál a
cérna ebbe az árokba simul, hogy ne
legyen kitéve a kopás veszélyének.
risztung ~ fn (rég) Rüsztung. 1. Katona, csendőr egyenruhája, menetfelszereléséhez tartozó tárgyak összessége. 2.
Ruházat, öltözet. Vedd fel a ~ot, oszt
mennyünk. 3. Holmi, cókmók. L. még:
cívis férfiviselet
ritka fürtű guba ~: Olyan → guba,
amelynek szövetébe kevesebb fürtöt
raktak.
ritka rosta ~: Tág lyukú → rosta,
amelyen még a búzaszem is átfér.
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ritka ruha ~: Laza szövésű gézszerű
anyagból készült kendő, ilyenbe teszik
pl. a → gomolyát.
ritkás ~ mn 1. Pl. vetés, haj kissé ritka. Az idén ~ a búzánk, ritkán kelt. 2.
Ritka szövésű 〈zsák〉.
ritka szita ~: Durvább liszthez való,
gyér szövésű → szita.
ritka tarkaságú cifra ~: Ló színének
megjelölésére mondják. L. még: lótenyésztés
ritkítás ∼ fn Gyümölcsösben: metszés. A lemosó permetezés után kerül rá
sor. L. még: gyümölcstermesztés
rittig ~ hsz Pontosan. Biztos a dolgában. Rittig úgy van, ahogy mondom.
rityő: → rütyő
rívás ~ fn Sírás. A szomszídbúl idehallik a ~.
rívós rívóṷs mn Sokat síró-rívó. Ha
rívóṷs a kicsi, kemínymagteát főÝznek
neki, attúl elmúlik a hasfájása. L. még:
csecsemő
rizling ~ fn Fehéressárga, apró szemű borszőlő, ill. az ebből szüretelt fehér
→ bor. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
rizolit ~ fn → Kőműveseknél homlokzat síkjának síkbeli tagozódása.
rizs ~ fn Népies alakváltozata: rizsa.
1. Vízzel elárasztott talajon termesztett
gabonaféle, ill. az ezzel bevetett terület.
2. Ennek (hántolatlan) szemtermése.
Megfőzve a neve: → fakasztott rízs.
rizsa ~ fn 1. → rizs. 2. → rizskása.
rizsaleves: → rizsleves
rizses hurka ~: → Hurkaféle, több
rizzsel készül, mint a májas.
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rizses pörkölt ~, rizses pörgölt: →
Rizskörettel készített, feltálalt → pörkölt.
rizskása ~ fn Mondják rizsának is. A
→ rizs (hántolt) termése nyersen. Míg ki
nem hántolták, addig rizsnek mondták.
rizskásaleves: → rizsleves
rizskók rizskóṷk fn Rizsfelfújt. Tejbe
főtt étel. A tejben megfőzött rizst hagyják kihűlni, tojássárgáját ütnek bele,
cukrot, vaníliát tesznek bele, ezt jól öszszekeverik. A tojásfehérjét keményre
felverik, és lassan, lazán közékeverik,
majd ezt a kizsírozott és prézlivel meghintett lábasba teszik, és a sütőben lassú
tűzön kisütik. A kész ~ra satóṷt is lehet
csinálni.
rizsleves ~ fn Alakváltozata: rizsaleves. Másik neve: rizskásaleves. Olyan
zöldség- v. rántott → leves, amelynek
rizs a betétje. A feltett vízben puhára főzik a rizst, sózzák, borsozzák, kissé berántják, és tejföllel ízesítik. A cívisek
vmilyen disznócsonttal v. hússal fogyasztották. Paradicsomos változatába
csak babérlevél és hagyma kerül.
ró róṷ i → Fazekas díszítésként rovátkákat metsz az edény falába; berováckol.
robog ~ i Tűz lobog, nagy lánggal
ég.
robot: → úrdolga
rocska ~ fn 1. Másik neve. fejőÝrocska. Fából, bádogból készült v. zománcos fejőedény, sajtár; füles, orros
zománcedény. 2. Folyadéknak, főként
víznek a tárolására, szállítására és merítésére, olykor egyéb célokra, pl. szőlőszedésre is használt, fából, esetleg bá-
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dogból készült vödör v. egyfülű edény.
L. még: fejővedér
rocskagyűlés rocskagyűlís fn Tűz,
tűzvész.
rocskaszámra ~ hsz Egy → rocskának, vagyis sajtárnak a többszörösét
kitevő mennyiségben. Több → rocska
tartalmát öntötték egy közös edénybe.
rogyásig ~ hsz Torkig. Rogyásig ette
magát.
rogyó rogyóṷ fn A → csizmának a
kéreg és a szár közötti ráncos része.
rogyós szárú csizma rogyóṷs szárú
csizsma: Bokánál harmonikaszerűen ráncozott → csizma; puha szárú csizma. A
fejtűl eggy arasznyira rogyóṷs, attúl
kezdve kemíny. L. még: cívis férfiviselet
rohad ~ i Rothad, romlik.
rohadt ~ mn Romlott, rothadt 〈gyümölcs〉.
rohamsisak ~ fn − Szólás: Kellett
neki ~, szabadcsapat – mondják tréfásan
arról, aki jól megjárta vmivel.
rohog ~ i Tűz nagy lobogással, pattogó, ropogó hangot adva ég, robajjal ég.
Ha a kályhának nagy a huzatja, ~ benne
a tűz.
rojt ~ fn Szövött anyag szegélydísze,
bojtja, ill. foszlott kelme lecsüngő szálai.
Összetételekben: → diványrojt, ekhórojt,
eperrojt, nyakkendőrojt. − Szóláshasonlat: Annyi (paszuj) van rajta, mint a ~:
sok termett rajta. L. még: paszományosmesterség
róka róṷka fn I. fn Régi neve: ravasz, mesei szövegben: ravaszdi. Ragadozó állat. Amikor a vadász az elsőÝ ~´t
lelűtte, veríst kapott, felavatták. − Szerepel állandósult kifejezésen, pl. Róṷkát
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fogott: hányt. Hamis róṷka – mondják a
huncut idős emberre. Káromkodás:
Bassza meg a róṷka! Szóláshasonlat:
Ojan veres, mint a róṷka: nagyon vörös.
Hét juka van, mint a róṷkának: ügyes,
fortélyos ember. Szólás: ElőÝre iszik a
róṷka bűrire: olyan eredménynek, sikernek örül, amelyet még el sem ért. Egy
róṷkárul két bűrt akar lenyúzni: vminek
kétszeresen ki akarja venni a hasznát.
Közmondás: Egy róṷkárul két bűrt lehúzni nem lehet: nem lehet egy dologból
két haszon. Nehéz a vín róṷkát tőÝrbe
csalni: nehéz az idősebb, sokat tapasztalt
ember eszén túljárni. Más változatban: A
vín róṷka ravaszabb.
rókafark róṷkafark fn 1. → rókafarkú fűrész. 2. → rókafarkkóró.
rókafarkkóró róṷkafarkkóṷróṷ fn
Mondják róṷkafarknak is. Erigeron canadensis. Fakósárga virágú, magas →
gyomnövény, betyárkóró.
rókafarkú fűrész róṷkafarkú fűrísz:
Röviden: róṷkafark. Asztalosoknál: pászítóṷfűrísz. Keret nélküli, széles pengéjű kézifűrész, félkéz fűrész. Gallyazásra
használják. L. még: fűrész
rókagomba róṷkagomba fn Agaricus ruber. Tönkjével egybeolvadt kalapú, sárga, vöröses, jóízű nyári → gomba,
a csiperkegomba egyik fajtája.
Róka-hát: → Hortobágy állatvilága
rókakotorék róṷkakotorík fn A →
róka föld alatti fészke.
Rókalyukas-telek: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
Rókaporzó: → Hortobágy állatvilága
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rókasíp róṷkasíp fn A róka hangját
utánzó → síp. A vadászok használják.
rókatánc róṷkatánc fn Nagy ügyességet igénylő, tréfás cigánytánc, ill. cigánygyerekek versmondással kísért, kolduló tánca. Szólás: Eljárná a róṷkatáncot: kedve lenne mulatni, táncolni.
rókavadászat róṷkavadászat fn →
Rókák elejtésére irányuló vadászat. Puskával, vmint lyukából történő kifüstöléssel, vadölő nyárssal, kutyák segítségével
irtották őket. L. még: vadfogás és vadászat
rokk ~ fn Ujjatlan → kabátféle. Polgári szabású kabát, az első világháború
után a → dolmányt váltotta fel. Fél, ill.
hosszú változata volt. Tréfás szólás:
Rokk rá, nem vásári, se nem téli, se nem
nyári: semmibe se nézi. A szólás humorát a rokk és a sza-rok rá összecsengése
adja. L. még: cívis férfiviselet
rokka ~ fn 1. Szószerkezettel: kerekes rokka, kerekes guzsaj. Fonásra való,
lábbal hajtott háziipari eszköz; → guzsaly. 2. → Gubacsapók olyan lábmeghajtásos szerkezete, amely egyidejűleg
sodorja a szálakat fonallá, és tekeri fel a
kész fonalat a csévére. 3. Kendernek,
lennek, gyapjúnak összecsavart, fonásra
előkészített csomója, ill. ilyen mennyiségű gyapjú v. kenderszösz, pl. egy ~
gyapjú. − Szóláshasonlat: Ojan, mint az
ördögkötötte ~: nő makrancos, kötekedő.
L. még: nagykerék
rokkant ~ mn Olyan 〈ló〉, amelynek
első lábai a sok hajtástól meggörbültek.
L. még: lótenyésztés
rokkant szügyű ~: Testi hibás 〈ló〉.
L. még: lótenyésztés
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rokolya rokoja fn Bőven ráncolt, vagyis ráncba szedett, gyakran fodros aljú
bő alsó- v. felsőszoknya, hétköznapi →
szoknya. A ~ fél ráncos szoknya volt. A
jó múltban viselték, a nagy fenekű aszszonyok szerették, mert jobban elsikkadt
a nagy feneke benne. L. még: alsórokolya, bokorugró szoknya
rokolyakorc rokojakorc fn A →
szoknya levarrott felső szegélye. Abban
szedték be a ráncokat, korccal fogatták
össze.
rokon ~ fn Vkivel (nem a legközelebbi) családi kapcsolatban, ill. vkivel
vérségi viszonyban levő személy. Tágabban ~nak tekintik a baráti körből
választott → keresztszülőt is. A fogalom
frazémákban is előfordul. Így szólásban:
Eljöttek a ~ok − mondják az ásítozó, álmos emberre. Rokonok Ádámrúl, Évárúl, meg a nagy dióṷfárúl: (tréf) nagyon
távoli ~ok. Közmondásban: Jobb a ~t
távolrúl szeretni, mint közelrűl gyűlölni,
vagyis inkább találkozzék az ember ritkábban a ~aival, mintsem a gyakori
együttlétnek veszekedés legyen a következménye. L. még: rokonság
rokonság ~ fn – A/ A fogalom régies
megnevezése a cívis népnyelvben (is)
atyafiság, nemzetség. Többé-kevésbé hasonló jelentése van a latin eredetű régies
familiának. Lekicsinylő mellékjelentéssel használatos a pereputty, retyerutya,
seggevége, banda, ki fia-borja? Általánosan emlegetik a rokonokat többes
számba tett családnevükön is: Vargák,
Ménesék. Alkalomszerűen használják
még az ivadékok (Ménes ivadék, Molnár
István ivadék) iafia, had (Némethi had),
ill. körülírással: egy vérből valók meg-
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nevezéseket is. – B/ A ~ tömör megfogalmazásban rokoni viszonyt, kapcsolatot, ill. rokonok összességét jelenti. A
szak- iradalom szerint a ~ olyan embercsoport, amelynek összetartozása vér
szerinti leszármazás v./és házassági kapcsolat révén jött létre: vérrokonság, házassági rokonság. A ~ba azok is beletartoznak, akik befogadás útján kerültek
hozzá, sőt tágabban a ~ba sorolják a
műrokonságot is. A ~nak a korábbi évszázadokban paraszti társadalmunkban
jelentős szerepe volt, ezért számontartását az utódokban is tudatosították. Általánosan a ~ ismerete a nagyszülőkkel
(dédszülőkkel) bezárul, és a ~ot az első
unokatestvérig tartják. − A ~ fogalmába
az egyén számára mind az apai, mind az
anyai felmenők, mindkét oldalági rokonok és azok utódai beleszámítanak. Parasztságunknál, így a cívis paraszttársadalomban is legfontosabb (volt) az apaági rokonság, okai: a férfiközpontú társadalmi szemléletmód, azaz az apaági
leszármazás, a patriarchális családforma,
vmint a férfiakra előnyös öröklési rend
és vagyonjogi helyzet. Az utóbbi évtizedekben paraszti társadalmunk egészéhez
hasonlóan a cívis paraszti világban is
háttérbe szorultak a rokoni kapcsolatok.
A jómódúak lenézték a szegény rokonokat, a kapcsolat elsorvadt, „felmondták a
~ot”. L. még: cívis család, fia-borja; a
fogalmak szócikkeit is!
roletta ~ fn Felhúzható és leereszthető redőny.
rollvessző rollvesszőÝ fn → Pásztorkalap-készítőknél kb. 50 cm hosszú ru-
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galmas vessző, amelyre a filcanyagot
felsodorva gyúrják, mint a tésztát.
rolnitető rolnitetőÝ fn → Mézeskalácsosoknál: lécekből álló, összehajtogatható asztallap.
rómaigyökér róṷmaigyökér fn Népi
orvosságnév: szárcsagyökér. Radix sarsaparillae. Évelő kúszónövény, tövises
szárán kis virágokkal. Teája egy sor
betegség gyógyítására jó: bőrbetegségekre (ekcéma, sömör, viszketés), húgyúti betegségre, vesebetegségre, izületi
fájdalmakra stb. L. még: gyógynövények,
népi gyógyászat
római járom róṷmai járom: − Szólás: Nyakába van a róṷmai járom: szenvedve, a végkimerülésig dolgozik. Római járomnak nevezték azt a lándzsákból alkotott kaput, amely alatt a legyőzött ellenségnek el kellett vonulnia. Ebből a kapuból fejlődött ki a későbbi diadalív. A szólás bizonyára a hajdan igen
alapos kollégiumi latin oktatásnak, a
klasszikusok átlagon felüli ismeretének
révén a diákok közvetítésével terjedt el a
cívis nyelvben, műveltségben. A sub
iugo ’járom alatt’, ill. sub iugis ’jármok
alatt’ a latin nyelvű oklevelekben, de
személyes iratokban is igen gyakori
szerkezet volt.
román eredetű jövevényszavak: A
→ cívis népnyelv román eredetű szavainak fogalomköri csoportosítása érdekes
gazdaság- és művelődéstörténeti tanulságokkal jár. A tiszántúli fejősjuhászat
fejlesztésében a románság komoly szerepet játszott. Ennek nyelvi bizonyítéka
a pásztorkodással kapcsolatos gazdag
jövevényszóanyag is: tisztségre utal a
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bacsó, ruházatra a bohaj, condra, és
talán a kozsu; pásztorépítmények megnevezése a dranga, esztena, esztrenga,
hodály, kalyiba, kosár; cselekvés neve a
cankózik; tejtermékek és tejes ételek
neve a gulászta, palacsinta, zsendice;
juhfajták megnevezése a berbécs, cap,
purzsa. A románságnak a kukoricatermesztésben, főleg a kukoricának az emberi táplálkozásban játszott fontos szerepét jelzi pl. a málé és összetételei (málélepény, máléliszt, málépuliszka stb.).
Más fogalomkörök, így termesztett növény a fuszulyka; szellemi-lelki élet, népi babona, orvoslás: draku, kotránc,
murit, forsitos [helyesen: fuzsitos]; személyeket nevez meg a ficsúr, more, pereputty, poronty, prunkuj, pulya, vankuj. Egyéb: csokány, dohat, drugán, eszkábál, gárgya, hasura, kaláka, kukuca,
lingár, puca, putina, szakmány, zsuka;
inde-unde, odáté. A ~ közül néhány
köznyelvi, regionális köznyelvi szintre
jutott, pl. málé, more, poronty, puca,
pulya. − Néhány közülük frazémában is
megjelenik. Tréfás rosszkívánság: Vigyen el a draku/kotránc!: vigyen el az
ördög! Szólás: Akár inde, akár unde:
akár így, akár úgy. Szókapcsolatban: forsitos [helyesen: fuzsitos] mondás. − A ~
jelentését l. a szócikkükben!
rombál ~ i Rongál. L. még: cívis
népnyelv
rominat ~ fn → Kőműveseknél mintaív a boltozatminta állványozásához.
romos ~ mn/fn − Szólás: Húztam egy
~t: aludtam egy jót.
róna róṷna fn Széles, nyílt víztükör.
rongy ~ fn Elhasznált textilanyag darabja. A szó több összetételben szerepel:
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→ bábrongy, névátvitel eredménye a →
kapcarongy, → riherongy; ikerszó a →
ringy-rongy. − Szólás: Rázza a ~ot: a)
nagyzol adja az előkelőt. b) túlöltözik a
lehetőségéhez képest. A szólást eredetileg olyan parasztlányokra, -asszonyokra
mondták, akik rossz ruhájukban farukat
riszálva kellették magukat.
rongyfutball: → rongylabda
rongykereskedő rongykereskedőÝ fn
Szószerkezettel: rongykereskedő zsidóṷ,
rongyszedőÝ zsidóṷ. Rongyot és más
hulladékfélét összevásároló → zsidó
vándorkereskedő. Szekérrel járt tanyáról
tanyára. Az idős cívisek szerint ebből
vették meg a hatalmas birtokaikat.
rongykereskedő zsidó: → rongykereskedő
rongylabda ~, rongylapta fn Másik
neve: rongyfodbal. Rongyokból készített, harisnyába (keményre) gyömöszölt
v. rongyból összevarrt, madzaggal átkötött labda.
rongymadzag rongymaddzag fn Elhasznált ruhából hasított csík, amelyet
madzagként használnak.
rongyollik ~ i Ruhadarab rongyosodik, rongyolódik. Már ez a ruha is ~.
rongyos ~ mn 1. Felszakadozott, feltáskásodott. Rongyos a ház főÝggye,
nincs letapasztva. − Szólás: Ojan ~ ez a
nadrág, hogy kilenc macska se fogna
meg benne egy egeret: nagyon rongyos.
Közmondás: Rongyosba keresik a jóṷt:
~ ruhában dolgoznak azért, hogy új ruhát
vehessenek. 2. Hitvány.
rongyos béles ~: Foszlós bélű → rétes.
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rongyos galuska ~: Kézzel szaggatott, sós vízbe kifőzött, sima zsírba, vagyis nem tepertős zsírba kiszedett tésztafajta. Nem túl zsíroson, cukros, őrölt
mákkal ették. Inkább a szegények eledele volt. L. még: cívis konyha
rongysor: → zsibogó
rongyszedő zsidó: → rongykereskedő
ront ~ i A babona szerint varázslattal
betegséget, romlást okoz vkinek. Igekötővel: → megront.
rontás ~ fn A babona szerint varázslat útján kapott betegség v. ilyen módon
okozott kár; varázslattal ártás vkinek,
vminek. Népi hiedelemvilágunk egyik
legfontosabb mágikus eljárása. Bármilyen ártó célú cselekvést jelenthet: módja, eszközei, ideje, helye, a végző személy és a célok rendkívül változatosak.
A ~ képességét általában különböző
természetfeletti erejű személyeknek tulajdonították, legáltalánosabban a boszorkányoknak (boszorkányrontás). Ő
leggyakrabban a tehénnek ártott, de ő
„okozta” a mellben jelentkező főként
éjszakai nyomást is (boszorkánynyomás). Rontó hatalmat tulajdonítottak
még a bábának (bábarontás) is. Ezzel
szemben bárki megszerezhette más tejhasznát v. tojáshasznát, gyakorolhatta a
szerelmi ~t (szerelmi varázslás, megétetés, kapcafőzés) és a szemverést. A ráböjtölést betegség v. halál okozása céljából „űzték”. Az átok különböző fajtái
utóbbi időkben már sokkal inkább szokványos beszédfordulatként, mint tudatos
rontó szándékkal voltak használatosak.
A ~ hite nem mindig kötődött konkrét
lényekhez, hanem általánosabb fogalom.
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Ennek megfelelően sokszor nem a boszorkánytól, hanem általában a ~tól, a
rossztól féltek. Gyakran testesíti meg ezt
a keresztény egyház ördöge. L. még: Luca-nap; a fogalmak szócikkeit is!
rontó rontóṷ mn A babona szerint
varázserejével bajt, ártalmat okozó. L.
még: házasságrontó
rópafalazás róṷpafalazás fn Vakolatlan nyerstéglafalazás. L. még: kőműves
rópatégla róṷpatégla fn Simított tégla. L. még: kőműves
rosseb ~ fn 1. (rég) → Rák, rákfene.
A rákot eleinte ~nek híjták, mert az nem
gyóṷgyult. Pipás embernek gyakran ~
vóṷt a száján. 2. Nemi betegség: vérbaj,
szifilisz. 3. Indulatos beszédben, főként
szitkozódásban, visszautasítás kifejezésére v. kérdés nyomósítására, elhomályosult jelentéssel: fene, nyavalya. −
Szitok: A ~ egye meg! A ~ boríccsa el az
ajakadat! L. még: nemi betegségek, népi
betegségnevek
róst róṷst fn Kemence szája előtti
padkán levő vasrács, rostély. L. még: német
rost ~ fn A hússütés eszköze. Néhány
vasszál keresztbe fektetve egy vasrámán,
lába is van. L. még: rostonsült
rosta ~ fn Szemcsés anyag tisztítására, osztályozására való eszköz. Kerek
alakú kéregből készítették/készítik, belül
az alján keresztben vastag drótok húzódnak, erre van a drótháló kifeszítve. Régen házilag (is) elkészítették. Különleges
fajtái a → malterrosta, nagyolórosta,
szelelőrosta. Népi hiedelemvilágunkban
a ~ különböző mágikus eljárásokra volt

ráböjtöl
alkalmas. Debrecenben nem, de a szomszédos nyírségi települések némelyikén
divat volt a → rostavetés, rárostálás.
Idős cívisek hite szerint, ha a kismacskát
a ~´n megrostálják, nem nő tovább. Fenyegetés: Úgy megverlek, hogy ~´nak se
lesz jóṷ a bűröd! Átok, fenyegetés: Rostát vetek rád!: megátkozlak! Szólás:
Szita, ~, kíreg, (majd) megöl a míreg:
(tréf) nagyon mérges vagyok, módfelett
haragszom. Közmondás: Rostával nem
lehet vizet hordani: tevékenységünket a
megfelelő eszközökkel kell végezni.
rostaalja rostaajja fn A rostán átmenő silány, szemetes búza, ocsú.
rostaalj búza rostaajj búza: Annyi
→ búza, amennyi a kirostálás után a
kézirostában marad.
rostagép: → rostálógép
rostakéreg rostakíreg fn A → rosta
lyukacsos részét körülfogó, falemezből
készült keret.
rostáló rostálóṷ fn A kinyomtatott
gabona tisztítását végző munkás(ok).
L. még: nyomtatás
rostálógép rostálóṷgép fn Mondják
rostagépnek is. Szemes termény rostálására, osztályozására, szétválasztására va
ló kézzel hajtott gép. Hajdan egy véka
búzáért adta bérbe a tulajdonosa. Kezelője egy gyalogszékről v. a földről etette
a gépet, kezével juttatta bele a szemet. A
gép rostája elkülönítette a tiszta magot
és az ocsút. A gépi → cséplés elterjedésével használata főként az idegen növényi magvak kiválasztására korlátozódott.
rostálóponyva rostálóṷponyva fn
Házi szövésű nagy → ponyva, amelyre a
kézzel kicsépelt búzát rostálták.
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rostás hajú tojás ~: Olyan → tojás,
amelynek egyenlőtlen vastagságú héja
van. Az ilyen tojást nem volt szabad a
kotló alá tenni, mert abból nem lett csirke.
rostavetés rostavetís fn Babonás eljárás az ellopott tárgy, ill. a tolvaj felkutatására; ráolvasás, rárostálás. A ~ a
Nyírségben volt divat. Szólásban: Rostát
vetek rád!: az átok fogjon meg! L. még:
rosta
rostély rostéj fn 1. Húsdarálón védő,
elzáró rács. 2. Tűzhely tűzterét alul határoló vasrács. 3. Piszkos víz megszűrésére szolgáló szűrő a → korsó nyakánál.
rostokol ~ i 1. Nyugtalanul jönmegy. 2. Sokat jár vhova hiába.
róston róṷston hsz Csak szn-vel
együtt: bizonyos számú alkalommal,
esetben. Három róṷston is befűtöttem.
rostonsült ~ fn A hússütés egyik
módjának „terméke”, a cíviseknél általában ünnepi eledel volt. A sütni való disznó-, borjú-, juhhúst megfelelő darabokban a tűzhelyre készített → rostra fektetik, parazsat tesznek alá. Előbb az egyik,
aztán a másik oldalon addig sütik, míg át
nem sül. L. még: cívis konyha, nyársonsült
rossz ~ mn 1. Rossz ízt kap: pl. pálinka vmi miatt megromlik. 2. Érzelmi
töltéssel: becézés. 3. Rossz erkölcsű: ~
természetű, makrancos 〈ló〉. Az ilyen ló
csak akkor húzza a szekeret, ha kedve
van. 4. Nyűgös, sírós 〈csecsemő〉. − Szidalom: Ájjík beléd a ~!: légy nyavalyatörős! Szemrehányó kérdés: Hon a ~ba
vóṷtál?: hol a csudában voltál? Szóláshasonlat: Ismerlek, mint a ~ píszt: jól is-
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merlek. Szólás: Rossz óṷrába született:
szerencsétlen. Rossz fába/bőÝcsőÝbe
rengettík: ~féle ember. Rosszra adta magát: nő elkurvult. Közmondás: Rossz píz
nem vész el: az értéktelen nem vész el.
Aki ~ba szokott, nehezen haggya abba:
aki megszokta a becstelenséget, nehezen
tud becsületesen élni. Rosszba keresik a
jóṷt: ócska ruhában keresik meg az új
árát. Üsd a ~at, ~abb lesz, ne bánsd a
jóṷt, még jobb lessz: veréssel nem lehet
gyereket nevelni, mert a ~ gyerek nem
javul meg tőle, a jó meg csak elromlik.
Férjére panaszkodó asszonynak mondják: Jobb egy ~al, mint egy ~ nélkül. L.
még: rissz-rossz
rosszbaj ~ fn Ritkább változatai:
rossznehíssíg, rossznyavaja. Nemi betegség, vérbaj, nyavalya, epilepszia.
Szidalom: A ~ jöjjík rád! A rossznehíssíg
törjön ki! Szólás: Rám hozná a ~t: nagyon megijesztett. Szólás: Rájött/Töri a
rossznyavaja: a) rázza a hideg. b)
vmiben nem tud dönteni. L. még: nemi
betegségek, népi betegségnevek
rosszbetegség rosszbetegsíg fn Szifilisz. L. még: nemi betegségek, népi betegségnevek
rosszéletű rosszíletű mn Rossz erkölcsű 〈nő〉. L. még: kurva
rosszerkölcsű ~ mn 1. Nő nem jó erkölcsű, kikapós, → kurva. 2. Másik neve: rosszindulatú. Rossz természetű, makacs, csökönyös 〈ló〉.
rosszfájú ~ mn Beteges. L. még: emberi test
rosszféle ~ mn Feslett erkölcsű 〈nő〉,
→ kurva.
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rosszhámos ~ mn Csökönyös 〈ló〉. L.
még: lótenyésztés
rossz indulatú: → rosszerkölcsű
rosszmájú ~ mn Rosszlelkű, gonosz.
rossznehézség: → rosszbaj
rossznyavalya: → rosszbaj
rosszpénz rosszpíz fn Más elnevezéssel: rosszposztóṷ. Pajkos, rakoncátlan, szófogadatlan gyermek.
rosszposztó: → rosszpénz
rosszsáfrány: → sáfrány
rosszultelelt ~ mn Nagyon sovány
〈jószág〉. A ~ jószág ellentéte a → jóltelelt jószág, a jó erőben levő jószág. L.
még: állattenyésztés
róta róṷta fn Két kaszásból, egy marokszedőből és egy kévekötőből álló →
aratócsapat.
rotációs kapa rotációṷs kapa: Szőlőművelésben (is) használt kapagép. A
lehullott leveleket beledolgozza a talajba. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
rothadás ~ fn 1. → Rák. Fajtái: →
gögrothadás, gyomorrothadás, légcsőrothadás, májrothadás, tüdőrothadás,
vérrothadás. 2. Egyéb betegségre utal a
méheknél fellépő → költésrothadás, a ló
lábának betegsége a nyűrothadás. 3. →
Tímároknál: súlyos bőrhiba, amely miatt
a szőr lehull, és a színhártya megsérül.
L. még: népi betegségnevek
rothaszt ~ i Rohaszt.
rothasztó epésláz rothasztóṷ epésláz: (rég) Egy betegségfajta. L. még: népi betegségnevek
rothasztó hideg rothasztóṷ hideg:
(rég) Egy betegségfajta. L. még: népi
betegségnevek
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rothasztó láz rothasztóṷ láz: (rég)
Egy lázfajta. L. még: népi betegségnevek
rothasztó szájfájás rothasztóṷ szájfájás: (rég) Egy betegségfajta. L. még:
népi betegségnevek
rotyogtatós banda rotyogtatóṷs
banda: Másik tréfás neve: trottyos banda. Köznyelvi jellegű neve: rezesbanda.
Rézfúvós zenekar. Hajdan több Debrecen környéki településen volt. A lakodalmakban a ~ kísérte a násznépet a
templomba, és szolgáltatta a zenét.
rováckoló rováckolóṷ fn A fazekak
külsejének bordázására szolgáló, fából
készült, hegyben végződő, egyik végén
lapos és recézett pálca.
rovás ~ fn Közösen legeltetett állatok
számontartásának, a pásztorok számadásának eszköze. Ez volt a tartozás följegyzésének az eszköze is. Alakja (és
anyaga) szerint lehetett → rovásvessző
/rovásbot/rovásfa, rovásléc. (A névhasználatban bizonyos következetlenséget
tapasztaltam, előfordult, hogy egyiket a
másiknak a nevével említették.) A 20.
század elején a → számadáskönyv váltotta fel. Szólás: Neked már sok van a
~odon: sok helytelen cselekedetét, hibáját, bűnét tartják számon. L. még: dögrovás
rovásléc ~ fn 1. Deszkadarab, amelyet a pásztor mindig a szűr ujjában hordott. Római számmal erre véste az évszámot és az átvett jószág számát. A
hátlapjára a dögöt rótta, ez volt a →
dögrovás. Falkás juhnál másképpen
használták: az átvett juhok számát deszkára véste, a deszkadarabot szálmentén
kettéhasította, amelyikből egyik a gaz-
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dánál, másik őnála maradt. Ha dög volt,
a dögbőrt és a rovásdarabot a gazdához
vitte, összeillesztették, egyeznie kellett.
2. A juhász és a gazda elszámolásának
(egyik) eszközeként: fenyő- v. nyárfából
készült, közös nyéllel ellátott dupla léc.
→ Beszoruláskor a juhászszámadó (és
gulyásszámadó) az állattal v. bőrével, a
kondás a disznó fülével számolt. L. még:
rovás, rovásvessző
rovásfa: → rovásvessző
rovásvessző rovásvesszőÝ fn Más nevei: rovásbot, rovásfa. 1. Olyan fapálcika, ill. faragott bot, amelybe jobbról balra haladva számjegyeknek megfelelő bevágásokat tettek, rovásokat metszettek.
A tartozás behajtásakor a korábban kettéhasított fapálcikát, botot összeillesztették, így ellenőrizték a felek egymást. 2.
Juhnyáj számlálására szolgáló faragott
bot, amely hosszában kettéválasztható,
így az oldalára vésett római szám keresztben kettéosztódik. Egyik fele a
pásztorhoz került, másik a gazdánál maradt, ennek segítségével tudták ellenőrizni a juhok számát. L. még: rovás, rovásléc
rováték rovátík fn Bevágás, rovátka.
rovátkoló rovátkolóṷ fn A fazekak
külsejének bordázására szolgáló fából
készült, hegyben végződő, egyik végén
lapos és recézett botféle.
rozetta ~ fn → Paszományosoknál
női ruhadíszként is használt, zsinórból
font, csipkézett koszorú mint a komlórózsa alapja.
rozmaring ~ fn 1. Halványkék ajakos virágú, illatos, örökzöld félcserje. 2.
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Rozmaringom: a szeretett nő kedveskedő
→ megszólítása.
rozmaringleveles tulipán ~: A →
szűrhímzés egyik kedvelt motívuma.
rozs ~ fn Secale cereale. A búza mellett a magyarságnak évszázadokon át a
legfontosabb gabonanövénye, kalászosa
volt. A nyelvterület keleti részén gabonának nevezik. (Egyik fajtájának neve:
ma- gyar rozs.) A szó a cívis nyelvben is
~ot jelent (vö. gabonaasztag, gabonaföld, gabonakalász, gabonakéve, gabonapálinka, gabonaszalma). A 19. század
második feléig (a cívis gazdák később
is) gyakran búzával keverve vetették, ez
volt a kétszeres v. abajdoc. A ~ ma is
fontos gabonanövény: lisztjéből tisztán
v. búzával vegyítve kenyeret sütnek,
szalmáját takarmánynak, alomnak, ill.
zsúpfedélnek használták/használják. Kalászának gombabetegsége az anyarozs.
A rozsféreg ellen pirított ~ot etetnek a
lóval. Szóláshasonlat: Azt míveli, mint
akinek rozsfíreg van a seggibe: nyughatatlan, folyton izeg-mozog. L. még: fogalmak szócikkeit is!
rózsa róṷzsa fn 1. Rosa. Tüskés szárú, illatos virágú kerti v. vadon növő
cserje, ill. ennek virágja. A cívisvárosi
kiskertek, virágoskertek és tanyai udvarok kedvelt növénye. Összetételben adatolt fajtái: babarózsa, bazsarózsa, csipkerózsa, hónaposrózsa, mályvarózsa,
parlagrózsa. Szóláshasonlat: Piros, mint
a róṷzsa: nagyon piros. Közmondás:
Amijen róṷzsát szakítasz, ojat szagúsz:
ki milyen feleséget választ, olyan házaséletet él. Ritka róṷzsa tövis nélkül: nincs
az életben tökéletes öröm, boldogság. 2.
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Hasonlósági névátvitellel ilyen alakú
díszítőminta (leginkább a paszományos
mesterséghez, szűrhimzéshez kapcsolódva): csillagrózsa, forgórózsa, fülrózsa,
hárászrózsa, hasítékrózsa, komlórózsa,
lyukrózsa, matyórózsa, plafonrózsa,
szűrrózsa, vmint a csizmarózsa, kulacsrózsa. 3. Mézeskalácsosoknál: tufcsővel
készített, ájzolt virágdísz. 4. Valakinek a
róṷzsája: szerelmese. 5. Szószerkezetben: gömböjű róṷzsa: a marhacombból
kimetszett, csont nélküli, sovány, ízletes
hús. Róṷzsa volnék: egy verses gyermekjáték neve, kezdő sora. − A fogalmak
jelentését l. a szócikkükben!
rózsabarack róṷzsabarack fn Napsütötte oldalán pirosas színű sárgabarackfajta, a kajszibarack egyik fajtája.
Nagyon jó lekvárt lehet belőle főzni. L.
még: barack
rózsabimbó róṷzsabimbóṷ fn 1. Kisebb kerek v. egyik végén elkeskenyedő
többszínű minta. 2. Újszülött (leány)
gyermek. Az újszülött v. csupán néhány
hónapos kislányt az örvendező szülők,
közeli rokonok gyakran így üdvözölték:
Te, kis róṷzsabimbóṷ, megszülettél! L.
még: újszülött
Rózsabokor: → sáribál
Rózsadomb: → Pallag
rózsafánk róṷzsafánk fn A → csörögének/forgácsfánknak az a fajtája, amely
sülés közben a rózsáéhoz hasonló formát
vesz fel. Elkészítése: A lisztet a tojássárgájával összegyúrják, derelyemetszővel
kis csíkokra kiszabják, beleteszik a sütőformába, és olajban v. zsírban rózsaszínűre sütik. Vaníliás porcukorral bőven
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megszórják, így fogyasztják. L. még:
cívis konyha
rózsafánksütő róṷzsafánksütőÝ fn
Hasonlít a habszedő kanálhoz, de ez 2
részből áll. Beletették a tésztát, és kisütötték. A cívis gazdasszonyok közül is
kevesen ismerték. Idős adatközlőm a sajátját Tállyáról ideszármazott nagyanyjától örökölte.
rózsafordulat róṷzsafordulat fn →
Csipkeverőknél: a szövés v. rece kereken
fordul úgy, hogy a tű bezárása után a
belső párt elhagyja, majd a belső rész
kitűzés nélkül visszamegy, a fordulás
befejeztével pedig az elhagyott párt ismét beveszik.
rózsakolompér: → rózsakrumpli
rózsakrumpli róṷzsakrumpli fn
Alakváltozata: rózsakolompír. Vöröses
gumójú, nagyon jó ízű → krumpli. Két
fajtája a → nyári rózsa és az őszi rózsa.
Már nem termesztik.
rózsalugas róṷzsalugas fn Futórózsával befuttatott → lugas.
rózsás róṷzsás mn Másik neve: cikkcakkos. A juhok fülébe vágott → tulajdonjegyek egyike. A kisbáránynak a fülébe cikk-cakkot vágtak.
Rózsás [csárda]: → hortobágyi
csárdák
rózsás kampó róṷzsás kampóṷ: Díszes, faragott → juhászkampó.
rózsás taréjú róṷzsás taréjú: Olyan
〈→ tyúk〉, amelynek cakkos szélű, ketté
nyíló taréja van.
rózsaszál róṷzsaszál fn Róṷzsaszálam: szeretett nő → megszólítása.
*Rózsa tér: → utcák−utcanevek
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rózsatészta róṷzsatíszta fn Alapja →
fánk, a tetejére egy kis tésztacsokrot
tesznek, amely úgy néz ki, mint a kinyílt
rózsa. Zsírban v. olajban sütik ki. A régi
→ cívis konyha ismerte.
Rózsa utca: → utcák−utcanevek
rózsavágó róṷzsavágóṷ fn → Szűcsés szíjgyártómesterségben a rózsa formáját utánzó bőrdíszek kivágására használt eszköz.
rózsavíz róṷzsavíz fn Házilag készítették. A rózsaszirmokra vizet öntöttek,
főzték, és a pára magával ragadta a rózsa
illóolaját, majd lehűlve illatos ~zé csapódott le. Szegény családokban készítettek ~et. Régen minden locsolóvizet ~nek
neveztek, azt is, ami szagos szappanból
készült. Régen ilyennel locsoltak →
húsvétkor a kisfiúk. L. még: szagos víz
rozsda ~ fn 1. Szitok: A ~ egye meg!
2. Rozsdagombától okozott növényi
betegség. Főként gabonát, de más növényt, pl. dohányt is éretlen állapotban
megtámadó ~gomba. A növény tövénél
kezdődik, és egyre följebb terjed. Leginkább a forró esőtől jön elő. A nemesített
búza többé-kevésbé védve van ellene. L.
még: vetéstől az aratásig
rozsdás ~ I. mn 1. Szeplős arcú 〈személy〉. 2. Vörös hajú (,bőrű) ember
gúnyneveként is élt. II. fn Rézből v.
bádogból való kis pohár. A régi kocsmák, csapszékek mérőedénye volt. Hamar megrozsdásodtak, emiatt a hatóság
egészségügyi okokból betiltotta őket,
helyettük a könnyen tisztán tartható
üvegpoharakat kellett használni. Aggy
egy ~sal, Móṷzsi! L. még: űrmértékek
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rozsdásderes ~ mn Olyan 〈ló〉, melynek fehér szőrszálakkal tarkázott sötét
szőrébe barnásvörös szálak vegyülnek.
L. még: lótenyésztés
rozsdádzik rozsdáddzik i Rozsdásodik.
rozsdásfakó rozsdásfakóṷ mn Olyan
〈ló〉, amelynek világos szőrébe barnásvörös szálak vegyülnek. L. még: lótenyésztés
rozsdaveres ~ mn Kutya, ill. ló színeként. L. még: lótenyésztés
rozsféreg rozsfíreg fn A ló élősködője, amely a ló végbelében csomóstól
fordulhatott elő. Orvoslására pirított
rozzsal etették a lovat, kipusztult tőle,
kihullott a végbeléből. Szitok: A rozsfíreg egye meg! Szóláshasonlat: Azt
míveli, mint akinek rozsfíreg van a seggibe: nyughatatlan, folyton izeg-mozog.
Rózsi: → tehén
rozskenyér rozskenyír fn Rozslisztből sütött → barna kenyér, ill. fekete kenyér. L. még: kenyér
rozslóger: → gabonalóger
rozsoskamara: → búzáskamara
rozsszalma: → gabonaszalma
röf ~ isz A → disznó hangját utánzó
szó.
rőf rőÝf fn → Hosszmértékként: a
mellközéptől a kinyújtott kar végéig
számított hossz, kb. 78 cm; ennek negyedrésze a → fertályrőf. Elsősorban
szövetek, posztók, szalagok, kötelek,
textilanyagok mérésére használták. A
népmesékben leggyakrabban szereplő
hosszmérték. Közmondás: Nem rőÝffel
mírik az észt: a kis termetű ember is lehet okos.
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röfögő röfögőÝ fn 1. Kiskabát. 2. →
ködmön. L. még: cívis férfiviselet
rőföl rőÝföl i (gúny) Táncol, járja a
táncot. Az eggyik így rőÝfölte, a másik
úgy.
rőfös rőÝfös fn Rőfösáruval kereskedő személy.
rőfösáru rőÝfösáru fn Rőffel mért
áru, méteráru. A legfontosabb ~ a ruhaszövet és a vászon.
rőföskereskedő rőÝföskereskedőÝ fn
Méteráruval kereskedő személy.
rög ~ fn → Fazekasoknál: a már
meggyúrt, megtisztított agyag olyan
nagyságú darabja, amelyből egy edény
megformázható (→ csuporrög, fazékrög,
korsórög).
röggöny: → röntgen
rögöl ∼ i A fazekas a már meggyúrt,
megtisztított agyagot olyan darabokra
szedi, amelyekből egy-egy edény megformázható. Igekötővel: → felrögöl. L.
még: fazekasmesterség
rögtörő henger rögtörőÝ henger:
Csomóba összeállt földdarabokat széttörő hengeres szerkezet. Szántás előtt ~rel
hengerelték le az ugart.
rögzítés rögzítís fn Vminek a hozzáerősítése, -kötése vmihez. Az oltvány
megszilárdítására is ~t használtak.
röhencs ~, röhincs mn Ok nélkül,
folyton nevető, nevetgélő, vihogó 〈személy〉.
röhincs: → röhencs
röhint ~ i Elneveti magát.
rőköny rőÝköny fn Penész.
rőkönyödik rőÝkönyödik i Nedves
ruhanemű, széna, búza dohosodik, penészedik. L. még: megrőkönyödik
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rönkő rönkőÝ fn Tövénél elfűrészelt
fa földből kiálló része.(A földben levő
rész neve: tuskó.) Főként tüzelőként
hasznosítják, de alkalmi ülőalkalmatosság is lehet.
röntgen röggöny fn Összetétellel:
röggönysugár. Röntgenfelvétel.
röntgenez röggönyöz i Röntgenfelvételt készít. Igekötővel: → megröntgenez.
röntgensugár: → röntgen
röpdeszka ~ fn A kijáró alatt kiugró
deszka a kirepülő és érkező méhek megtelepedésére; küszöb, szállódeszka.
röpített raj ~: A kaptár áthelyezésével kialakított raj, amikor az eredeti kaptár helyére egy újat állítanak, így a kijáróméhek a régi helyre állított új kaptárba
vonulnak be. L. még: méhészet
röpnyílás ~ fn A kaptáron található
nyílás, amelyen keresztül a méhek forgalma és a levegő cseréje lebonyolódik.
L. még: méhészet
röpnyílásitató röpnyílásitatóṷ fn A
kijárónyílásnál elhelyezett itató a méhek
számára. L. még: méhészet
röptet ~ i Betanítandó → postagalambot távolabbi helyen elenged, hogy
hazarepüljön. L. még: galambászat
röptetés röptetís fn → Postagalamb
betanítása. L. még: galambászat
rőstet: → lőstet
rőt rőÝt mn Barnásvöröses, vörhenyes.
rőtös kék: → pirókos
rövid ~ mn 1. Rövidebbre fog: csipkeverő a munka közben meghosszabbodott szálat a kellő nagyságig az orsó
szárára feltekeri. 2. → rövid csap.
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rövid bunda ~: Bőrből készült, fehér
prémmel bélelt, fekete prémmel díszített,
→ ködmönszerű női → bunda. Csípőn
alul kb. 20 cm-re ért. L. még: cívis női
viselet
rövid csap ~: A beszédhelyzetben:
→ rövid is. A szőlőtőkén rövidre metszett szőlővessző, amelyen új hajtások
sarjadnak. Rövid csapra metsz: úgy
metsz, hogy csak 3−4 rügy legyen a
vesszőn. Ilyenkor nem hoz a szőlő abban
az évben termést. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
rövid csapos metszés rövid csapos
meccís: A szőlőmetszés egyik formája.
L. még: rövid csap
rövid csercsap ~: Olyan rövid szőlővessző, amelyen csupán egy-két rügy
található. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
rövidedik: → kurtábbodik
rövidesen ~ hsz Hamarosan. Rövidesen odamegyek.
rövid hasló rövid haslóṷ: Lószerszám részeként: a ló hasa alatt áthaladó
szíjnak, a → haslónak a rövidebbik része, amelyet a hosszú hasló nevű rész
csatjába csatolnak.
rövidít ~ i Gyümölcsfa metszésénél:
a hosszú ágakból levág, lemetsz. Igekötővel: → lerövidít. L. még: gyümölcstermesztés
rövid kas: → félkas
rövidlátás ~ fn Másik neve: közellátás. A → szem idős kori rendellenessége.
A rövidlátó ember gúnyos neve → vakveréb, → vaksi.
rövid mente: → mente
rövid ostor ~: Az ülésből hajtott egyés kétlovas fogat kocsisának rövid csa-

ráböjtöl
pószárú → ostora, amelyet egy kb. másfél méteres nyélre hurkolnak.
rövidség rövidsíg fn Kár, hiány,
szükség. Udvarias visszautasításban:
Nekem nincs semmi rövidsígem veled
szembe: nincs szükségem az ajándékodra.
rövid üstökű ~: Olyan 〈ló〉, amelynek a megszokottnál rövidebb az üstöke.
rrr ~ isz Többször ismételve kutyaingerlő szó: ~, ~, ~! L. még: állatűzők
rubint ~ fn Rubin. Szeretett nő kedveskedő → megszólítása: Rubintom.
rubintos ~ mn 1. Rubinnal díszített.
2. Kedveskedő → megszólításban: Rubintos csillagom/virágom!
rublika ~ fn Rubrika.
ruca: 1. → kacsa. 2. → vadkacsa.
rucafürösztő rucafürösztőÝ fn Kacsaúsztató.
rucahús ~ fn Kacsahús.
rucahúsos kása rucahusos kása:
Másik népi neve: apróṷlíkos kása; köznyelvi elnevezése: rucáskása. Megtöltött
és levágott → kacsa aprólékaiból (fej,
nyak, hát, szárny, láb) és kásából főzött
étel. Elkészítése: A kacsaaprólék levébe
kását főznek, sóval, borssal, kacsazsírral
ízesítik, kissé megdinsztelik, az aprólék
levét ráöntik, az aprólékot a kásába beleszurkálják, és már fogyasztható is. Régen sárgakásával, → köleskásával, újabban rizzsel készítették/készítik. A →
cívis konyha egyik kedvelt kásaétele. L.
még: libahúsos kása
rucáskása: → rucahúsos kása
Rucás-lapos: → Pallag
rucatalpú: → kacsatalpú
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rucatalpúfű ~ fn Menyanthes trifoliata. Hivatalos neve: vidrafű. Lágy szárú, 10−30 cm magas, évelő vízinövény,
védett növény. Április-május hónapban
virágzik. → Gyógynövény, teája étvágygerjesztő, gyulladásgátló, fejfájásra,
izomfájdalmakra is jó. A → népi gyógyászat lázcsillapításra használta/használja.
rucatojás: → kacsatojás
rucatoll: → kacsatoll
rucázik ~ i Vadkacsára vadászik. L.
még: vadfogás és vadászat
rucazsír: → kacsazsír
rucazsíros ~ mn Kacsazsíros 〈kenyér〉.
ruccan ~ i Közeli helyre hirtelen
(el)megy, átruccan, elruccan stb.
rúd ~ fn 1. Fából, fémből stb. való,
nem túl vékony, hosszú, egyenes tárgy.
Felhasználása szerint több fajtája van:
dézsarúd, hordórúd, nyomórúd, petrencerúd, vendégoldalrúd; eszköz része a
brehrúd/törőrúd, hajtórúd, toldalékrúd;
ma már csak szólásban szerepel az ebrúd. Szólás: Rájár a ~: sok baj, szerencsétlenség éri. Az előÝbb vitte két szúnyog ~on: tréfás felelet pl. arra a kérdésre: Hol van a kalapom? Nem tudom.
Kifele áll a szekere rúggya: hamarosan
elbocsátják. 2. A guzsaly felnyúló pálcája, amelyre a szöszt felkötik. 3. Gubacsapóknál: a font nevű mérőeszköz része. 4. → szekérrúd. L. még: a fogalmak
szócikkeit is!
rudal ~ i Szekérre rakott szálas
anyagot rúddal v. kötéllel leszorít. Igekötővel: → kirudal, megrudal.
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rudalókötél rudallóṷkötél fn Másik
neve: rudaskötél. Hosszú, erős kötél,
többféleképpen hasznosították. Használták pl. a szekér rakományának lekötésére, főként szalmahordáskor, átlósan átkötötték vele a szekérre → vendégoldal
segítségével rakott szalmát. A → nyomórúd leszorítására is alkalmas volt. →
Csépléskor a szalmahordók ennek segítségével vitték a kazalra a szalmát. A →
petrencerúdon vitt széna lekötésére is
használták.
rudas ~ I. mn A szekérrúd jobb oldalára befogott 〈ló〉. II. fn 1. A szekérrúd
jobb oldalára befogott ló. 2. Hármas, ill.
ötös fogatban ugyanaz. 3. → rudasfa. 4.
Szénának, szalmának, gabonának 2 rúdon egyszerre elvihető, kisebb boglya
nagyságú csomója, petrence. Közepes
méretű mezei szénaboglya v. gabonacsomó, amelyet ketten két rúdon elvihetnek.
rudasfa ~ fn Röviden: rudas. Annak
a két, egyenként kb. 3 m hosszú rúdnak
az egyike, amelyekkel a kisebb széna- v.
szalmaboglyákat 2 személy kazalba
hordja. Ilyennel szállították el → nyomtatáskor a → szérű széléről a → szalmakazalig a szalmacsomót, a → rudast is.
rudasgyűrő rudasgyűrőÝ fn →
Cséplőgépnél az a munkás, aki a gép
alól a szalmát → rudasokba, azaz kisebb
boglyákba rakja. A rudasgyűrőÝ vasvillával lapogattya a szalmát.
rudashordás ~ fn → Csépléskor a →
rudas nevű kisebb szalmaboglyáknak a
kazalhoz vivése.
rudashordó rudashordóṷ fn 1. →
Rudashordó rúd. 2. Annak a két mun-
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kásnak az egyike, akik a kisebb boglyákba rakott szénát v. szalmát kazalba
hordják. Akkor beledugta a villát, kihúzta, és a rudashordóṷk rudat dugtak alá.
rudaskötél: → rudalókötél
rudasló rudaslú fn A szekérbe, kocsiba v. szánba fogott lovak közül az a
ló, amelyik a (szekér)rúdtól jobbra esik
(a 2. számú ló) és jobban húz. Szántáskor ez jár a barázdában.
rudasmester ~ fn Olyan → csizmadiamester, aki a piacon, a vásárban áruját egy rúdra felfűzve árulta.
rudas ökör ~: A szekérrúd jobb oldalára befogott ökör. L. még: ökörfogat
rudasponyva ~ fn Fő felhasználásáról: törekhordóṷ ponyva. 2 rúd közé
kifeszített 190−200 cm méretű → ponyva, amelyen → csépléskor a töreket és
pelyvát szállítják. Ilyet használtak →
nyomtatáskor is.
rúdfej ~ fn A → szekérrúdnak a →
járomnál levő vége.
*rudimentalista: → Református
Kollégium
rúdnyila: → rúdtő
rúdragasztó rúdragasztóṷ fn A →
szekérrúd elülső végén levő, kampóban
végződő szegek egyike, amelybe a →
nyaklóláncot, ill. négyes fogat esetén a
lovak kettős hámfáját akasztják.
rúdszárny ~ fn Alakváltozata: rúdszárnya. Az → ökörszekérnek az a része,
amelybe a rudat helyezik, a → szekérrúdnak az első tengelyhez csatlakozó
ketté ágazó vége. A rúd, amivel húzta a
jóṷszág a szekeret, a ~ába ment bele.
rúdszárnya: → rúdszárny
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rúdszeg ~ fn A jármot a → szekérrúdhoz erősítő vasszeg.
rúdtartó rúdtartóṷ fn Szószerkezettel: rúdtartóṷ szíj. → Talyigát húzó lónál a hátszíjról v. a nyeregről lelógó szíj,
amely a talyiga rúdját tartja.
rúdtartó szíj: → rúdtartó
rúdtő rúdtű fn Alakváltozata: rúdtöve. Másik neve: rúdnyila. A → szekérrúd hátulsó, vastagabb, a → rúdszárnyak
közé erősített vége.
rúdtöve: → rúdtő
rúdvas ~ fn Rúd hosszúságú, hengeres v. szögletes hengerelt vas.
rúdvasalás ~ fn A → szekérrúd elülső végén levő vasborítás, amely → alsó
pántból és felső pántból, ill. pántkarikából áll. Ebbe van erősítve a → nyaklótartó és a ragasztószeg.
rúdvég rúdvíg fn A → szekérrúd
elülső, vékonyabb vége. Csak lovas kocsin van.
ruffol ~ i → Pásztorkalap-készítőknél: tépdes.
ruffolás ~ fn → Pásztorkalap-készítőknél: tépdesés, a művelet neve.
rúg ~ i A fazekas az egyik lábának
külső lábélével egy erőteljes mozdulattal
mozgásba hozza a fazekaskorongot. −
Igekötővel: → elrúg, kirúg, lerúg.
rúgkapál ~ i Kapálózik.
rugós berena rugóṷs berena: A →
berena egyik fajtája. Kis fakampóṷk
álltak ki belőle, három sor, öt, akkor
közbejött a kampóṷ megint, és gyönyörűen megberenálta a főÝdet, míjebben,
mint a berena. A ~ vontatásához 5 ló
kellett, mert nagyon nehéz volt.
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rúgott ~ mn Csecstől elválasztott,
már nem szopós 〈jószág〉.
rúgott borjú rúgott bornyú: Másik
neve: csapott bornyú. Olyan → borjú,
amelyik már nem szopik.
rúgott csikó rúgott csikóṷ: Kb. féléves → csikó, amelyik már nem szopik.
A ~t még nem fogatolták, csak a fogatot
húzó anyaállat mellé kötötték.
rúgott üsző rúgott üszőÝ: Olyan nőstény → borjú, amelyik már nem szopik.
ruha ~ fn 1. − A/ A testet takaró, általában textilből való készítmény; felső-,
ill. alsó~, fehérnemű. A cívis népnyelvben több összetétel utótagjaként szerepel. Anyagáról kapta nevét a batisztruha,
gyolcsruha, lüszterruha, pargetruha, díszítettségéről a nyargalt ruha. Fehérnemű jelentésű az alsóruha, fehérruha és a
tunikaruha. Hétköznapi v. ünnepi viselet
a nappali ruha, parasztruha, viselőruha,
váltóruha. Különleges használatra utal a
jegyajándékként kapott jegyruha, a menyecskeruha, másként kontyolóruha, a
nászruha, katonai ~´zat az extraruha,
komiszruha, a parádés kocsis viselete a
kocsisruha, halotti öltözet az útiruha. Itt
említhető a gyermekek játszóruhája és a
játékbaba öltözete, a bábruha/babaruha
is. − B/ A ~´zkodáshoz kapcsolódó hiedelmek alapja az az elképzelés, hogy ha
vmely tárgy közvetlen kapcsolatban állt
vkivel, az megtestesíti azt az egyént,
ezért bármi történik a testi ~´val, az viszszahat a viselőjére is. Ezért vigyáztak,
hogy idegen ne jusson a ~ egyetlen darabjához se. A ~´t emiatt több tilalom,
előírás kísérte. Pl. karácsony estéje előtt
le kell szedni a száradni kiterített ~´t,
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hogy ne legyen jövőre halott a háznál.
Aki új ~´t vesz fel, annak ma is mondják: Egíssíggel visejje/viseld! – C/ Szóláshasonlat: Úgy áll rajta a ~, mintha
villával hánták vóṷna rá: hanyagul öltözött, lompos. Más változatban: Úgy áll
rajta a ~, mintha az égbűl löktík vóṷna
rá. Úgy áll rajta a ~, mintha a kutya
szájábúl húzták vóṷna ki: vasalatlan,
gyűrött, piszkos. Úgy összeszidom, hogy
lehull rulla a ~: nagyon összeszidom.
Csak úgy íg rajta a ~: nem tudja megbecsülni a ~´ját, hamar elnyüvi. Azír, hogy
a ~´m fóṷtos, nem csinált éngem a
dróṷtos: azért hogy szegény vagyok, én
sem vagyok utolsó ember. Közmondás:
A ~ tisztelet, a píz becsület: a jól öltözöttség elismerést, a vagyon megbecsülést szerez. Változatai: A píz embersíg, a
~ tisztessíg. A jóṷ/szíp ~ tisztessíg. A ~
teszi az embert: az alkalomhoz illő
~´zatunkkal tiszteletet ébresztünk magunk iránt. De igaz az ellenkezője is.
Nem a ~ teszi az embert: ne az öltözködésük alapján ítéljük meg embertársainkat! A ~ is fóṷttal tart tovább: javítgatással meghosszabbíthatjuk használati
tárgyaink életét. 2. Háztartásban használatos mosható holmi: bádogruha, gomolyaruha, kenyeresruha, kenyérruha, oltóruha, sütőruha, szakajtóruha/szakasztóruha, takaróruha, tejesruha. Idevehető
a gyermekkifogóruha/kifogóruha is. L.
még: cívis férfiviselet, cívis női viselet; a
fogalmak szócikkeit is!
ruhafa ~ fn Fogas.
ruhafestő ruhafestőÝ fn Ritkább (hivatalos) neve: kelmefestőü. Felsőruhának
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való anyag (kelme) megfestésével foglalkozó kisiparos.
ruhafőző
kondér
ruhafőÝzőÝ
kondír: 20−25 literes, kétfülű zománcozott bádogfazék, → kondér.
ruhafőző víz ruhafőÝzőÝ víz: Nagymosáskor használt → lúgos (eső)víz.
ruhakefe ~ fn Felsőruha tisztítására
való → kefe.
ruhamángorló: → mángorló
ruhássifon ruhássifony fn Ruhásszekrény. A ruhássifonyba főÝleg felöltőÝket aggattak.
ruhaszárító csillag ruhaszárítóṷ
csillag: A → napnak mint égitestnek körülírásos tréfás elnevezése.
ruhaszárító kötél ruhaszárítóṷ kötél: Kiteregetett ruhanemű megszárításakor használatos vékonyabb → kötél.
ruhásszekrény: → szekrény
ruhatarisznya ~ fn Erősebb ruhaanyagból készített (iskolás) → tarisznya,
könyvesbakó.
ruhazacskó ruhazacskóṷ fn Házilag
varrt, nagyobb vászonzacskó. Tisztálkodás után a férficseléd ebbe tette a levetett
szennyesét. L. még: feltisztálkodik
rukkol ~ i Katonai szolgálatra bevonul. Igekötővel: → berukkol, kirukkol. L.
még: gyalogrukkoló
rumba: → tánciskola
rumsor ~ fn A tűzfal nyerstégla stílusban készített befejező szegélysora;
macskaugró. L. még: kőműves
rusnya ~ mn 1. Nagyon csúnya, rút.
2. Szutykos, piszkos. 3. Hitvány, alávaló.
rút ~ mn − Szólás: Rútul fekszik, csunyán níz: aki ~ul ’kényelmetlenül’ al-

ráböjtöl
szik, annak fáradt, haragos az arca, a
nézése.
rútságos ~ mn Nagyon csúnya.
rüffen ~ i (Ki)reped.
rüfke rüfki, rifke mn Pisze → orrú.
Szólás: Te kis ~!: jókedvű, játékos kislánynak mondják dicsérően.
rüfki: → rüfke
rüh rü fn A ~atka által okozott, erős
viszketéssel járó bőrbetegség. Juhoknál a
merinófajták gyakori bőrbetegsége. Ha a
birkát ázottan hajtják be a fülledt, nedves
hodályba, könnyen elszaporodnak rajta a
~atkák. Meggátlására a juhász maga készítette → rühzsírt használ(t). Szidalom:
A rü egyík meg!
rühel ~ i Juhot párosít. Igekötővel:
→ megrühel.
rühelődik rühelőÝdik i Vakarózik,
rühét vakarja.
rühes ~ mn − Közmondás: Mentűl
~ebb, annál jobban vakaróṷddzik: minél
hitványabb vki, annál többnek akar látszani.
rühetés rühetís fn A → koca párzási
ingere.
rühet/ik ~ i → Koca párosodási ingert, készséget mutat, ill. párzik. Rühetné a kan a kocát. Igekötővel: → felrühetik, megrühetik.
rühethetnék ~ i → Kocának párzási
ingere van. Rühethetnék a koca.
rühfű rüfű fn → Rüh gyógyítására
használt fűféle. → Pákászok szedték és
árulták.
rühkenőcs: → rühzsír
rühszer: → rühzsír
rühzsír rüzsír fn Más nevei: rükenőÝcs, rüszer. Rühesség gyógyítására
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használt kenőcs. A pásztorok kétféleképpen készíthették: terpentin, higany és
faggyú, ill. higany, rézgálic és faggyú
összekeverésével. Az 1930-as években
Debrecenben egy → tudós zsidóasszony,
Géderné készítette.
rühzsírtartó rüzsírtartóṷ fn Szaruból v. fából készült tárgy, amelyben a
pásztor a → rühzsírt tartja.
rűs: → rüss
rüss rűs, rűzs fn Csipkéből, tüllből v.
selyemből készült, rakott v. húzott fodor.
rüszt ~ fn 1. → Csizmadiák nyelvében: csizmán a fejet és a szárat összekötő rész. 2. Torkos láb; a lábfej külső, felső domború része. Torkos a lába, nagy a
rüsztye.
rüsztung: → risztung
rütyő rütyőÝ, rityőÝ fn Puha → sapka.
rütyőzés rütyőÝzís fn A tanyavilágban élő férfiak szórakozási alkalma és
formája volt. A gazdák tanyai birtokain
dolgozó és odakint élő fiatalemberek
(legények, sihederek) vasárnap délutánonként kevés pihenő idejükben vmelyik
tanyán, ott rendszerint egy arra alkalmas
fedett helyen (istállóban v. más gazdasági épületben) összejöttek, társasjátékot
játszottak, kártyázgattak, tréfálkoztak,
dalolgattak, tamburáltak, rütyőÝztek,
táncolgattak, eggyet-kettőÝt fordultak
egymással. Az ilyen szórakozási alkalmakon nők nem voltak jelen.
rütyőzik rütyőÝzik i Fiatalember a
cimborájával táncolgat, egyet-kettőt fordul. L. még: rütyőzés
rűzs: → rüss

S

S ess fn − Szóláshasonlat: Egyenes,
mint az ess: (tréf) nagyon görbe, erősen
hajlott.
sábel: → sáber
sáber ~, sábel fn 1. → Kovácsmesterségben: hántoló. 2. → Rézművesmesterségben: durva felületű, három élű reszelő, amelyet nagyobb rézdarabok eltávolítására használnak.
sablondeszka ~ fn Vert fal készítésekor a ház alapfala mellett levert rudakon belül jobbról-balról, a fal vastagságának megfelelően elhelyezett két deszka, amelyek közé a földet döngölik. Az
öreg tanyánk így vóṷt megcsinálva, alig
tudták szítverni.
sabrán ~ fn Homlokzaton alkalmazott ablakkeretező párkány. L. még: kőműves
sáfár ~ fn (rég) Anyagi javak felügyelője; gazdatiszt, ispán. Közmondás:
Mindenki ~ja annak, amije van: mindenki vigyáz a tulajdonára.
safli ~ fn → Cipészeknél olyan faedény, amelybe a talpbőrt beáztatják a
megmunkálás előtt.
sáfrány ~ fn Ősszel virágzó, lila virágú, keleti eredetű, termesztett fűszernövény. Crocus sativus. A hazánkba
olasz közvetítéssel kerülő növényt a 16.
század első felétől Trencsén és Nyitra

megyében nagyban termesztették mint
kerti növényt, de külországokba is szállították. Orvosságként és festőanyagként
egyaránt használták. Debrecenben is a
felföldi tót ’szlovák’ vándorárusok, a →
sáfrányosok házaltak vele. Vándorlásaiknak Trianon vetett véget. A ~ használatát a → paprika terjedése és az ezzel
járó ízlésváltozás kezdte visszaszorítani,
azonban egészen a 20. század elejéig
kedvelt fűszere volt a magyar konyhának, így a → cívis konyhának is. A cívis
háziasszonyok két fajtáját ismerték és
használták. A valódi ~ v. → jófélesáfrány/jósáfrány drága fűszer volt, az
arannyal vóṷt eggy árba. A múlt század
elején még a tehetősebb családoknál
drágasága ellenére sem fogyott ki sohasem. A vetett ~ v. kerti ~, rossz~ aranysárga szirmaival a paraszt kiskertek dísze volt, kórója jó védelem volt a virágágyaknak. Szirmait kora reggel kitépték,
megmoncsolták, egy kevés ecetben begyúrták, egy éjszakára csomóban hagyták, reggel a szárítón szétterítették, megszáradt, eltették. Használat előtt megtörték. Főleg hagymás, ecetes krumplilevesnek, ill. húslevesnek az ízesítésére
használták. Sok kellett belőle, mert kevésbé fest, mint a jó~. Gyakran a háziasszonyok a szükséges mennyiséget reg-

sáfrányillat
gelenként a kertjükből szedték, és még
aznap felhasználták. A vadsáfrány virágját a Sárréten a 19. században még gyűjtötték, és Debrecenben adták el. Napjainkban a ~t már alig használják.
sáfrányillat ~ fn (tréf) Szarszag.
Szólás: Érezte a ~ot: megsejtette a veszélyt (, és kereket oldott).
sáfrányos ~ I. fn Sáfránnyal kereskedő vándorárus. II. mn Ürülékkel
szennyezett. Sáfrányos a gatyád.
*Ságvári utca: → utcák−utcanevek
sajdít ~ i Sejt, gondol vmit.
sajmeggy ~ fn Apró, bő termő, bokros → meggy, savanyú ízű vadmeggy:
Régen kertekben is volt. Ennek fájába
oltották a nemes meggyet, így a pándi
meggyet is.
sajnál ~ i Fájlalja vmijét. Pl. kutya,
ló a lábát. Ha megnyilalja a kovács, a ló
~ja a lábát, fáj neki. Szólásokban: Sajnálom, de nem bánom: bár nehezemre esik,
de megteszem. Nem azt ~ja, amit megeszik, hanem ami ottmarad – mondják a
nagyétkű, telhetetlen emberre.
sajnos ~ mn Sajnálatos, szomorú.
Nagyon ~ dóṷgot hallottam.
sajog ~ i Fájlal vmit. Nagyon ~ja a
lábát.
sajt ~ fn 1. – A/ Étel és egyúttal a tejfeldolgozás egyik készítménye. A friss
állapotban megfelelő oltóval kezelt tej
rövid idő alatt édes alvadékká alakul. Ezt
az alvadékot keveréssel aprítják, hogy a
savó a rögöktől különváljék. Az utóbbi
részből lesz a ~ úgy, hogy összegyűjtik,
a még benne lévő savót különféle módon
eltávolítják. Ritkábban vászonzacskóban
felakasztva kicsepegtetik, rendszerint
egymás után többször átgyúrják, gyakran
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préselik is. Ekkor alakul ki a ~ formája:
a préseletlen ~ cipó alakú, a préselt korong, ritkábban tégla alakú. Majd 1−3
hétig érlelik, szikkasztják. A ~testeken
eközben héjréteg képződik. Akár háztartásban készül, akár pásztor csinálja, a tej
hőmérséklete az oltásnál, az alvadék savótlanítása többnyire olyan, hogy nagy
nedvességtartalmú, ún. lágy ~ot nyernek.
– B/ A parasztgazdaságban, így a cívis
gazdálkodóknál a tej ~tá való feldolgozása a 19. és a 20. században általánosan
szokásos. Zsíros juhtejet és sovány tehéntejet egyaránt így dolgoznak fel, de a
hortobágyi pásztoroknál és a debreceni
háztartásokban a juh~ készítése a jellemző. A ~készítés eszközei tejoltó edényekből, az alvadék összetörésére, öszszegyűjtésére szolgáló, különböző tejverőfákból, fakanalakból, a ~anyag összegyűjtésénél, savótlanításánál, alakításánál használt vászon sajtruhákból, a
~testek formálására, préselésére szolgáló
sajtnyomóasztalból, az érlelődő ~ elhelyezésére szolgáló sajtszárítókból (sajtszárítás) és a melléktermékként képződő
savók felfogásához szükséges edényekből áll. A ~testek népnyelvi elnevezése
csak keleten egységesen ~. Másutt gomolyasajt, gömölye. A lágy ~tok magas
nedvességtartalmuk miatt gyorsan romlanak. Így hamarosan fogyasztásra kerülnek, v. tartósítják őket. Debrecenben
nagyon sok ~ot, juhsajtot ettek. Kétféle
volt: melegsajt, amikor a gomolyát készítették, beletették a ruhába, amíg fel
nem kötötték csepegni. Utána már gomolya a neve. − Tartósításának általános
megoldása a ~nak túróvá való feldolgozása. A juhsajtok főként e célból készül-

sáfrányillat
nek, és így a megformált, szikkasztott
~test többnyire csak átmeneti termék.
Piacon főleg megformált ~ot árultak: gomolyasajt, lágysajt. − C/ Szólás: Tettél-í
~ot a kenyírhez?: megadtad-e a kellő
tiszteletet? Közmondás: Jóṷféle ~ borkor- csoja: a ~ra jól csúszik a bor. Sajt
és kenyír két tál ítel a szegínynek: mindkettő egészséges, tápláló étel. 2. → disznósajt. 3. → szilvasajt. L. még: papsajt;
a fogalmak szócikkeit is!
sajtalan ~ mn 1. Sótlan 〈étel〉. 2.
Szemérmetlen 〈beszéd〉.
sajtár ~ fn 1. Fejéshez használt, dongákból készült, 10−15 liter űrtartalmú
egyfülű edény, fejőrocska. Egyik fajtája
a → juhfejő sajtár. 2. Jelzőként: egy ~
tej.
sajtkukac ~ fn − Szóláshasonlat:
Annyi, mint a ~: nyüzsgő ember, állat
nagyon sok.
sajtnyomó: → sajtnyomóasztal
sajtnyomóasztal sajtnyomóṷasztal
fn Röviden: sajtnyomóṷ. Sajt készítésekor használt gyalult, hófehérre sikált,
súrolt → asztalféle, a kis csúcsán folyt le
a sajt savója. Hasonló a → sózóhoz.
Ránehezedve ezen nyomták a sajtot,
óvatosan kellett nyomkodni. A → juhásztanya egyik berendezési tárgya volt.
sajtó: → szőlőprés
sajtol ~ i 1. → Szőlőt présel. 2. Kínoz, gyötör.
sajtolás: → szőlőpréselés
sajtoló sajtolóṷ fn Eszköz, berendezés, melynek segítségével a lépből a mézet kipréselik, kinyomják. 2. → szőlőprés.
sajtós sajtóṷs fn A → szőlőprést ke-
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zelő, a szőlő kisajtolását irányító személy.
sajtos laska ~: Másik neve: sajtos
metélt. Főtt laskatészta és a ráreszelt sajt
alkotja. Újabban bolti spagettivel készítik. L. még: cívis konyha
sajtos metélt: → sajtos laska
sajtpolc sajtpóṷc fn 1. Sajttároló
hely a pásztorkunyhóban, az → esztenában, ahol a juhtej feldolgozása történik. 2. Három oldalról védett, egy oldalán nyitott polc a tanyán a → gádorban,
ezen érlelték a → gomolyát.
sajtruha ~ fn Sajtkészítéskor használt vastag szálú, de ritka szövésű vászondarab, amely a beleöntött aludttejből, ill. túróból kinyomott, majd lassanként kicsepegő savót átengedi.
sajtszárítás ~ fn Az érlelődő → sajt
szikkasztásának, szárításának folyamata.
sajtszárító sajtszárítóṷ fn Az érlelődő → sajt szárítására, szikkasztására való deszkaalkotmány.
sakter ~ fn Metsző, → zsidópap. Ő
vágta le izraelita ritus szerint az állatot
(→ megsakterol), ill. ő vizsgálta meg a
vágóhídon, nem → tréfli-e a levágott állat, mert akkor már az izraelita vallásúak
nem fogyasztották el. Idős cívisek emlékezete szerint a levágása előtt a ~ körültáncolta a bikát.
salabakter ~ fn 1. Vénember. Nyomósítva: vín ~. 2. Huncut kisgyerek. Te,
kis ~!
salakfogó salakfogóṷ fn A rézben levő szennyeződések kiszűrésére létrehozott vályúszerű nyílás az öntőformán.
salakoló salakolóṷ fn 1. → Rézművesmesterségben a salak kiszedésére al-
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kalmas, görbe végű vaseszköz, piszkavas. 2. → sirhófni. 3. Az, aki eltávolítja
a salakot a rézről, és az öntésnél segédkezik.
salakolókanál salakolóṷkanál fn →
Rézműveseknél salakoláshoz használt
kanál formájú eszköz, hosszú szárral, fanyéllel. Öblös része lyukacsos, ezen folyik ki a tiszta réz.
Salakos utca: → utcák−utcanevek
salakzárvány ~ fn → Rézművesmesterségben a kész tárgyon levő hiba, mely
akkor keletkezik, ha salak marad a folyékony rézben.
Salamon ~ tn − Szóláshasonlat: Ragyog, mint a ~ töke: (gúny) vmi nagyon
fényes. A frazéma talán a bibliai ~ tökéletessége tréfás elferdítése. Salamon magyar királyhoz is kapcsolják, akit László
király záratott a visegrádi várba, ahol
töklámpással világított.
salapál ~ i 1. Csapkod, hadonászik.
2. Hadonászva, csapkodva üt, ver. 3.
Enyhén képen üt, pofont ad. – Igekötővel: → megsalapál.
saláta ~ fn 1. Lactuca sativa. Fodros
levelű konyhakerti növény. 2. Változatos
alapanyagokból, többféleképpen készíthető hideg étel. A falusi és városi konyhán leggyakrabban egy főétel kiegészítője. Ebben a formában a parasztkonyhán
fontos volt a savanyú káposzta és a kovászos uborka. Ezeket a szegények szükségből önálló ételként is fogyasztották.
Ugyanők ettek nyers hagymát, nyers
uborkát is. A → cívis konyha különleges
~´ja az erdőkben vadon növő ~boglárkából készített → galambbegy saláta/galambsaláta, krumplisaláta és a
zöldbabból párolt paszulysaláta. Készí-
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tési módjára utal az öntött saláta név.
Szóláshasonlat: Friss, mint a háromnapos öntött ~: (gúny) a) vmi nem friss,
már élvezhetetlen. b) ember bágyadt, fáradt, kókadt.
salátaleves ~ fn → Salátából készült
→ leves. Szegényes étel, igényes gazdasszony nem főzte sosem.
salavári csalavári fn 1. Eredetileg
rövidszárú, szűk pótnadrág, amely bőrből, posztóból, esetleg vászonból, az
alatta viselt nadrág színétől eltérő színben készült, felső szélét lyukakba fűzött
zsinórral erősítették az → ellenzős nadrág hasítéka alá. − A ~ a 17. században a
huszár és nemesi lovaglóöltözetben a
nadrág védelmét szolgáló ruhadarab
volt. Paraszti használatban csupán szórványosan és átmenetileg jelentkezett a
18. század elején. 2. → Szeles, kapkodó.
*salétromfőzés: – A/ Az 1860-as
évekig a hazai hadiiparnak főképpen
Debrecen szolgáltatta a salétromot. A
debreceni ~ első írásos emléke 1548-ból
való. A sa- létrom előállításával hajdan
sokan fog- lalkoztak a városban, sőt a
~en kívül puskaport is készítettek. Az
1620-as években már sok salétromfőző
és puskaporkészítő iparos élt Debrecenben. A Rákóczi-szabadságharc alatt
Debrecen volt a puskaporgyártás központja. A napóleoni háborúk idején
újabb salétromfőzők létesültek. Az iparág a szabadságharc idejéig virágzott. A
Bach-korszak- ban a város vette át az
addig magánkézben levő salétromgyártást, de néhány év múlva meg is szüntette. A legjelentősebb salétromgyár (a
Miklós utcán) már 1871-ben lovassági
laktanya volt. − B/ A tiszántúli lapályo-
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kon, így Debrecen környékén a trágyadombok közelében a talajban előforduló
salétrom az esős időszak után a felszínen
kivirágzik. Az ilyen helyeket időnként
trágyalével meglocsolták, száraz időben
a talaj felső rétegét ekével fellazították.
Az így kapott salétromföldet összeseperték, összetargoncázták, nagy kádakba
tették, amelyben egy réteg föld fölé egy
réteg hamut tettek, belőle a nitrátokat
kilúgozták. Ezután a salétromfőzőházban az üledékről leöntött folyadékot
nagy tölgyfahordókba gyűjtötték, és
üstökben kifőzték. A városnak a 18. század elején 5 nagy salétromfőző háza
volt. A salétrom előállításával nagy hivatalnoki kar, vmint főzőmesterek, üstös, kádas legények, kocsisok stb. foglalkoztak. Az 1720− 1740 közötti években a Várad utcai, Péterfia utcai, Miklós
utcai, Hatvan utcai kapuknál voltak a
belsőségen istállózott szarvasmarhák ganéjdombjai kijelölve. Ezek a trágyadombok nedves, sós talajon, tócsák, erek
mellett helyezkedtek el, ahol a csapadékvíz kioldotta a nitrogénvegyületeket,
és azok a talajba jutottak, ahonnan a
forró nyári nap a felszínre hozta, és ott
kivirágoztatta. A fenti módon innen termelték ki a puskaporgyártáshoz szükséges alapanyag egy részét. A város talajában máshol is bőven termett a puskapor
egyik fő eleme, a salétrom. A lakosság
ezt összeseperte, törte, és a puskaporkészítéshez felhasználta. A debreceni
nagyvásárokon keresett árucikk volt a
salétrom. A legtöbb salétromot a lakóházak földjéből nyerték. A 19. század elején a háztulajdonosnak tűrnie kellett,
hogy házának földjét a hatóság felássa,
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elhordja. Bár helyébe új földet vittek,
mégis nagy zaklatással járt. A ~hez sok
fa szükségeltetett, emiatt a város környéki erdők gyorsan pusztultak. A salétrom nyomai ma is láthatók pl. a Szív
utca 7. szám alatti régi cívis lakóház
helyiségeiben, és a belváros öreg házainak külső vakolatán is. Az egykor jelentős ~ emlékét utcanév (Salétrom utca)
őrzi.
Salétrom utca: → salétromfőzés, utcák−utcanevek
sálkendő sálkendőÝ fn Hosszú, nyakba tett, ill. a nyak köré tekert ruhadarab,
sál.
sallang ~ fn 1. Keskeny szíjakból
font, csomózott, rojtos, lelógó dísz lószerszámon (pl. fülsallang, homloksallang, oldalsallang, pofasallang, vesesallang), dohányzacskón, tölténytáskán stb.
2. Mézeskalácsosoknál: ájzolt ló sörényének mintázata. L. még: a fogalmak
szócikkeit is!
Sallai ~ tn − Szóláshasonlat: Vágja,
mint ~ a szappant: a) pl. kenyeret, szalonnát egyformára vág. b) kifogástalanul
tud vmit.
sallangcifrázó sallangcifrázóṷ mn
→ Szíjgyártómesterségben: a lószerszámokról, dohányzacskókról lelógó bőrsallangoknak a készítéséhez, mintákkal
való díszítéséhez használt eszköz.
sallangfonás ~ fn → Szíjgyártóknál:
a → sallang elkészítésének módja, mely
szironykötés felhasználásával alakult ki.
sallangkarika ~ fn A hámon levő
vas- v. sárgaréz karika, amelybe a →
sallangot csatolják fel, oly módon, hogy
a gyeplős ló hámján a hátszíj bal, a ruda-

sáfrányillat
sén és ostorhegyesén a hátszíj jobb oldalán helyezkedik el.
sallangó sallangóṷ fn 1. A hátulsó
felhércet a szekéroldal felső rúdjához
erősítő görbe vaspálca. 2. Összetétellel:
sallangóṷkarika. A szekéroldal felső
rúdjába erősített egy v. több vaskarika,
amely(ek)be akasztva v. húzva az ivóedényt, kapát, lapátot, fejszét stb. szállítják.
sallangókarika: → sallangó
sallangos dohányzacskó sallangos
dohányzacskóṷ: → Sallanggal díszített
dohányzacskó, része a → pásztorkészségnek.
sallangos hám ~: Sallanggal díszített
→ hám.
sallangos kantár ~: Másik neve:
díszkantár. Olyan → kantár, amelynek a
homlokrészére és pofaszíjára díszesen
fonott → sallang kerül.
sallangozás ~ fn → Szíjgyártóknál a
→ sallang elkészítésének módja.
sallangozik ~ i → Szíjgyártó → sallangot készít.
sallárium ~ fn (rég) 1. Fizetség,
munkabér. 2. Ajándék, pl. menyasszonytáncnál a pénzadomány.
salló: → sarló
salukáter: → zsalugáter
sámedli: → zsámoly
sámfa ~ fn A lábfejhez hasonló alakú, fából (fémből) készült eszköz. Az
ünneplő csizmába, cipőbe rakták, amikor
levetették, kisámfázták vele. L. még:
kaptafa, tömő
sámli ~, zsámli fn 1. → zsámoly. 2.
→ Paszományosoknál: a szövőszék ülése alá helyezett hágcsó.
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samott ~ fn Agyagból égetett tűzálló
anyag.
samott-tégely samott-tégej fn Tűzálló agyagból és kvarchomokból készült
edény, amelyben a fehéraranyat tárolják
olvasztáskor.
samott-tégla ~ fn Kemencék, kályhák bélelésére szolgáló, magas hőmérsékleten kiégetett mázatlan, tűzálló
anyag.
Sámsoni út: → Debrecen közlekedése
*Sámson utca: → utcák−utcanevek
samunadrág: → samunadrágja
samunadrágja ~ fn Alapalakja: samunadrág. 1. Főként szóláshasonlatokban szerepel: Úgy áll rajta, mint a ~:
ruhadarab lötyög rajta, bő rá. Eggy állapotba van, mint a ~: a) gyerek nem nő.
b) nem romlik, de nem is javul az állapota. c) nem halad előre a dolgában. A
rongyos, foltos ruha Ojan, mint a ~. A
mosásban összement ruha Összement,
mint a ~. Szólás: Felvette a ~´t – mondják arra, akire rájött a bolondja. 2. Hóbortos ember. − Az összetett szó (szószerkezet) és a vele alakult frazémák
talán a zsidókkal kapcsolatos nemzetiségcsúfolókhoz sorolhatók. L. még: ponyedrák
sánc ~ fn Hosszan elnyúló ásott gödör, mélyedés, árok, a mellette kihányt
földdel együtt.
sancol ~ i Szenvedve, gyötrődve töri
magát vmiért.
sanda ~ mn Szószerkezettel: sanda
szemű: → kancsal.
sandal ~ i 1. Alattomosan pislog,
sandít. 2. Sandalva níz: kancsalítva néz.
sanda szemű: → sanda

sáfrányillat
sankér ~ fn Nemi érintkezéssel terjedő, a külső (férfi és női) nemi szerveken
helyi elváltozásokat okozó betegség,
lágyfekély. L. még: nemi élet
sankéros ~ mn → Sankérban szenvedő. Szitok: Te ~ kurva!
sánta ~ mn − Közmondás: Az ördögök közt is a ~ a leghuncutabb: a ~ ember huncut, rosszindulatú szokott lenni.
Könnyebb utóṷlírni a hazug embert,
mint a ~ kutyát: a hazugságon könnyen
rajtafogják az embert. L. még: büdössánta, emberi test, járványsánta
Sánta Birinyi Imre: → cívis ragadványnevek
sántaficér mn − Sánta embert gúnyoló, rímes (gyermek)mondóka: Sántaficér, kan egér, bújjon beléd száz egér! L.
még: gyermekcsúfoló
Sántakati ~ fn Szíriusz. A régi öregek magyarázata szerint a ~ kora este
jön fel, az Esthajnalcsillaghoz nem
messze biceg, sántit, néha megremeg,
mintha baktatna.
sántaszél ~ fn 1. Esőt hozó északkeleti → szél. 2. Esőt hozó délkeleti szél.
sántázás ~ fn Körömfájós juh lábának gyógyítása. L. még: juh betegségei
és gyógyításuk
sántázószer sántázóṷszer fn Gyógykenőcs; a lesántult, azután megkörmözött és megsántázott birka lábát kenik be
vele. A ~t titkos receptje alapján a juhász
állítja össze. Van benne → kékkő, timsó,
és → gunera ’vulnera’, ill. egy kevés
vmi más is. L. még: juh betegségei és
gyógyításuk
Sántha Kálmán utca: → utcák−utcanevek
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sántít ~ i Sántíttya a lábát: szarvasmarha, ló stb. vmelyik lábára sántít. Akkor mondták, ha pl. a ló belelépett
vmilyen éles tárgyba.
sáp ~ fn Tisztességtelen haszon, jövedelem. Szólás: Kivette belőÝle a ~ot:
magához vett egy részt, ami nem is járt
neki.
sápadtka ~, sápitka mn/fn Sápadt
〈kisgyerek〉.
sápítka: → sápadtka
sápítkozik: → sápítozik
sápítozik ~ i Alakváltozata: sápítkozik. Éles hangon panaszkodik.
sapka: → sipka
sapkatőke: → sipkatőke
sápkór sápkóṷr fn (rég) Serdülő leányokon mutatkozó vérszegénység. L.
még: népi betegségnevek
sápkóros sápkóṷros mn (rég) →
Sápkórban szenvedő.
sár ~ fn 1. Vágja a sarat: a) kapával
vágja, előkészíti a tapasztáshoz. b) ~ban
sietve megy. 2. → Gubásmesterségben:
köszörű~. 3. Salak. Az olaj ~ja: az olaj
fekete salakja. 4. A fül ~ja: fülzsír. −
Fenyegetés: Vigyázz, mert feltürülöm veled a ~t!: fiúgyermekek, legények vitájában az erősebb mondja a gyengébbnek.
Kifejezésben: Csupa egy ~: tetőtől talpig
~os. Szóláshasonlat: Nehéz, mint a ~:
mondják a nehezen felemelhető, súlyos
tárgyra, kisgyermekre. Annyi, mint a ~:
nagyon sok. Szólás: Jóṷl kinőÝtt a ~bul
− mondják tréfás dicséretként a hórihorgas, magas emberre. Nem úgy megy,
hogy kennyük be ~ral: nem lehet, ill.
nem szabad vmit felületesen végezni. Víka esőÝ, köböl ~: ősszel kis eső is sok ~t

sáfrányillat
okoz. Se bú, se kár, csak a nagy ~: (tréf)
sebaj! Általánosan ismert gazdaregula:
ŐÝsszel porba, tavasszal ~ba!: az a jó,
ha ősszel száraz, tavasszal nedves földbe
kerül a mag. L. még: epesár, köszörűsár
sarabol ~ i 1. → Sarabolóval, horolóval sekélyen, felületesen kapál 2. Sarlóval, kapával gazt irt. 3. Sarlóval füvet
vág. − Igekötős alakjai: → lesarabol,
megsarabol.
sarabolás ~ fn Másik neve: felezís.
Felületen végzett → kapálás, fölözés.
saraboló sarabolóṷ fn Szószerkezettel: sarabolóṷ kapa. Széles, rövid lemezű, egyenes élű gyomirtó eszköz, →
kapa. L. még: horoló
saraboló kapa: → saraboló
saraglya: → saroglya
sárarany ~ fn Folyóból kimosott →
arany.
sarc ~ fn Kivetett → adó. A múlt
század legelején még az idős cívisek úgy
mondták, hogy Viszem a ~ot az adóṷba,
vagyis az adóṷhivatalba. Kivette a ~:
kivette a részét, ami járt neki.
sarcol ~ i 1. Szenvedve, gyötrődve
töri magát vmiért. 2. Kínoz, gyötör.
sarcolódik sarcolóṷdik i Nyomorog,
senyved.
sárgaderes ~ mn Lószínnév, a → deres változata. L. még: lótenyésztés
sárdeszka ~ fn Másik neve: sárgadeszka. → Kőműves az elkészült falegyenre a fedélszék elhelyezése végett
egy sor deszkát helyez el, hogy a fedél
ne közvetlen a fallal érintkezzék.
sárfal ~ fn Szószerkezettel: rakott ~,
rakott fal. Törekkel, szalmával kevert,
meglocsolt, megtaposott sárból készült

12

sajt

→ fal, amelyet deszkák közé bunkóval
döngöltek, vertek. A ~ a ház és gazdasági épületek építésének (egyik) kezdetleges formája.
sárfehér sárfejír, sárfehír fn Szószerkezettel: sárfehír szőÝlőÝ, szagos sárfehír. Nagy fürtű, nagy szemű, világos
szemű, kissé illatos, ropogós borszőlő. A
sárfejír nagyon szíp, de savanykás szőÝlőÝ.
sárfehér szőlő: → sárfehér
sárga ~ I. mn 1. Színnév, összetétellel jelölt árnyalatai: → fakósárga, homályossárga, szattyánsárgás. 2. Juh pofaszíneként II. fn Sárga ló. Tulajdonnévként is él(t). Lovat gyorsabb haladásra nógató tréfás biztatás: Co fel, ~, nem
aggyák a jánt hiába! − Szóláshasonlat:
Sárga, mint a tökvirág/viasz: beteges.−
A ~ színnévhez kapcsolódó népi hiedelem szerint, aki tavasszal ~ pillangót lát
meg először, hamarosan meghal, ha fehéret, akkor beteges lesz. L. még: cívis
hiedelemvilág
sárga bélű dinnye ~: → Dinnyefajta.
sárgacseresznye ~ fn → Cseresznyefajta.
sárgaderes ~ mn Lószínnév, a → deres szín egyik árnyalata. L. még: lótenyésztés
sárgadeszka: → sárdeszka.
sárgadinnye ~ fn Üdítő gyümölcsnövény. A megérett, megrepedezett ~
érdessé, rücskössé válik, → megripácsásodik. Egyik fajtájának sötétsárga
színe, recés külseje van. L. még: dinnye
sárgaföld sárgafőÝd fn Agyag. Szólás: Megszíjja a sárgafőÝd: meghal. Akkor lesz mán ebbül ember, ha megszíjja

sáfrányillat
a sárgafőÝd: ti. ha meghal. Majd meggyóṷgyít a sárgafőÝd: már nem gyógyul
meg soha. A frazémákban a ~nek ’sír,
sírgödör’ jelentése (is) van.
sárgakása: → köleskása
sárgakásás ~ mn Sárgakását tartalmazó 〈étel〉. L. még: cívis konyha
sárgakikerics sárgakikirics fn Tavaszi kankalin. Primula veris. Korai vadvirág. L. még: kikerics
sárgakocsi ~ fn Négykerekű, lófogatú személyszállító eszköz, amelyet az
uradalmakban, elsősorban az intéző és
gazdasági ügyek irányítói használtak.
sárgakolompér: → sárgakrumpli
sárgakövér ~ fn → Mészárosmesterségben: nagyon szép színű és igen jó
minőségű húsáru. A ~ a tengeridarával,
búzadarával, összevágott kumplival,
sütőtökkel, cukorrépával abrakolt, jól
meghízott tiszta hústömeg jószágok hússzintjét borította.
sárgakrumpli ~ fn Nevének változata: sárgakolompír. Főleg takarmányozásra való, de ételként is fogyasztható,
bő termő → krumplifajta.
sárgaliliom ~ fn Iris pseudacorus.
Sásliliom, május végén virágzik. L. még:
virágoskert
sárga magyar [tyúk]: → tyúk
sárgaordas ~ mn → Szarvasmarha
színének jelölésére.
sárgapaszuly: → büdöskőpaszuly
sárga peremizs: → peremizs
sárgarépa sárgarípa fn Régi népi
neve: → murok. Nem tartozik a répafélék rokonságába, csak hasonló alakja
miatt kapta a nevét. Nagy A- és C-vitamin tartalma, jól eltarthatósága miatt
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hazánkban (is) hamar elterjedt. Nálunk a
leggyakoribb kerti zöldségnövények közé tartozik. Debrecenben inkább nyersen
fogyasztották, de még inkább sertésnek,
tehénnek adták. Főzelékként csak a gazdagabbak ették, ők is disznóhússal.
Ilyenkor a ~´t megtisztítják, laskára vágják, megfőzik, ráhabarnak. Így fogyasztható étel. Ma inkább ételízesítőként
hasznosítják.
sárgarigó: → málinkó
sárgarózsa sárgaróṷzsa fn Nemes
rózsa, bokorrózsa. L. még: virágoskert
sárgaság ~ fn A bőrnek és a szem
kötőhártyájának sárgás elszíneződése.
Egyik fajtája a → feketesárgaság. L.
még: népi betegségnevek
sárgatúró sárgatúróṷ fn Tejjel, tojással és cukorral összekevert túró.
Húsvíti ítel vóṷt Szabolcsba, tojássárgájával.
sárgavászon ~ fn Boltban is árusított, 2 nyüsttel szőtt tiszta kendervászon.
Jól lehetett rá kézimunkázni, ruhát is
varrtak belőle. A férfiak → kapcának is
kedvelték.
sárgavirág ~ fn Sok fajtája van, vad
és kerti egyaránt. L. még: virágoskert
sárgerenda ~ fn A szelemennel párhuzamos, a falra támaszkodó gerenda;
koszorúgerenda.
sárgubanc ~ fn Sertésen, kutyán sáros szőrcsomó.
sárgul/ik ~ i Sárgul. Sárgulik a határ, mikor a repce virágzik.
sárhányó sárhányóṷ fn Fellépő a →
szekéren.
sárhatnék: → sárlik
*Sárhíd: → *Nagyhíd

sáfrányillat
sárhúzogató: → sárkaparó
Sári ~ tn − Táncszó, kurjantás: Hop,
~, sarokra, fog a kontyod marokra! Szólás: Sári köpi a markát, gyúrja a tísztát:
(gúny) lány nagy hévvel lát neki a munkának, ti. így nem lehet levestésztát készíteni. L. még: sarkonforgó
sáribál ~ fn Főleg cselédlányok és
katonák részvételével megrendezett mulatság, ill. katonáknak és a velük szórakozó, rossz erkölcsű nőknek, a → bakasáriknak vhol a külterületen tartott
mulatsága. 1945 előtt a Rózsabokor vendéglőben minden szombaton volt ~. L.
még: kurva
sárít: → sárlik
sáríthatnék: → sárlik
sarj ~ fn Alakváltozata: sarjadík. 1.
Növényen fiatal hajtás. 2. A kivágott
akácfa tuskójáról v. gyökérről kinövő
hajtás. Csak az akácfánál van, a többi fa
nem ~ad. L. még: tősarj
sarjad ~ i Növény(ki)hajt.
sarjadék: → sarj
sarjburjánzás ~ fn A fa tövénél keletkező hajtások tömege.
sarjerdő sarjerdőÝ fn Tuskóról v.
gyökérről felújult erdő.
sarjú ~, sarnyú fn Második, esetleg
harmadik kaszálású → széna.
sarjúboglya sarjúbogja, sarnyúbogja
fn Második, esetleg harmadik kaszálású
szénából, → sarjúszénából rakott boglya.
sarjúdohány ~ fn Az első levelek leszedése után a növény tövénél sarjadt →
dohány.
sarjúfű: → sarjúszéna
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sarjúgyűjtés sarjúgyűjtís, sarnyúgyűjtís fn A lekaszált → sarjúszéna öszszeszedése, összegyűjtése.
sarjúmalac ~ fn Olyan → malac,
amelyet a koca ugyanabban az évben
második fialásakor fial. L. még: disznótartás
sarjúpulyka sarjúpujka fn Ugyanazon évben a második költésből való →
pulyka.
sarjúszéna sarjúszína, sarnyúszína
fn Másik neve: sarjúfű (sarnyúfű). Második kaszálású széna. Az → anyaszéna
a lovak, a ~ a szarvasmarhák, főként a
fejős tehenek takarmánya.
Sarkadiné ~ tn − Tréfás figyelmeztetés: Sarkadiné, ~, kifutott a savanyúlé!:
akkor mondják, ha főzés közben a gazdasszony kimegy beszélgetni. L. még:
kanecetes
sarkal ~ i Sarkán megy.
sarkalás ~ fn → Csizma, cipő sarokkal való ellátása, ill. ennek eredménye.
sarkall ~ i Lovas a lovát sarkával,
sarkantyújával döfködve ösztökéli.
sarkantyú ~ fn 1. Lábbeli sarkára
erősített fémeszköz, amellyel a lovas a
lovát sarkallja. Ősi darab lehet. Alakja
szerint kétféle: felütött és felkötős ~.
Előbbi a régibb, ez a → csizma kemény
sarkára szögekkel van felerősítve, az
utóbbi divatosabb, kevésbé zajos, ennek
a két szárnyába szíjat húznak. Ez a ~ a
csizma kérgén áll, a lecsúszástól a csizma kérgére tett dudor óvja meg. (A nagy
taréjú ~t → debreceni csengőnek nevezték.) A hortobágyi csikósok és a debreceni parasztlegények körében nagy divatja volt/van a ~nak. − Közmondásban:

sáfrányillat
Annak aggyák a ~t, aki nem tuggya
megpengetni: a) gyakran éppen annak
van szerencséje, jómódja, aki nem tud
vele élni. b) az nyeri el a hivatalt, aki
nem alkalmas annak betöltésére. 2. →
sarkantyúcsont L. még: bárányjegy,
hortobágyi pásztorviselet
sarkantyúcsont ~ fn Röviden: sarkantyú. 1. Háziszárnyas, főként csirke,
tyúk kétágú kulcscsontja. Ha ketten sarkantyút törnek, azt jelenti, hogy e csontot kétfelé húzzák abban a hiszemben,
hogy akinél a széttört csont csúcsa marad, annak a kívánsága teljesül. 2. Másik
neve: kokassarkantyú. A → kakas csűdjén hátrafelé görbülő karom.
sarkantyúka: → sarkantyúvirág
sarkantyútaposó sarkantyútaposóṷ
fn Vkit szolgai módon, csatlósként követő személy.
sarkantyúvirág ~ fn 1. Hivatalos neve: sarkantyúka. Tropacolum majus. Kapaszkodó szárú, kerek levelű, (narancs)
sárga virágú dísznövény. 2. Piros v. fehér virágú, évelő dísznövény. L. még: virágoskert
sárkányfarka ~ fn Mondják sárkányfaroknak is. Sötét esőfelhő, ill. annak farokhoz hasonlító nyúlványa (és a
jelenséget kísérő vihar); nyári fergeteg.
A ~ ahol elvonul az égen, ott felhőszakadás van. Az ezt kísérő szélvihar nagy
pusztítást tud tenni, háztetőket is lesodor. A Hortobágyon ilyenkor a csikósok
a ménest körbevették, és egy helyben
forgatták, nehogy a mennydörgés és villámlás miatt szétszaladjon. L. még: időjárás
sárkányfarok: → sárkányfarka
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sárkánykígyó sárkánykígyóṷ fn Mesebeli kígyótestű sárkány.
Sárkány-kunyhó: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
Sárkány-kút: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
sárkánytej ~ fn − Szólás: Sárkánytejet szopott − mondják a nagyon kegyetlen emberre.
sárkaparó sárkaparóṷ fn Másik neve: sárhuzogatóṷ. A ház külső bejáratánál a földbe v. betonba rögzített éles
vasdarab. Ezen takarították le a házba
lépés előtt a lábbeli talpára ragadt sarat.
sárkelep, sárkelet: → sárkerep
sárkerep sárkelep, sárkelet fn 1. Sárkereplucerna. Medicago falcata. 2. Szarvaskerep. Lotus corniculatus. − A népi
időjárási megfigyelés szerint, ha tavaszszal sok ~ nő a kertben v. a mezőn, akkor azon a nyáron sok eső várható. L.
még: időjóslás
sárkolonc ~ fn A kútgém végére kötött nehezék.
sárkonc ~ fn A → szarvasmarha lapockája alatt levő hús egy része. → Húslevesnek igen jó.
sarkonforgó sarkonforgóṷ mn 1.
Ügyes, dolgos 〈fiatal nő〉. 2. Jó táncos
〈nő〉. − Szólás: Sarkonforgóṷ kis menyecske vagyok én. Kinek csóṷk kell,
párosával adok én: ismert nóta soraiból
lett frazéma.
sarkonforgó menyecske sarkonforgóṷ menyecske: Ügyes, dolgos menyecske.
sarkos töltike sarkos tőÝtike: Sarkos
formájú → tölcsér.
sarkospatkó: → jégpatkó

sáfrányillat
Sárkút-tanya: → Pallag
sárlik ~ i Alakváltozatai: sárít, sáríthatnék, sárhatnék. → Kanca párosodási
ingert, készséget mutat, ill. párzik. −
Igekötős alakjai: → megsárlik, visszasárlik. L. még: lótenyésztés
sarló sallóṷ fn Gabona, fű stb. levágására és fölszedésére használt rövid
nyelű, félköríves pengéjű szerszám. A
vele való cselekvés igéje: → sarlóz,
lesarlóz. A kaszás, ill. gépi aratás elterjedéséig az → aratás eszköze volt. A ~
Debrecenben kevésbé volt elterjedve, a
szomszédos falvak lakói hozták be. Itt
fűvágásra sem használták, esetleg markot szedtek vele (→ marékszedő sarló).
sárló kanca sárlóṷ kanca: Párosodási ingert, készséget mutató → kanca. L.
még: lótenyésztés
sarlóz sallóṷz i Gabonát, füvet →
sarlóval vág.
Sármány utca: → Haláp
sarnyú: → sarjú
saroglya sarogja, saragja fn 1. Szekérderéknak (kocsideréknak) hátul, ill.
elöl elhelyezkedő rácsszerű alkatrésze.
Általa a szekérderekat lezárják, esetleg a
rakterületet megnövelik úgy, hogy a leeresztett egyenes ~´ra szekérkast tesznek. Részei: a saroglya oldalfái, a saroglyalevél/saroglyazáp, saroglyapálca,
vmint a saroglyát rögzítő saroglyalánc/saroglyatartó és saroglyavánkos. A
szekér/kocsi hátulján levő nagyobb ~ a
hátulsó saroglya/hátsó saroglya, a szekér elején elhelyezkedő kisebb méretű
neve első saroglya/elülső saroglya/kissaroglya. A szokásostól eltérő alakja miatt megkülönböztetik még a görbesarog-
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lyát, ezt kocsifogatoknál használják. A ~
a talyigának is fontos része. Egy fogathajtási módnál a kocsis saragjábul hajtott, vagyis állva a szekér hátsó részéből
hajtotta a fogatot. 2. Rudakkal ellátott
rácsos szállítóeszköz, pl. ganéjhordó saroglya. − A fogalmak jelentését l. a szócikkükben!
saroglyalánc sarogjalánc fn Másik
neve: sarogjatartóṷ. Azon láncok egyike, amellyel a → saroglyát rögzítik.
saroglyalevél sarogjalevél fn Másik
neve: sarogjazáp. A → saroglya oldalfáival párhuzamos és őket összekötő lécek
egyike.
saroglyapálca sarogjapáca fn A szekérsaroglya oldalfáival párhuzamos és
azokat összekötő vaspálcák közül egy.
saroglyás sarogjás mn Szószerkezettel: sarogjás szarvú. Szarvasmarha
szarvállásának jelölésére. Egyik fajtája
az előre saroglyás.
saroglyás szarvú sarogjás szarvú:
→ saroglyás
saroglyatartó: → saroglyalánc
saroglyavánkos sarogjavánkus mn A
→ szekér alsó oldalfájába erősített azon
2 vaskampó közül egy, amelyekbe a →
saroglya alsó részét akasztják.
saroglyazáp: → saroglyalevél
sarok ~ fn 1. Sarkig írőÝ: a nyaktól
v. a deréktól a ~ig lecsüngő 〈gatya, bunda stb.〉 Sarkig ráncos: pl. gatya derekától az aljáig ráncos. Sarkig fosta magát:
lefosta magát. 2. Másik neve: patkóṷsarok. A lópatkó két végébe csavarozható, hegyes vas. A jeges út miatt télen ezt
csavarták be a patkóba. 3. Lábbeli része.
4. A kaszapengének a nyél felé eső, ki-

sáfrányillat
szélesedő, hegyben végződő része −
Frazémákban is előfordul. Nincs ki nígy
~ra: bolondos, hóbortos. Sarkával fenyegeti az eget: (tréf) hason fekve lustálkodik, alszik. A seggibe verte a sarkát:
(durva) megfordult és elszaladt. Gyermek tréfás fegyelmezéseként: Hátul kötöm/kőÝtöm a sarkod!: ellátom a bajodat. Hajdan a ~nak a farhoz való görcsös
húzódását a boszorkányok rontó erejének tulajdonították. Boszorkányperekben
a 18. századig gyakran szerepelt vádként
ellenük. L. még: viharsarok
sarokalsóflekk sarokalsóṷflekk fn A
→ felsőflekk alatt elhelyezkedő, azt alátámasztó (bőr)folt.
sarokfa ∼ fn Kosárfonóknál a négyzetes alj sarokjaira elhelyezett fa, vessző.
L. még: vesszőfonás
sarokfelsőflekk: → flekk
sarokfog ~ fn Hátulsó zápfog, bölcsességfog. L. még: fog2
saroklóca saroklóṷca fn Nagyobb
helyiségekben a sarokban elhelyezett
asztal melletti → lóca. Régi időkben a ~
elé tett asztalnál csak a család férfitagjai
ehettek.
sarokráma ~ fn → Cipő részeként: a
sarokrészt körbevevő → ráma.
sarokszem ~ fn A szőlőtőke felső részén levő rügy, amelyből a vessző hajt
ki. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
sarokszorító sarokszorítóṷ fn A →
bocskort hátul lezáró, viselője sarkát borító bőrdarab.
saroktaposás ~ fn Olyan sérülés,
amikor a ló első patája, a hátsók előre
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kapása miatt megsérül. L. még: ló betegségei és gyógyításuk
saroktéka ~ fn A sarokban elhelyezett, rácsos ajtajú kis faliszekrény. A
közepe bepászolt a sarokba, és kétfelé
nyílt az ajtaja. Idővel a városi házakból
kiszuperálták, kiszorult a tanyára. Sok
mindent tartottak benne a gazdasszonyok: kenyeret, rántást, fűszereket, apróṷ-cseprőÝ dolgokat.
Sáros-ér: → ér, halászat a hortobágyi vizeken
Sáros-éri-erdő: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
Sáros-éri-gulyástanya: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
Sáros-éri-hodály: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
Sáros-éri-járás: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
sároshátú ~ mn/fn Rossz erkölcsű,
züllött 〈nő〉, → kurva.
sárpadka ~ fn Röviden: padka. Sárból rakott ülőalkalmatosság a ház bejáratán belül. Így védték az ázástól.
sárrét sárrít fn Sárral borított, de fűvel, kákával benőtt, vízenyős, mocsaras
rét. A Hortobágyon több vizenyős, totyogós ~ volt.
sárszalonka ~ fn Nedves réteken élő,
hosszú, bunkós csőrű szalonkaféle.
sártaposni ~ in Sárban járni. Sártaposni mentek ki a katonák a frontra.
saru ~ fn Szíjakkal, pántokkal a lábra
csatolható talp, → lábbeli.
sárvíz ~ fn Ló, szarvasmarha testén
az ütés helye alatt keletkező sárgás nedv.
Ha a jószág, főleg a ló megüti a combját,
akkor ellepi a ~ az ütésen belül, azaz

sáfrányillat
sárvizes lesz, sebe elfertőződhet, ebbe
bele is pusztulhat.
sarzsi ~ fn (rég) 1. Alacsonyabb katonai fokozat(ok) az altisztig. A ~ előÝlíptetís vóṷt a katonaságnál: az őÝrvezetőÝvel kezdőÝdött, a tizedes, a szakasz- vezetőÝ. 2. Ilyen rendfokozat jelzése.
sas ~ fn 1. Nagy testű, barnás tollú,
kampós csőrű, ívelt karmú ragadozó
madár. Ismert fajtája a → parlagi sas.
Szóláshasonlat: Ojan szeme van, mint a
~nak: éles. Szólás: Megrugdosta a ~: a)
beverték a fejét. b) rongyos az öltözete.
Lerugdosták a ~ok a ruhát rulla: rongyos az öltözete. 2. A → szekéroldalak
két felső fáját középen összefogó deréklánc vaskampója, amely az egyik láncszembe akasztva biztosítja, hogy a szorosra húzott lánc a rakományt szilárdan
tartsa.
sás ~ fn 1. Szószerkezettel, szóösszetétellel: kutyaherílőÝ- ~, háromélű-~.
Carex. Mocsaras helyen tenyésző, magas
szárú, háromélű, hosszú levelű, fűszerű
növény; → csádé. Aki rajta szalad, annak a lábát is összevissza vágja. 2. →
siska. 3. Szárba még nem szökkent gabona levele. Amíg hasba van a fej, addig
~nak mondták a gabona levelit.
Sas-csárda: → hortobágyi helynevek
és helynévtípusok
sáscsörmő sáscsörmőÝ fn Sástörmelék.
sásél ~ fn Mézeskalácsformák metszéséhez használt véső. L. még: mézeskalácsos
sásélű ár ~: → Csizmadiák szerszámaként: laposra köszörült → ár.
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sásélű szúróár: → szúróár
sasfa ~ fn Az épület sarkaira, az ablakok és ajtók két oldalára állított vastag
faoszlopok közül egy. Véseteibe (pl. a
boronaházaknál) a vízszintes gerendák
végeit illesztik.
sásfű ~ fn Vizenyős területen növő
fűféle összefoglaló neve.
sáska ~ fn Egyenes szárnyú, ugrólábú, növényevő rovar. Egyik fajtája a
→ kabóca. Szóláshasonlat: Ugy eszik,
mint a ~: mohón eszik.
*sáskajárás: Több is volt Debrecenben. A legpusztítóbb 1642-ben és 1688ban. Ez utóbbi a városban is éhinséget
okozott.
sasköröm ~ fn Nagyra nőtt, horgas
→ köröm.
saslódik saslóṷdik i 1. Satnyul. 2.
Nyomorog.
sásszék ~ fn Ülőalkalmatosság. Nádas helyen készítették, kivágták a talajból, erre ültek. Ilyen helyen költöttek a
vadrucák is.
Sas utca: → *utcaszer
saszla csaszla, ~ fn Összetétellel:
csaszlaszőÝlőÝ. Színéről fehírsaszlának
(fejírsaszlának) is mondják. Korán érő,
nagy bogyójú, édes csemegeszőlő, jóṷ
állóṷ szőÝlőÝ. Ismert fajtái, változatai a
→ piros saszla, passatutti. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
saszlalugas csaszlalugas fn Saszlaszőlőből álló lugas.
saszlaszőlő: → saszla
satíroz ~ i → Mézeskalácsos kéthárom színű masszával ájzol.
sátánkodik ~ i Hízeleg.

sáfrányillat
sató satóṷ fn Köznyelvi neve: sodó.
Sült tésztához tálalt édes (meleg) mártás.
− A → cívis konyhán a gazdasszony így
készíti: A tejben elveri a tojássárgáját,
olyan sűrű pépet kap, mint a madártej, és
ezt ráönti a süteményre.
sátor ~ fn A vásárok, hetivásárok,
nagyobb piacok árust és árut védő kelléke. Hajdan a jelentős vásárhelyek gyakori és több napon át tartó vásáraira, piacaira állandó jellegű sátrak készültek deszkából, bádogból (és téglából). A ponyvasátrak hordozhatók voltak, a vásározó
kereskedők, lacikonyhások magukkal
vitték, és felállították. Így pl. a cívis
kézművesek közül a gubásmesterek a →
gubasátorban, a kalapkészítők a → kalapossátorban árusítottak. A hosszú ideig tartó vásárok alkalmával nagy gondot
jelentett a sátrak őrzése. Ennek egyik
módja volt, hogy a sátrak a vásárokon,
hetivásárokon sorokat alkottak, és árufélesség szerint csoportosultak (pl. →
fonalsor). Hajdanában a vándorló cigányság otthona, lakása is ~ volt. Az
egyazon ~ban élők csoportja volt a →
sátoralja, az ilyen cigány a → sátoros
cigány. A rég letűnt idők emlékét idézi a
→ malomsátor is. Ez a szárazmalom kör
alakú ~tetős épülete volt, ebben kapott
helyet a malom nagy hajtókereke. Szóláshasonlatban: Nyomul kifelé, mint a
malom~: mondják, ha az erjedő must ki
akar futni a hordóból. L. még: sátorfa,
sátorozik
sátoralja sátorajja fn → Cigányoknak egy sátorban élő csoportja.
sátorbeli cigány sátorbéli cigány:
Másik neve: sátoros cigány; röviden: sátoros. Gyakran Tsz-ban: sátorbéli cigá-
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nyok, sátoros cigányok. → Cigány népcsoport volt, tagjai még a múlt évszázad
első évtizedeiben is vándorló életmódot
folytattak. Hosszabb-rövidebb időre
megtelepedtek, sátort vertek, dolgoztak
(pl. a tanyákon vályogot vetettek), majd
dolguk végeztével tovább vándoroltak.
Sátruk csutkakóróból és más a tanya körül talált hulladékanyagból készült. Váza, a szükséges faanyag állandó volt,
vándorlásaik során ezt magukkal vitték.
Ekhós szekeren vonultak, az → ekhó
alatt aludhattak is. − Szóláshasonlat:
Ojan piszkos, mint a sátoros cigány: nagyon piszkos.
sátorbéli cigány: → sátorbeli cigány
sátorbéli cigányok: → sátorbeli cigány
sátorfa ~ fn − Szólás: Viszi a ~´ját:
elmenekül, odébbáll. Felszedi a ~´t:
odébbáll, elköltözik. Szedi a ~´ját: elmenni készül. A frazémák eredeti jelentése: ’kudarcba fulladt hadi vállalkozás
után szétbontja a sátortábort, a katonai
tábort’.
sátoros: → sátorbeli cigány
sátoros cigány: → sátorbeli cigány
sátoros cigányok: → sátorbeli cigány
sátoros ünnep: → kakasos ünnep
sátorozik ~ i Sokáig időzik vhol.
Szóláshasonlat: Sátorozik, mint a sátoros
cigány: sokáig időzik vhol.
satrafa ~ fn Pletykafészek nő, hírhordó.
satu ~ fn 1. A munkadarab befogására, rögzítésére való vasszerszám. 2. →
sutuj
satul: → présel
satulás: → szőlőpréselés

sáfrányillat
saturnus ~ mn Beteges, satnya 〈→
csirke〉. L. még: baromfitartás, csillag
sattyog ~ i 1. Lassan, óvatosan megy.
2. Sunyi módon viselkedik.
sava-borsa ~ fn − Szólás: Megadta a
~´t-~´t: ételnek megadta az ízét. Kikeresi
~´t-~´t: a) erősen firtat vmit. b) nem
hagyja az igazát.
savall saval i Neheztel.
savanyítás: → káposzta
savanyítottkáposzta-leves: → káposztaleves
savanyó: → savanyú
savanyú ~, savanyóṷ mn Népi megfigyelés várandós nővel kapcsolatban:
Ha ~t kíván, akkor fiú lessz. − Szerepel
szóláshasonlatban: Savanyú, mint a míreg/vesztís/vadalma/az ecet/az ecetágy:
nagyon ~. Szólásban: Ojan ~ ez a bor,
hogy paszujt lehetne vele főÝzni: ~, mint
az ecet. L. még: gyengesavanyú
savanyú bor ~: Gyenge minőségű →
bor. A szőlőtermesztő gazdák → pálinkafőzéskor → égettbort készítettek belőle.
savanyú étel savanyú ítel: Egyfajta
savanyú → leves. A füstölt disznóhúst
megfőzik, levét berántják, tejföllel, cukorral, ecettel ízesítik. Másik változata a
füstölt disznóhússal főzött, káposztalével
v. ecettel savanyított étel.
savanyú kolompérleves: → savanyú
krumplileves
savanyú krumplileves ~: Mondják
savanyú kolompírlevesnek is. A megmosott (füstölt) disznóhúst → darabszámra
v. apróra vágják. Apróra vágva jobb,
mert így belefő az íze. Ha jól megfőtt, a
krumplit beleteszik, és tovább főzik.
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Piros rántást tesznek bele; sót nem, de
kerti sáfrányt (→ jósáfrány) és ecetet
igen. L. még: cívis konyha
savanyúlé: → kanecetes
savanyú leves ~: Hagymával, fűszerekkel, ecettel ízesített rántott → leves.
L. még: savanyú étel
savanyúságok: → cékla, csalamádé,
ugorkasaláta.
savanyú tojásleves ~: Olyan savanyú → leves, amelybe tojást főznek.
savó savóṷ fn Aludttejből kiváló híg,
savanykás folyadék. Ha az aludttej kissé
túl van savanyodva, akkor felveti a savóṷját az alutté, vagyis kiválasztja, és a
felszínre hozza.
savóíz savóṷíz mn Savóízű.
savóoltó savóṷóṷtóṷ fn Disznó
gyomrából édes savó és különféle fűszerek hozzáadásával készített szer, amelyet
a juhtej oltására használnak.
Savóskút ~ tn Debrecentől északkeletre Sámson határában terül(t) el. Nyugatról a hadházi földek és Tamási-puszta
vették körül. A savóskúti erdő a sámsoni
határ egy részének megvásárlásával került a város birtokába. Határának birtokán kezdetben több nemesi család osztozott, Debrecen az ő elszegényedésükkel
terjeszkedett. A debreceniek a sámsoni
határ nagy részéhez Apafi Mihály erdélyi fejedelem adománylevelével jutottak.
Később még több kisebb részjószágot
szereztek benne. – Ma kedvelt kirándulóhely.
savószemű savóṷszemű mn Akinek a
→ szeme világoszöld, mint a savó.
savótúró savóṷtúróṷ fn A → juhtúró
egyik fajtája. L. még: túró

sáfrányillat
seb ~ fn − A gennyes ~et úgy gyógyították, hogy útilaput kötöttek rá. Öszszetételben: → rosseb.
sebes1 ~ mn → Szűrhimzőknél: az a
szél, ahol belevágnak a szűrposztóba.
sebes2 ~, sebess mn Gyors folyású.
Sebes fojóṷba nem szabad fürödni.
Sebes-ér: → halászat a hortobágyi
vizeken, Hortobágy folyó
sebes eső sebes esőÝ: Hirtelen keletkező sűrű és gyors → eső, zápor.
sebtében sebtibe hsz Nagyon sietve.
segéd ~ fn 1. Az inas neve a felszabadulása után. 2. Kisegítő munkaerő. −
Összetételben szereplő fajtái: bormérősegéd, csizmadiasegéd, fűszeressegéd,
kefekötősegéd, öregsegéd. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
segedelem ~ fn Segítség. Főként
imában, ill. vallásos ember beszédében
fordul elő.
segédlelkész-tanító segédlelkész-tanítóṷ fn (rég) A lelkipásztor mellett működő kezdő lelkész, aki népiskolában is
tanított.
segédszíj ~ fn → Hám részeként: a
marszíjat a húzó karikáihoz rögzítő csatos szíj; kötőszíj.
segédszoba ~ fn Vágóhídon a mészárossegédek pihenő- és étkezőhelye.
segédtámasz ~ fn A támaszték megerősítésére szolgáló fa- v. vaspálca.
segédvessző segédvesszőÝ fn Kosárfonóknál a fonást segítő pótvessző. L.
még: vesszőfonás
segédvizsga ~ fn (rég) Szakmai tájékozottságot számonkérő, a segéddé válást megelőző hivatalos eljárás.
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segédvizsgadarab ~ fn (rég) A →
segédvizsgán elkészített és a bizottság
által elbírált termék.
segélyegyleti eljáró segéjegyleti eljáróṷ: (rég) A rászorulókat segélyező
társadalmi egyesület adományokat is
gyűjtő ügyintézője.
segg ~ fn 1. Testrész: far, ülep, végbélnyílás. Külön névvel megjelölt részei:
a seggelyuka, seggekorpása, seggepartja. A női ~ durva szóval: picsa, szépítően valag. A nagy fenekű nő segges, fiúgyermekek játéka (volt) a seggreverősdi.− A cívis népnyelv igen gazdag a vele
kapcsolatos durva, tréfás hangulatú frazémákban. Így szerepel mondókában:
Busúj ~em, nincs pendejem! Gyermekek
egymást csúfoló mondókájában: Setesuta, ~em juka. Izgő-mozgó gyerek figyelmeztetése: Maraggy a ~eden! Viszket a
~ed?: verést akarsz? – kérdezik fenyegetően a rosszalkodó gyerektől. Tán a
~edbe ragadt a kezed? – gyermektől kérdezik figyelmeztetésként, ha nem csukja
be maga után az ajtót. Szóláshasonlatban: Szíp, mint a ~ szüretkor: mondják
gúnyosan a szépségével dicsekvőnek, ill.
dicsekvőről, ti. szüretkor a sok szőlőt
fogyasztóknak gyakran hasmenésük van.
Ugy szeretem, mint ~embe a tövisket:
egy csöppet sem szeretem. Seggel megy
a vájura, mint a malac: ostoba módon
fog hozzá vmihez. Szólásokban: Gyere
~em, láss vásárt!: hiába fáradtam, nem
lett a dologból semmi. Meghóṷtt, nem
kell a ~ire több fóṷt: főként szegény,
rongyos ember halálakor mondják. Teli
van a ~i boddzatúróṷval: nem tud nyugton maradni. Más változatban: Nyű van a

sáfrányillat
~ibe. Nem férne a ~ibe egy zabszem:
nagyon meg van ijedve. Seggel fordul
feléje: haragszik rá. Másként: Seggel forog rá. A ~it nyajja valakinek: alávaló
módon hízeleg. A nyelves, szájaskodó
nő Nem hagyta a ~ibe a nyelvit. Neki is
~ig ír a keze: a) ő sem alábbvaló másoknál. b) ő sem különb másoknál. A ~ibe
verte a sarkát, oszt elment: megfordult
és elszaladt. Aki ballábbal kelt fel, az
Seggel kőÝtt fel. Seggire vert a munkának az, aki gyorsan elvégezte a munkát.
Seggire vert a pízinek/vagyonának: elprédálta, elherdálta. Kivettík a ~i bolongyát annak, akit nagyon megdolgoztattak. Tavaj vertek/rúgtak ~be, most jutott
eszedbe? − kérdezik attól, aki vmi apróbb bántalmat idők múltával emleget.
Egy ~el két nyergen akar ülni az, aki
egyszerre két v. több egész embert kívánó feladatot akar teljesíteni. Közmondás:
Egy ~el két nyergen ülni nem lehet: egyszerre nem lehet két v. több fontos feladatot elvégezni. Aki a ~it emelíti, száját
ízesíti/vendígeli: aki nem lusta a munkára, annak van mit ennie. − Szerepel még
kifejezésben: Seggre ülteti a juhász a
juhot heréléskor, nyíráskor, sántázáskor.
Határozószói jelentéssel: segginél, vagyis közel hozzá. Névátvitelekben is
előfordul: az alacsony ember seggdugacs/seggtukarcs, a kis növésű gyerek
seggvakarcs, vkinek a (távoli) rokona,
hozzátartozója a seggevége. A cívis
konyha műszava a seggvéghurka, népi
növénynév a seggenülő tök, a pásztorkodás szava a seggenülő hodály, a nyereg
része a seggbőr és a seggpárna, a farhámé a seggszíj. Egyik-másik műszó az
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állati testrészhez köthető. 2. A gabonakéve kalásztalan, vágott vége. L. még:
emberi test; a fogalmak szócikkeit is!
seggbőr seggbűr fn → Nyereg részeként: az első és a hátsó kápát összekötő,
ívesen hajtott kb. 20 cm széles, erős
marhabőr, amelyet hasi szíjakkal kötnek
a nyeregfához.
seggdugacs ~ fn Alakváltozata: seggtukarcs, röviden: dugacs. Kis termetű
ember, ill. fejletlen, csenevész gyermek.
Főleg gyereknek mondva: Te kis ~/seggtukarcs!: te kis seggvakarcs! L. még:
emberi test
seggekorpása seggekorpássa fn Farhasíték.
seggel ~ i Hátrál, farol.
seggelyuka seggejuka, seggijuka fn
Fara lyuka, nyílása. Közmondás: Könynyű annak szarni, akinek nagy seggijuka
van: (durva) a gazdagnak könnyebb kiadni a pénzt, mint a szegénynek.
seggenülő hodály seggenülőÝ hodáj:
Olyan → hodály, amelynek a teteje a
földet éri. A hortobágyi ~ alkalmi szórakozóhely is volt, ugyanis a juhászok
főleg juhnyíráskor a ~ elejében tartottak
mulatságot a gyapjúszedő asszonyokkal.
seggenülő tök seggenülőÝ tök: Fel
nem futó → tök, főzőtök (sütőtök), ill.
jószágnak is adható takarmánytök.
seggepartja seggepartya fn A farhasíték (→ segg) széle, domborulata kétfelől. Akinek kipállott a seggepartya, az
furcsán ment, mert fájt neki.
segges ~ mn Nagy fenekű 〈nő〉. L.
még: emberi test, segg
seggevége seggivígi fn → Rokon
(ság), hozzátartozó. L. még: segg

sáfrányillat
seggivégi: → seggevége
seggpárna ~ fn 1. → nyeregpárna. 2.
Székre tehető, tyúktollal töltött, négyszögletes → párna.
seggre kapál: → kapálás
seggreverősdi seggreverőÝsdi fn →
Gyermekjáték: A kisorsolt gyerek fejét
vki az ölébe rejti, hogy ne lásson, majd a
többiek közül az egyik jó nagyot húz a
hátsójára. Mikor fölegyenesedhet, ki kell
találnia, ki volt a „bűnös”. Ha sikerül,
helyet cserélnek, ha nem, ismét ő lesz az
„áldozat”.
seggszíj ~ fn A → farhám része.
seggtörlő seggtörlőÝ fn A hajdani
pa- pírszegény világban a higiéniára
különösen a szegények körében kevés
gondot fordítottak/fordíthattak. Ennek az
emléke az alábbi találós kérdés és rá
adott durva válasz is: Meddig ing a nőÝi
ing? Derékig, mert deríkon alóṷl mán
segg- törlőÝ. Természetesen ilyen célra
a módosabbaknak is megfelelt a darabokba vágott újságpapír v. más papírféle. Szegényeknél a tengericsutka, sőt
nagyobb levelű gyomnövény, pl. lapulevél is megtette. Erre utal az árnyékszék
oldalára írt tréfás figyelmeztetés is: Keserű la- puval, ne türüld a segged, mert
kijukad a lapu, oszt szaros lessz a kezed!
seggtukarcs: → seggdugacs
seggvakarcs ~ fn (tréf) Kis növésű
gyermek. L. még: emberi test
seggvég seggvíg fn Disznó vastagbelének utolsó 30–40 cm-es szakasza, ill.
annak a környéke.
seggvéghurka seggvíghurka fn A
disznó vastagbelének utolsó, a végbélnél
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levő 20–40 cm hosszú szakaszába töltött
májas → hurka. L. még: disznóölés
segít ~ i − Szólás: Még lehetne rajtam ~eni: tráfás válasz a Hogy vagy?
kérdésre: nem vmi jól.
segítség segiccsíg fn Segítőtárs.
sehon ~, sehun hsz Sehol.
sehonnen sehunnen hsz Sehonnan.
Sehunnan se.
seízű ~ mn Íztelen, jellegtelen ízű. Se
nem sóṷs, se nem paprikás.
sejehuja ~ isz Réja. Sejehuja, haj!
sej-haj ~ isz Mulatozás, tánc közben
használt kurjantás, réja. Szólás: Elhúzták
a ~át!: elbántak vele, tönkretették.
sejt ~ i − Szóláshasonlat: Sejti, mint
macska az esőÝt. L. még: megsejt
sejtnyitóállvány: → fedelezőállvány
sejtnyitókés: → fedelezőkés
sejtnyitóvilla: → fedelezővilla
sekély sekéj fn Sekély vízű hely. Sekéjen szánt: csak a felületen szánt, →
fennyedén szánt. L. még: szántás
*sellista: → Református Kollégium
sellő sellőÝ fn → Mézeskalácsosoknál: sellőt ábrázoló faforma.
selyem sejem fn 1. Finom kelmefajta.
Egyik, kevésbé jó minőségű fajtája a →
tuszaselyem, paszományosoknál használt
~fajta a → trámaselyem és a műselyem.
Szólás: Nem sejem az ílete: nehéz, küzdelmes élete van. 2. Másik neve: tengeri sejme. Mondják bajusznak is. A kukoricacső hegyén levő selymes szálak.
Kihányta a sejmit.
selyembogár sejembogár fn Egy rovarfajta. A bokrok alatt tanyázik, éjszaka
világít.

sáfrányillat
selyemcérna sejemcérna fn Selyemfonalból sodrott → cérna. L. még: paszományosmesterség
*selyemhernyó-tenyésztés: Mária
Terézia rendeletére Debrecen is próbálkozott vele. L. még: Epreskert
selyemkeszkenő sejemkeszkenőÝ fn
Selyemkendő. L. még: cívis női viselet
selyemlajbi sejemlajbi fn Köznyelvi
eredetű neve: sejemmellény. Vastagabb
selyemből, ún. brokátselyemből készített
ünnepi → lajbi. L. még: cívis férfiviselet
selyemmellény: → selyemlajbi
selyempruszlik sejempruszlik fn Selyemből készített testhez simuló, kivágott, elöl fűzött női mellény. L. még:
cívis női viselet
selyemruha sejemruha fn Másik neve: sejemviganóṷ. Szólás: Sejemruha,
fakilincs, odahaza kenyír sincs: olyan
háztartás rimes, ritmusos kigúnyolása,
ahol mindent a cicomás öltözködésre
költenek. L. még: cívis női viselet
selyemviganó: → selyemruha
selymedzik sejmeddzik i Kukorica
bajusza kezd kijönni. Ha sejmeddzik a
tengeri, akkor már lehet benne bízni.
selyp sejp mn Sejpül/Sejpen beszíl:
~ít. De sejp ez a gyerek!
Selypes-ér: → ér
selypít sejpít i Selypen beszél. Ne
sejpíccs mán!
sémely sémej, símej fn Más nevei:
vánkos, felsőÝ fa. A → szekér tengelyeihez párhuzamosan erősített vastag fa,
amelyen hátul a szekéroldal nyugszik,
elöl pedig a fergettyű forog. Ennek alapján van → elülső sémely: ezen forog a
fergettyű; → hátulsó sémely: ezen nyug-
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szik a szekéroldal. A ~ a két tengelyágy
fölé van felszerelve.
semmi ~ I. nm Kifejezésekben:
Nincs belőÝlem ~: betegeskedem. Semmibe se nízik: nem becsülik. Semmi nélkül eresztettík el: úgy házasították meg,
hogy nem kapott ~t sem. A ~nél is kevesebb: ~t sem ér. Ezt mán nem híjják
~nek: munkaeszköz hasznavehetetlen.
Szólásokban: Ne fíj ~t, míg engem lácc,
majd ütlek én, ha más bánt: (tréf) csöppet se félj! Nesze ~, fogd meg jóṷl!:
értéktelen ajándékra v. látszatszívességre
mondják. II. fn (rég) Nulla. Rígen a
nullát ~nek mondták: Írjál utána egy ~t!
semmirevaló semmirevalóṷ mn 1.
Semmirekellő. 2. Vmi már semmire sem
használható. Pl. szövetdarab, ami mán
fóṷtnak se jóṷ.
senesona ~ fn → Koca nemi szerve.
L. még: disznó
senki ~, sénki nm Nincs ~je: nincs
hozzátartozója.
sénki: → senki
senki földje senki főÝggye: Gazdátlan föld.
sentencia ~ fn Ítélet, vélemény, határozat, velős mondás; szentencia. Kifejezésben: Rámíri a ~´t: meghatározza,
hogy mennyit kell fizetnie a másiknak.
senyv: → senyvedés
senyved ~ i 1. Nedves fa, füstölve,
sercegve, rosszul ég. Ha nyers a tüzelőÝ,
akkor csak ~ a kájhába. 2. Növény a
szárazság miatt nehezen nő.
senyvedés senyvedís fn Alakváltozata: senyv. Mindkettő régi betegségnevekben utótagként szerepel: → bujasenyvedés/bujasenyv, gyomorsenyv, májseny-

sáfrányillat
vedés, torokmirigysenyvedés,
tüdősenyv, vízhólyagsenyv. L. még: népi betegségnevek
seper ~ i 1. Söpör, söpröget. A népi
hiedelem szerint estefele nem jó szobát
~ni, mert kiseprik vele a hasznot, a szerencsét. − Szólás: Ott ~, ahon a papok
táncolnak: csak a szoba közepét takarítja
ki. 2. Betegség, járvány tömegesen fertőz, pusztít. − Az ige adatolt igekötős
alakjai: → elseper, kiseper, körülseper.
sepertraj ~ fn Olyan raj, amelynek
méheit több családból szedték össze egy
gyűjtőládába söpörve. L. még: méhészet
sepp-supp: → sipp-supp
sepredék sepredík i Elszóródott, aztán összesöpört (gabona)szemek összessége.
seprő: → borseprő
seprőbor seprűbor fn → Borseprőből készített gyenge → bor.
seprőgarat seprőÝgarat fn A méhek
lépről való eltávolításához használt lefelé szűkülő tárgy, amelynek a belső felülete sima, és a szája beleillik a rajládába
v. a méhek tárolására, szállítására alkalmas edénybe. L. még: méhészet
seprőpálinka seprűpájinka fn Borseprőből készített → pálinka. Tavasszal
a bort lehúzzák, a → borseprőt kifőzik
~´nak. Gyógyszerként gyomorfájásra
használták. L. még: népi gyógyászat
seprű1 ~ fn – A/ Nyélre erősített eszköz padló, kövezet stb. söprésére. Anyaga szerint van: cirokseprű, gallyseprű,
háncsseprű, nyírágseprű, pihseprű, tollseprű. Rendeltetése szerint is több fajtája
ismeretes. A hosszú nyelű fölözőseprűt
nyomtatáskor v. kézi csépléskor a pely-
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va, törek eltávolítására használták, a
hosszú nyélre erősített vesszőcsomóból
álló udvarseprűt, az udvar, telek stb. felsöprésére, a hó elsöprésére, a kefeseprűt
a fal és a padlás leporolására, a pernyeseprűt disznóperzseléskor használják. A
faágak között keletkező képződménynek
(fagyöngy, fakín) a népnyelvben bábaseprű a neve. – B/ A ~ a népi hiedelemvilág sokféle célra, elsősorban rontás
elhárítására használatos mágikus tárgya.
A ház és főleg istálló ajtajába támasztották, hogy a rossz v. a → boszorkány be
ne mehessen (különösen, ha a lakók
távol voltak v. az istállóban újszülött
állat volt). A cívisek, bár tréfálkozva, ma
is úgy mondják, hogy fiatal lányt nem
szabad a ~vel körülseperni, mert nem
megy férjhez. Frazémákban is előfordul,
így szólásban: Nem tesz egy ~csapást
/~vonást/~vonítást se − mondják arra,
aki semmit sem dolgozik a ház körül.
Köznyelvben is használt közmondásokban: Ha az Isten akarja a ~nyél is elsül:
Isten csodát is tehet. Új ~ jóṷl seper –
mondják a fontos hivatalba kerülő és
buzgólkodó emberről. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
seprű2: → borseprő
seprűcsapás ~ fn Más nevei: seprűvonás, seprűvonítás. A sepregetés egy
mozdulata. Szólás: Nem tesz egy ~t/seprűvonást/seprűvonítást se: lusta.
seprűnekvaló seprűnekvalóṷ fn 1.
Cirok. 2. A fölöző seprűhöz való vékony
gaz.
seprűnyél ~ fn A → seprű (hosszú)
nyele.
saprűpálinka: → seprőpálinka

sáfrányillat
seprűvonás: → seprűcsapás
seprűvonítás: → seprűcsapás
ser ~ fn (rég) Sör. Rígen ugy mondtuk, hogy ~t ivutt. Egyik régi fajtája a →
szaladser. Szólás: Bort a ~re hozd/idd
eccerre. Sert a borra, hadd máskorra:
sör után bort bátran ihatsz, de bor után
sört inni nem tanácsos.
sérafikál ~ i Haszontalan járkálással
tölti az időt, dologtalanul, céltalanul járkel.
serárpa: → sörárpa
serbli: → bili
sercegő üszög sercegőÝ üszög: →
Szarvasmarha betegsége: Gangraena
emphysematosa. A betegség a hortobágyi dús legelőn (→ sikeres legelő) tartott
jószágnál fordult elő, magángazdaságban nem. Az ilyen jószág a farkához
rúgott, egyet szaladt, összeesett, és rögtön el is pusztult. Juhval, lóval kapcsolatban nem hallottak róla. L. még: szarvasmarha betegségei és gyógyításuk
serege: → seregély
seregély seregéj I. fn Népnyelvi
alakjai: serege (seregi), seregimadár.
Csillogó fekete tollazatú, rigó nagyságú
énekesmadár. A serege szerette a szőÝlőÝt. II. mn → seregélyszürke.
seregélymadár: → seregély
seregélyszedés seregéjszedís fn A →
madarászat egyik formája. A → seregély a harkály elhagyott odújába fészkel,
a tanyai suhancok innen szedték ki a
tojásokat, fiókákat. A ~ áldozócsütörtökön volt szokásban. L. még: fészekrablás
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seregélyszürke seregéjszürke mn
Szamár- és lószínnév, a → szürke egyik
árnyalata. L. még: lótenyésztés
Seregély utca: → Haláp
sereghajtó: → csordás
serény: → sörény
serénykedik serínykedik i Szaporán
dolgozik, ég a keze alatt a munka. Főként nőre vonatkoztatják.
Seres-pipa ~ fn Gyárilag előállított
cseréppipa. L. még: debreceni pipa
serezik ~ i Sörözik.
serfel ~ i → Szíjgyártó bőrt elvékonyít. Igekötős alakjai: → elserfel, leserfel.
serfelőkés: → serfkés
serfkés ~ fn Alakváltozata: serfelőÝkés; alakja szerinti neve: félhóṷldkés. →
Szíjgyártóknál a bőr vékonyítására használt → kés.
serfőző: → sörfőző
*serház: Debrecen városa a Péterfia
utcai kapun kívül a mostani Nagysándor
József-laktanya helyén serfőző házat létesített és tartott fenn. Első írásos adatunk a városi ~ról 1726-ból van. A mai
Bem téren 1820 körül klasszicista stílusban épült ~ a város jelentős ipari műemléke. A helyreállított, felújított épületben
most galéria működik. Az egykori ~ emlékét utcanév őrzi (Serház utca).
Serház utca: → *serház, utcák−utcanevek
serke ~ fn Fejtetű petéje. L. még:
tisztálkodás
serkedezik ~ i 1. Vér lassan szivárog, ill. szivárogni kezd. Elvágtam az
ujjam, ~ a vírem. 2. Szőrzet, bajusz nőni

sáfrányillat
kezd, serked. Serkedezik mán a fiúnak a
bajusza/bajsza. L. még: kiserkedezik
serkehúzó fésű serkehúzóṷ fűsű:
Másik neve: sűrűfűsű. Sűrű fogozatú
szarufésű, amellyel a fejtetű petéit is ki
lehet a hajból fésülni. Ha tetves vóṷt a
gyerek, ez lehúzta még a serkét is. L.
még: hajápolás
serken ~ i Felserken, felébred.
serkent ~ i Ébresztőóra üt, ütni kezd.
serkentő: → serkentőóra
serkentőóra serkentőÝóṷra fn (rég)
Röviden: serkentőÝ. Ébresztőóra.
serkés ~ mn Fejtetű petéjével ellepett
〈fej〉. Serkés a haja.
sérol: → húsol
séroló: → húsoló
serpenyő serpenyőÝ fn Általában
vasból, esetleg cserépből készült, hosszú
nyéllel ellátott, lapos, fületlen (, háromlábú) edény. Különösen a szabadtűzön
való sütés, pirítás kényelmes vele. L.
még: vasfazék
serpenyős serpenyőÝs mn Akinek
serpenyője van. Ragadványnévként: SerpenyőÝs Nagy Sándor.
Serpenyős Nagy Sándor: → cívis
ragadványnevek
serpitél: → sertepertél
sertepertél ~, sertepetél, sertepitél,
sertepétel, serpitél i 1. Sürög-forog. 2.
Jön-megy, jár-kel. 3. Lábatlankodik.
Gyereknek mondják, ha pl. a tűzhelynél
lábatlankodik. Menny innen, ne serpitéjj
itt! 4. Settenkedik, ólálkodik, sündörög.
sertepetél, sertepétel, sertepitél: →
sertepertél
sertésbénulás: → disznó
Sertésfiaztató: → Pallag
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sertésinfluenza: → disznó betegsé-

gei
sertéskaraj ~ fn A sertésnek a gerince mellett, a bordákkal együtt szeletelhető húsa. Kolbásszal töltve a debreceniek
kedvelt eledele (→ debreceni sertéskaraj). L. még: cívis konyha
sertésorbánc: → disznó
sertéspestis: → disznó
sertéstenyésztés: → disznó
sérv ~ fn Vmely hasüregi zsiger kitüremkedése a testüreg falán.
*serviens: → Református Kollégium
*servitor: → Református Kollégium
*servus: → Református Kollégium
seseg-susog ~ i Suttog, sugdolózik,
sugdos egymásnak.
sesta ~ fn (rég) Elemi iskola elsős diákja. L. még: cívis népnyelv
*Sesta-dombok: → Sestakert
Sestakert ~ tn Szőlős- és gyümölcsöskert volt a város északnyugati részén, ma lakótelep van a helyén. Hajdan
itt volt a → Református Kollégium kisdiákjainak, a sestáknak a játszóhelye. (A
hatosztályos gimnázium készítette elő a
diákokat az akadémiai tagozatra. Az
osztályok elnevezése fölülről lefelé történt. A legfelső osztály volt a prima
classis, a legalsó, a kezdő osztály a sexta
classis, a hatodik osztály, ennek diákjai
a sexták, magyarosan sesták.) 1811-ben
a városi tanács parcelláztatta a Libakert
és a Nagyerdő közötti Sesta-dombokat. 4
dűlőben 242 és ½ → nyilas szőlőföldet
osztott ki nyilasonként 20 Ft-ért. L. még:
szőlőskert, szőlőtermesztés−szőlőművelés
seszínű ~ mn Jellegtelen színű, fakó.

sáfrányillat
Sétakert ~ tn A városból a → Nagyerdőre vezető út két oldalán nyári villák
céljára kialakított telkek együttese volt.
Nevét 1844-ben említik először. Ma utcanév őrzi emlékét (Sétakert utca). L.
még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
Sétakert utca: → Sétakert
sétál ~ i Falióra ingája leng. L. még:
inköves óra
sétáló sétálóṷ fn Falióra része: az
óṷra sétálóṷja, óra ingája. L. még: inköves óra
sétaösvény sétaösvíny fn Kirándulók
közlekedésére szolgáló keskeny erdei út,
→ ösvény.
sete ~ I. mn 1. Összetétellel: setekezes, setesuta. Balkezes, suta. Gyermekek
egymást, különösen balkezes társukat
csúfoló rigmusa: Setesuta, seggem juka!
2. Nem szimmetrikusan görbülő szarvú
〈→ szarvasmarha〉. II. fn Szószerkezettel: sete kéz. Bal kéz. L. még: gyermekcsúfoló
sete kéz: → sete
setekezes: → sete
*Setér: → Hortobágy
setesuta: → sete
setét setít mn Sötét. Szóláshasonlat:
Ojan setít van, mint a pokolba: koromsötét van. Ojan síket, mint a setít íccaka:
nagyon süket.
setétedik setítedik i Esteledik. Setítedik az időÝ.
setétel setítel i Sötétít.
setételő setítelőÝ fn Ablakra felakasztható sötét színű függönyféle. Felrakta az ablakra a setítelőÝt.
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setétforma fekete setítforma fekete:
Lószínnév, a → fekete árnyalata. L. még:
lótenyésztés
setét hajnal setít hajnal: Kora →
hajnal, amikor még alig dereng, amikor
éppen csak megpitymallott.
setét mocskos pej setít mocskos pej:
Ló színének megjelölésére, a → pej
egyik fajtája. L. még: lótenyésztés
setét mocskos szegsárga setít mocskos szegsárga: Lószínnév, a → sárga
egyik árnyalata. L. lótenyésztés
setétpej setítpej mn Lószínnév, a →
pej egyik árnyalata. L. még: lótenyésztés
setét pöndörös szőrű pej setít pöndörös szőÝrű pej: Lószínnév, a → pej
egyik árnyalata. L. még: lótenyésztés
setétsárga setítsárga mn Juh színeként: barna. L. még: juhtartás
setétség setíccsíg fn Éjszaka. Szólás:
Ojan setíccsíg van, hogy a vasvilla is
megállna benne: (tréf) koromsötét van.
L. még: farkassötétség
setét szennyes szőrű setít szennyes
szőÝrű: Ló színének megjelölésére. L.
még: lótenyésztés
setét- vagy mocskos szennyes szőrű
fekete setít- vagy mocskos szennyes
szőÝrű fekete: Lószínnév, a → fekete árnyalata. L. még: lótenyésztés
setét világossárga setít világossárga:
Lószínnév, a → sárga árnyalata. L. még:
lótenyésztés
setteg ~ i Lopakodik, settenkedik.
Lassan, óṷvatosan megy.
setteg-suttog ~ i Súg-búg, suttog.
sevróbőr sevróṷbűr fn 1. Finom
kecskebőr. 2. Krómcserzésű felsőbőr.

sáfrányillat
Sezsákserák Pincés Gábor: → cívis
ragadványnevek
S-horog es-horog fn → Mészárosoknál a hús felakasztására szolgáló S-alakú
horog.
síber ~ fn → Pásztorkalap-készítőknél: vesszőből szőtt kb. 60 x 60 cm-es
hajlékony, rugalmas eszköz, amely a
fellazított gyapjú tömörítésére szolgál.
sicc ~ msz Macska üzésére. L. még:
állatűzők
sicni ~ fn → Paszományosoknál: hajó, amelyet a beleillesztett gömbölyű
végű orsóval szövéskor a pedál lenyomásával a lánc szálai közé dobálnak.
siet ~ i − Közmondás, cívis életbölcsesség: Aki ~, megbolondul: (gúny)
nem kell ~ni, a dolog sorján kell menni.
siffon: → sifon
sifitel ~ i 1. Takarít. Sifiteli a lakást,
szípíti. 2. Törölget. Sifitel a komóṷton. 3.
Sürgölődik, lábatlankodik. Mindig itt ~
ez a csirke a lábam alatt.
sifli ~ fn Reszelni való mézeskalács.
L. még: mézeskalácsos
sifon ~, siffon fn Régies alakváltozata: sifonyér (sifonér). Fehérneműs v. ruhásszekrény, rendszerint fele polcos, fele
akasztós. Szólás: Kiment mán a sifonyérbul: kiment a divatból.
sifonér: → sifon
sifonyér: → sifon
sifra ~ fn Téglahasadék v. faragvány,
amelyet a fal kiegyenlítésére használnak.
L. még: kőműves
sifritel ~ i (Kis)gyermek jön-megy,
járkál. L. még: sifitel
sige: → sügely
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sigér hasú siger hasú: Nagyon sovány 〈ló〉. L. még: lótenyésztés
sigérkedik sígírkedik i Sürgölődik. A
gazda ott sígírkedik a szekér körül.
siguci: → sikari
siheder: → süvölvény
siheg ~ i Tüdőbajos ember el-elfulladó hangon beszél.
sihé-puhé: → csihé-puhé
sijjeszt: → süllyeszt
sík ~ I. mn 1. Megszakítás nélküli
egyenletesen elterülő. 2. Síkos. II. fn
Síkság, sík terület. Megyünk ki a ~ra. L.
még: homloksík
sikál ~ i 1. Súrol. Sikáltuk például a
gyúróṷdeszkát a gyökérkefével. 2. Dohánylevelet kisimít.
sikálás ~ fn A dohánylevelek kisimítása.
sikankózás sikankóṷzás fn Jégen
csúszkálás korcsolya nélkül, csupán lábbeliben.
sikankózik sikankóṷzik, sikánkóṷzik i Sok alakváltozata van: sikárkóṷzik,
sikázik, sikol, sikolóṷzik. Lábbeliben,
korcsolya nélkül jégen csúszkál. L. még:
gyermekjátékok
sikantyú: → sikattyú
sikari ~ mn Alakváltozata: sikuci,
siguci. Sovány, vézna.
sikárkózik: → sikankózik
sikattyú ~, sikantyú fn 1. Szövőszéken a nyüstöt tartó csiga v. fakarika. 2.
→ Kovácsmester szárnyas csavarral
ellátott, satuhoz hasonló eszköze.
sikázik: → sikankózik
sikér ~ fn Aprómagvak (pl. búza, árpa) tápértéke.

sáfrányillat
sikeredik ~ i 1. Sikerül. 2. Adódik,
kerül vmi.
sikeres ~ mn Magas tápértékű. A
disznóṷgané a legsikeresebb, de nagyon
büdös. L. még: sikeres legelő
Sikéres: → Bánk
sikeres legelő sikeres legelőÝ: Magas
tápértékű füvet termő → legelő. Ilyen
volt a tippanos legelő, hamar meghíztak
rajta a jószágok. A gazdák szerint A sikeres legelőÝn minden fűszálon két szem
árpa van. L. még: sercegő üszög
sikeretlen ~ mn Lassú, szaporátlan.
Sikeretlenül csinájja, nem halad vele.
sikerít ~ i 1. Vesz, előteremt, szerez.
Sikerítek mán egy kövér disznóṷt. 2.
Készít, létrehoz vmit. Jóṷ ebídet ~ett. −
Adatolt igekötős alakjai: → besikerít,
kisikerít.
sikerül sikerűl i Amire lehetőség
van. Ezeket főÝztük: paszujt, borsóṷt,
ami sikerűt, ami jött.
siket ~ mn 1. Nyomatékos alakban:
főÝd~. Süket. Nagyothalló emberek durva csúfolása: Aki ~, bolond is. Tréfás
rigmusban: Aki ~, bolond a, nem kell annak muzsika. Szóláshasonlat: Siket, mint
az ágyú: nagyon süket. 2. Olyan 〈kályha,
kemence〉, amely nem melegszik, nem
fűt eléggé.
Siket Balogh János: → cívis ragadványnevek
Sikló utca: → Pac
sikma: → sipka
síkol: → sikankózik
síkolózik: → sikankózik
sikolt ~ i → Disznó éles hangot hallat, visít.
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síkos ~ mn Csúszós. Síkos van: csúszik az út.
síkoz ~ i → Rézműves az elkészült
tárgyat csiszolja, hogy sima és fényes
legyen.
sikuci: → sikari
Sikuci: → Pallag
silabizál ~ i 1. Nehezen, betűzve olvas. Igekötővel: → kisilabizál. 2. Válogat. Szólásban: Silabizájja a pízit, szedi
az apraját, nem akarja adni a naggyát:
fösvény. 3. Gondolkodik, töpreng.
siláp ~, suláp, suláf, sulák fn 1. Nagy
darab, jókora szelet kenyér. Jelzői használatban: nagy ~ (suláp/suláf/sulák) kenyír: nagyobb kenyérdarab. 2. Husáng,
dorong.
silbak ~ fn (rég) 1. Katonai őrszem.
2. Őrhely, őrség. 3. Vasúti pályaőr, bakter. Silbakon áll: bakter őrt áll.
silbakbódé silbakbóṷdé fn (rég) Katonai őrbódé.
silbakol ~ i (rég) 1. Katona őrséget,
őrt áll. 2. Bakter őrt áll.
sild silt fn 1. Cégtábla. A ~ ki van tíve
a ház falára. 2. Acélból készül vinnyettatartó.
sildes sipka: → simléderes sipka
silép ~ fn Szűk nyílás a karám kerítésén, amelyen át a juhokat fejésre engedik.
siligó: → lapcsánka
silip-salap ~, sirip-sarap I. msz Csihi-puhi, sipp-supp. II. fn Verés, ütlegelés. A gyerekek összevesztek, osztán vóṷt
~, ütöttík-vertík egymást.
sillámlik ~ i 1. Hirtelen fel- és eltűnik vmi. 2. Időnként felcsillan, csillámlik.

sáfrányillat
sillom ~ fn Csekélység, semmiség.
siló silóṷ fn Silótakarmány.
silózott borsó silóṷzott borsóṷ: Silóban tárolt → borsó.
silt: → sild
Sima: → disznó
sima bőr sima bűr: Préseletlen, fodorítatlan → bőr.
sima fedés sima fedís: Szőlőművelésben a → fedés egyik módja. A fennhagyott 2 szál vesszőt nem kötik a karóhoz, így limbálja a szél, és nem fagy el
könnyen.
sima fejű cipő sima fejű cipőÝ: Egy
darab felsőrészből álló → cipő.
sima forma ~: Díszítést nem tartalmazó → tányérforma.
sima guba: → rakott guba
sima juhászbunda ~: Egyszerű szabású, díszítés nélküli → juhászbunda.
sima liszt: → muntliszt
sima puszedli ~: Kis méretű → puszedli.
sima szegés sima szegís: Kosárfonóknál ez a legegyszerűbb szegésfajta.
L. még: vesszőfonás
simaszőrű guba: → rakott guba
simaszőrű
szőrme
simaszőÝrű
szőÝr- me: Egyenes szőrszálakból álló
→ szőrmefajta.
sima tepsi ~: Kistepsi. L. még: tepsi
sima vessző sima vesszőÝ: A szőlőtőkéről szaporítás céljára levágott, nem
gyökereztetett vessző. Ősszel vágják le,
elvermelik, és tavasszal dugdossák el. L.
még: szőlőtermesztés–szőlőművelés
sima zsír ~: Nem tepertős → zsír.
similabda ~, similapta fn Gumiszálon lógó, krepp-papírral burkolt → lab-
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da. A két világháború közötti időkben
ilyennel játszottak, szórakoztak a cselédkorzón a fiatalok, különösen a bakák.
Megdobták vele a cselédlányokat, majd
rögtön vissza is húzták. A ~ néha kiszakadt, a benne levő fűrészpor szétszóródott a korzón.
simít ~ i 1. Dohányleveleket kiegyenget, és csomókba rendez. 2. Falat
sárral betapaszt.
simítás ~ fn 1. A felületi egyenetlenségek kijavítása kalapálással. 2. A sárral
betapasztott fal végső eldolgozása.
simító simítóṷ fn 1. Dohánysimító. 2.
Összetételekben kőművesszerszám, pl.
→ fasimító, vassimító, ill. háztartási
eszköz nevében, pl. lisztsimító.
simítódeszka simítóṷdeszka fn Másik neve: tapasztóṷdeszka. A fal → tapasztásának elsimítására való deszka.
simítófésű simítóṷfűsű fn A kibontott
haj simára fésülésére való, sűrű fogú
szarufésű. L. még: fésű
simítókalapács: → feszítőkalapács
simítókanál simítóṷkanál fn → Rézművesek lapos vasban végződő nyeles
eszköze, amelyet a mintázásnál keletkező egyenetlenségek kijavítására, ill. kisebb helyek alakítására használnak.
simléder ~ fn Sapkaellenző.
simléderes sipka ~: Másik neve: siltes sipka. Ellenzős → sipka.
simogat ~ i Dohányleveleket kisimít.
L. még: rásimogat
Simonffy utca: → Debrecen gazdasága és társadalma, utcák−utcanevek
Simonyi út ~ tn A Bem tértől a
Nagyerdei körútig tart, Simonyi József
(1771−1837) óbester, a „legvitézebb ma-
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gyar huszár” nevét viseli. Az óbester
’ezredes’ 1819 őszén bekapcsolódott a
→ Nagyerdőre vezető út szépítésébe.
Huszárjai a költségén 2−2 sorban 800
jegenyét, juhar- és nyárfacsemetét ültettek.
simulékony simulíkony mn Kellemes
ízű 〈→ pálinka〉.
sín: → ráf
sinadró sinadróṷ, cinadróṷ msz 1.
→ Macska elűzésére. 2. → macska. L.
még: állatűzők
sing ~ fn 1. A → rőfnél rövidebb →
hosszmérték, kb. 60 cm. 2. Összetétellel:
mírőÝsing. Hosszméréshez használt
fonál, gombbal a végén. A méréshez
használt ~, rendszerint egy füles gombba
fű- zött kétszeres fonál, ami a kívánt
hosszúságba a → vicfonal mellé van
beakasztva, ha a szövő elérte a szövéssel
a megfelelő hosszúságot, ott fűzi be újra
a gombot.
síngyalugép singyalugép fn Vesszők
meghajlítására való eszköz. L. még:
vesszőfonás
sinka: → sinkakutya
sinkakutya ~ fn Röviden: sinka.
Alakváltozata: sinkóṷkutya, sinkóṷ. Tanulékony, jó terelő, igénytelen fajtájú,
egyszínű szürke, ill. fekete v. veresbarna, középmagas, éber, ugatós, megbízható → pásztorkutya. Fülei feszesek, állkapcsa rövid, széles, nyaka erős, törzse
aránylag rövid, farka a hátára kunkorodik. Lábai erősek, csontozata is erős. Jól
tűri a hideget. Hortobágy környékén a
sima ~´k voltak/vannak elterjedve,
amely az 1940-es években alakult a
pásztorok kezei között.
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sinkó1 sinkóṷ fn Magyaros diáksapka. L. még: fejviselet
sinkó2: → sinkakutya
sinkófál sinkóṷfál i 1. Pazarol. 2.
Csen, lop; → sinkol.
sinkókutya: → sinkakutya
sinkol ~ i Alakváltozata: sinkóṷfál.
Lop, sikkaszt.
sintér: → kutyapecér
sintértelep ~ fn Az állatok elpusztítására és tetemük elásására való gyepmesteri telep.
sínvessző sínvesszőÝ fn Kosárfonóknál kétoldali behasítással létrehozott sín
alakú vessző. L. még: vesszőfonás
sinylődik sinylőÝdik i 1. Növény a
szárazságban nem nő, senyved. 2. Nedves fa tüze nehezen ég.
Sion ~ tn − Szóláshasonlatban: Áll,
mint ~ hegye: pl. gabona, kukorica a
viharban erősen, szilárdan áll, nem dől
meg. – A Biblia nyomán közismertté
vált hegyen, Dávid király székhelyén
épült a híres jeruzsálemi templom.
síp ~ fn 1. Csőszerű fúvós hangszer.
Hortobágyi pásztorhangszer a nádsíp.
Más összetételekben lehet vadászati
segédeszköz, így a csalisíp, kacsasíp,
őzsíp, rókasíp, szalonkasíp. 2. A kézzel
hajtott rostálógép szája, amelybe a szemetes gabonát öntik. 3. Vékony bádogcső, amely az olajmécses kanócát tartja.
4. Jégtartály a hentesbolt nagy jégszekrényének közepén v. két oldalán. 5. A
szellőzést szolgálja a mezőgazdaságban
használatos hombársíp, a rézműveseknél
alkalmazott szélsíp. − Szóláshasonlat:
Úgy jóṷllaktam, mint a ~: nagyon jóllaktam. Közmondás: Síppal, dobbal nem
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lehet verebet fogni: ne beszéljünk terveinkről, mert könnyen meghiusulnak! L.
még: a fogalmak szócikkeit is!
sipákol ~ i Alakváltozata: sipárog. 1.
Fiatal baromfi v. madárfióka síró, panaszosan csipogó hangot ad. 2. Beteg csirke csipog. Nem is maradt meg egy se. 3.
Siránkozik, sopánkodik.
sipákoló sipákolóṷ i Panaszosan csipogó 〈kiscsirke〉.
sipárog: → sipákol
sipirc ~ msz 1. → Macska elkergetésére. 2. Lábatlankodó, rendetlenkedő
gyerekek elkergetése. L. még: állatűzők
sipircel ~ i Eliszkol, eltakarodik.
Igekötővel: → elsipircel, kisipircel.
sipít ~ i → Kacsa éles hangot ad.
sipitel ~ i Lábatlankodik. Itt ~ ez a
csirke a lábom alatt. L. még: sifitel
sipka ~ fn Ritka alakváltozata: sikma. Karimátlan fejfedő, sapka. Régen a
hortobágyi pásztorok jobbára fehér báránybőrből készítettek maguknak sapkát
(báránybőr sipka). Anyaga alapján ismeretes az asztrakánsipka, kucsmasipka.
Az előbbi fiatal borjú bőréből, az utóbbi
prémből készült. Idevehető a puha sapka
jelentésű rütyő is. Alakjáról kapta nevét
a jambó/jambósipka, simléderes sipka/
siltes sipka és a micisipka, rendeltetéséről az egyensipka, útisapka, méhészsipka. Hasonlósági névátvitel a kecskerágó
termésének papsipka elnevezése. − Szólás: Elíg, ha a ~´mat az asszonyhoz vágom: férj mondja könnyen teherbe eső
feleségéről. L. még: házasság; a fogalmak szócikkeit is!
sipkakészítő sipkakíszítőÝ fn Különféle sapka készítésével foglalkozó kis-
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iparos. A legutolsó ~nek a Vár utcán volt
a műhelye. L. még: kalapos
Sipkás Tóth Bálint: → cívis ragadványnevek
sipkatőke sipkatőÝke fn Az a fából
faragott, fej alakú forma, amelyen készítés közben a → sipkát, ill. → kucsmát
próbálják. Volt olyan juhász, akinek volt
saját ~´je, és meg tudta varrni a báránybőr kucsmát.
siplü: → lebbencstészta
siplüleves: → lebbencsleves
sipog ~ i Kiscsirke v. madárfióka panaszosan csipogó hangot ad. Az elkóṷborolt kiscsirke ~, hogy az annya tanájja
meg.
sipogás ~ fn Kiscsirke panaszos csipogása.
sipogó sipogóṷ fn Panaszosan csipogó 〈kiscsirke〉.
sippantó sippantóṷ fn Szegénysorú
(cívis) → gazda.
sipp-supp ~, sepp-supp I. msz Verés,
paskolás hangjának utánzása. Sipp-supp,
rápaskolt a gyerek seggire. Tréfás rigmus: Sipp-supp, nem apád, nem apádrúl
maradt rád!: akkor mondják, ha vkit
játékból ütnek-vernek. II. hsz Hirtelen,
elhamarkodottan. Nem úgy vóṷt, hogy ~,
csak hadd mennyík.
síp ujjú mente: → szűcsmesterség
sír1 ~ i 1. Fiatal szárnyas magas hangot ad ki. 2. Méhcsalád panaszosan,
fájdalmasan dong. Ha egy család ~, az
az anyátlanság jele (→ méhészet). 3.
Sistergő, sercegő hangot ad. A nedves fa
a tűzön nem langgal ég, hanem csak ~,
jön belőle a víz is, kivált a nyárfából. −
Szóláshasonlat: Ugy ~, mint a zápor-

sáfrányillat
esőÝ: keservesen ~. Szólás: A lílek is ~
benne: nagyon el van keseredve. Közmondás: Aki könnyen ~, könnyen felejt.
L. még: felsír, kisír
sír2 ~ fn 1. – A/ A ~ formája a talaj
adottsága és évszakok szerint is változott. Ál- talában mély ~okat ástak. Debrecenben is ismert volt a → padmalyos
temetkezés. A padmalyos ~ba gyakran
egész családok temetkeztek. A hozzátartozók ~jainak ápolása újabb szokás. A
20. század elejéig a cívisek is csak →
nagypénteken, mindenszentekkor, halottak napján és temetések alkalmával keresték fel a temetőket. − Korábban a
~helyek az egyház tulajdonában voltak,
a → temetők is felekezetek szerint különültek el. – B/ Szóláshasonlat: Hallgat,
mint a ~: nem mondja el a titkot. Szólás:
A ~ szílin áll: nem sokáig él. Sírba visz
valakit: sok bánatot okoz neki. Közmondás: A fírfinak csak akkor lehet hinni, mikor a szamár mán jóṷllakott a
~ján. 2. → Tímármesterségben: a szárítandó cserfakéregnek ~dombhoz hasonló
alakban összerakott csomója. A lehántott
csert úgynevezett ~okban szárították,
egymástól pár méternyire 2 ágast levertek, erre rudat fektettek, és a → mizgés
csert ormó alakban hajával kifele ehhez
támogatva szárították. L. még: fejfa, sírjelek
sirály siráj fn Nagyobb vizeken élő,
fehér v. szürke tollú nagyobb madár.
sírás ~ fn − Rendetlenkedő gyerekeknek szóló figyelmeztetés: Sírás lessz
a víge! Közmondás: Jóṷkedvnek ~ a víge: a túlságos jókedv vmi közeli szomorúságnak a jele.
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sirat ~ i Halottat siratóénekkel búcsúztat. L. még: temetés
siratás ∼ fn Népi szertartás a halottas
háznál. A temetést megelőző napokon a
hozzátartozók és a siratóasszonyok a
halott fölött esténként keseregnek. Debrecenben ~, siratóasszony nem volt. Idős
cívisek szerint csak vidéken, ill. katolikusoknál volt szokás.
sirató: → siratóasszony
siratóasszony siratóṷasszony fn Röviden: siratóṷ. Pénzért felfogadott, a halottat siratóénekekkel, imádságokkal
búcsúztató asszony. Siratóénekek, imádságok halott fölötti mondására fogadott,
erre vállalkozó asszony. Csak vidéken
volt, Debrecenbe a kántusok vóṷtak a
siratóṷk, a Kollégiumbúl.
sírbaeresztő kötél sírbaeresztőÝ kötél: Vastag kötél, ezen eresztik le a koporsót a sírba. Egyszerre kettőt használnak.
sírbakol ~ i Siránkozik, panaszkodik.
sírfelirat ~ fn – A/ Síremlékre kerülő
vers v. tömör prózai szöveg, amelyben a
~ írója hagyományos motívumok felhasználásával emléket állít az elhunytnak. A debreceni temetőkből ~ra, sírversre nincs konkrét adatom, de több
szatmári falu református temetőjében
még nemrég is láthatók voltak hasonló
elrendezésű és tartalmú fejfák. Ott sírfeliratok nemcsak a fejfákra kerülhettek,
hanem a beton sírkövekbe behelyezett
zománcozott táblákra is. – B/ A síremlékeken megjelenő ~okon kívül ismertek a
szájhagyományban terjedő tréfás sírversek, amelyek azonban sosem voltak
használatosak ~ként, tehát az ún. nevető

sáfrányillat
fejfák a valóságban nem léteztek. A cívis
folklór is ismer ilyeneket: Víge Víg Andrásnak, mert neki sírt ásnak. E sírban
nyugszik Csorba. Lakodalomba vágták
orrba, mert nem tartott sort a borba. Itt
nyugszik Jakab István kovácsmester.
Patkolt, míg el nem patkolt.
sirfolókés sirfolóṷkés fn → Cipészeknél a felsőrész vékonyításához használt éles szerszám.
sírhatnék ~ fn Sírós hangulat.
sirhófni sirhóṷfni fn → Kovácsműhelyben: salakoló.
sirip-sarap: → silip-salap
sírjelek: A protestánsok → sírjain
legáltalánosabbak és legváltozatosabb
formai gazdagságot mutattak/mutatnak a
fából készült ~. Régen a cívisek sírjain is
ilyenek voltak. Emléküket egykori elnevezésük őrzi: → fejfa/fűtül való fa
/gombfa/kopjafa. A fejfa feketére mázolt
(nem festett), általában embermagasságú, csónak alakra faragott sírjel volt,
felső háromszögében stilizált növényi
indákkal, lehajló ágú szomorúfűz vésettel, alatta nagy betűkkel az A.B.F.R.A.
(a boldog feltámadás reménye alatt)
rövidítés, lejjebb a halott adatai, ritkábban 2−4 soros sírvers és az alján a B.P.
(béke poraira) jelzés. A 20. század közepétől azonban fokozatosan kiszorították
őket a gránitból, kőből készült ~. A debreceni → Köztemetőben már a termető
megnyitása (1932. július 15.) óta betonból, a tehetősebbeknek gránitból készült
sírkövek állnak. Rajtuk a felírás, pl. Polgár Jóna István, Polgár Dobi József. L.
még: temetkezés
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sírkút ~ fn Kezdetleges kútfajta, kb.
1,5−2,5 m mélységű, sírgödör alakú,
hosszabb talajvízgyűjtő ásott gödör,
deszkával is befedhették. Vizét a nagyobb jószág csoportos itatására, vályogkészítésre, öntözésre stb. használják.
A ~ vizéből úgy isznak az állatok, hogy
egyik oldalon a pásztor behajtja, a másik
oldalon kimegy a jószág. Másik fajtája
egy
hevenyészett
kerek
gödör
(→gödörkút), ahonnan (a háztartás céljaira) vedérrel kötélen merítik a vizet. L.
még: kút
síró síróṷ mn A kolomp síráshoz hasonló hangja. Ha megüti az ütő a kolomp
falát, ilyen hangot ad.
sírómasina síróṷmasina fn Gyakran
síró kisgyerek.
sisak ~ fn 1. A tojás teteje. Ezt löki le
a kikelő kiscsirke a tojásról. 2. A pálinkafőző üstöt lezáró domború fedél. 3. →
Petróleumlámpa rézkupakja. L. még:
fejvédősisak, rohamsisak
siserahad siserehad, zsizserehad fn
1. Szedett-vedett népség, kisebb embercsoport. A régiek az összetevőÝdött nípre, inkább a cigányokra mondták, hogy
siserehad, mert vóṷt benne kicsi is, nagy
is, ember is, gyerek is. 2. Váratlanul
megérkező hívatlan vendégek, főleg
gyerekek kedveskedő megjelölése.
siserehad: → siserahad
siska ~ fn Vékony → sásféle, sásféle
→ gyomnövény.
siskás ~ mn/fn → Sásas, sásféle
gyomnövénnyel benőtt terület.
sisterékel: → sustorékol
Sisvai tél ~: Nagyon hideg, hófúvásos tél. Eredetileg 1813 januárjának ke-

sáfrányillat
mény telére utalt, és egy Sisvai nevű
nádudvari postamester megfagyásához
kötődött. Szóláshasonlatban: Ojan, mint
a ~.
sitt ~ fn Nyolcórás műszak. L. még:
német
sitteg-suttog ~ i Suttog. Nem szerettík a társaságba, ha valaki a másikkal ~.
sívatag ∼ mn Gyakran síró 〈csecsemő〉. Nagyon ~ a gyermekem.
sivatag szél ~: Erős, hideg → szél.
sivó homok ~: Sárga homok(talaj),
csak gyom terem benne.
sívótippan sivóṷtippan fn Sziki fűféle. A legelésző juh is csak szükségből
eszi meg. L. még: Hortobágy növényvilága, tippan
skárlát: → skarlát
skarlát ~, skárlát fn Súlyos gyermekbetegség: vörheny. L. még: népi betegségnevek
skatulya katuja, iskátuja fn 1. Kis
(fa)doboz, fontos része a → skatulyafedél. Jelzőként: egy katuja gyufa. Anyagára utal a → faskatulya, rendeltetésére
a → jegyskatulya összetétel. Szóláshasonlat: Ojan, mintha katujábúl ugrott
vóṷna ki: nagylány dicséreteként: tisztán, csinosan van felöltözve. 2. Vín
katuja: öreg nő.
skatulyacsináló katujacsinálóṷ fn
(rég) Kis (fa)dobozokat készítő kisiparos.
skatulyafedél katujafedél Dobozfedél.
skófium skóṷfium fn Hímzésre használt arany, ezüst v. aranyozott ezüst fémszál.
skrofula ~ fn → Golyva.
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skrofulás ~ mn Golyvás 〈személy〉.
L. még: népi betegségnevek
slafni ~ fn Kis pamuthurok, amellyel
→ gyertyaöntéskor a gyertyabelet felakasztják.
slafrog: → slafrok
slafrok slafrog fn (rég) 1. Pongyola.
Vedd mán fel a slafrogot! 2. Pongyolához hasonló, bokáig érő, hosszú házi
köntös. L. még: cívis női viselet
slajdli ~ fn Vagdalékhús. Ebből készül a debreceni páros is.
slájer: → menyasszonyfátyol
slájmi ~ I. mn Zsidó 〈gyerek〉. II. fn
→ Zsidó.
slájmis kölyök slájmis köjök: → Zsidó gyerek.
slambuc ~ fn Ritkábban öhönnek,
még ritkábban gyaménak, a sűrű ételt
szuszogó hangjáról szuszinkának, susinkának is mondják. Alföldi étel. A mindennapi étkezésben igen jelentős ételfajta. Hetenként, de gyakran többször is
előfordul(t) főételként. A cívisek szerint
a bográcshoz hasonló főzőedényben,
vasfazikban szabad tűzön a → főzőfán v.
→ vaslábon elkészített ~ a legjobb ízű.
Egyik változata a → pirított slambuc
/pirított öhön. Ez többnyire úgy készül,
hogy az edénybe bőségesen aprítanak
sós szalonnát, amikor a zsírja kiolvad, a
feltördelt száraztésztát, lebbencstésztát
ebben a szalonnazsírban megpirítják,
majd hideg vízzel feleresztik, felöntik
annyira, hogy két és félujjnyira lepje el a
tetejét. Ha krumplival készítik, a felkarikázott hámozott krumpli a pirítás után
kerül bele. Sóval, paprikával, esetleg
pirított hagymával ízesítik, és lassú tű-

sáfrányillat
zön kavarás nélkül puhára főzik, zsírjára
főzik, így a krumpli alul marad. Mire
megpuhul, a levének el kell főnie, az ítel
öregre főÝ. Ha teljesen elfőÝtte a levit,
vagyis ha már sűrűre főtt, akkor egy
hosszú nyelű kanállal összekavarják,
hogy oda ne ragadjon. Ha összeállt,
megforgatják, hogy az alja fölülre kerüljön. Az előbbihez hasonlóan, csak pirítatlan tésztával készül a → mezitlábas
öhön, származási helyére utaló nevén a
hortobágyi ~. A hagyomány úgy tartja,
hogy a jó ~ot/öhönt 32-szer kell megmozgatni, megforgatni a bográcsban/
vasfazékban. (Az ételt ezektől eltérő főzési módokkal is készíthetik.) A krumplis és nem krumplis változatok megléte
bizonyossá teszi, hogy az ételféle az
Alföldön a növény meghonosodása előtt
(1850 után) alakult ki. A ~ a pásztorok
kedvelt eledele, hajdan az → evőszékbe
tették bele a bográcsot v. vasfazekat, és
azt körülülve abból kanalazták hosszú
nyelű, kerek fakanállal. A mezőn dolgozók is szívesen fogyasztották. Újabban
kásával is szokták készíteni, ilyenkor
krumplit nem tesznek bele.
slasznis ~ mn Izmos 〈hús〉. Az ilyen
hús megfőve kissé kocsonyás, sokan
szeretik.
slattyog ~ i 1. Lábát húzva, lassan
megy, csoszog. 2. Csattogó papucsban,
esetleg mezitláb jár.
sléferár ~ fn → Szíjgyártóknál a szironyvarrás eszköze.
slepp ~ fn → Emberi testrészként:
ülep, far. Kifejezésben: Húzza a ~: siet.

37

sajt

slicc ~ fn 1. Ruhán (nadrágon) zárható, gombolható hasíték (→ nadrágslicc).
2. Csúzli, → parittya.
slifitel ~ i Csoszogva jár.
sliktányér sliktányír fn → Tímároknál: tányér alakú acéllemez, amelynek
közepére a kör alakban kivágott részbe a
kezüket illesztik.
sliktol ~ i → Tímároknál a rúdra felerősített bőrt a húsos oldalán kaparja,
tisztítja.
slingli ~ fn 1. → Paszományosoknál:
női és férfiruhákon különböző motívumú
→ gomboló. 2. Gombkötők mesterségszavaként: férfiruhákra zsinórozással
készített díszítés.
slingolt ruha ~: Szélen sűrűn horgolt
öltésekkel eldolgozott → ruha. L. még:
cívis női viselet
slisszol ~ i → Pásztorkalap-készítő a
már átgőzölt filcet háromszög alakúra
hajtja, és belülről egy vászondarabbal
egymástól szétválasztja, hogy ne kössön
össze. − Adatolt igekötős alakjai: → elslisszol, kislisszol.
slisszolás ~ fn → Pásztorkalap-készítés egyik műveleteként a már átgőzölt
filcnek háromszög alakúra hajtása, és
belülről szétválasztása egymástól egy
vászondarabbal, hogy ne kössön össze.
slóc slóṷc fn Favágókunyhóban az
egymástól gerendákkal elválasztott fekvőhelyek közül egy.
slukk ~ fn Cigarettából egy szippantás és a füst kiengedése. Hadd szíjjak
mán egy ~ot!
slussz ~ fn → Kőműveseknél a boltozatok zárórésze.
slusszcsont ~ fn → Szarvasmarha
csípőcsontja.

sáfrányillat
slusszolás ~ fn → Kőműveseknél a
boltozatok zárórészeinek elhelyezése.
smakkol ~ i Tagadó szerkezetben: 1.
Nem ~: nem ízlik az étel. 2. Nincs kedve
vmihez.
smaszni ~ fn → Kőművesmesterségben: csorbázat kialakítása a falvégeken
az egészséges csatlakozás biztosítására.
smirdli: → smirgli
smirgli smirdli fn Dörzsvászon,
dörzspapír, csiszolópapír.
smirgliz smirdliz i Csiszolópapírral
dörzsöl.
smirgliződeszka smirdlizőÝdeszka fn
→ Paszományosoknál kb. 4 cm-es lapos
fadarab 3 lyukkal, amelyekbe a smirglizőzsinórt behúzzák, hogy munka közben ne bogozódjanak össze.
smirglizőzsinór smirdlizőÝzsinóṷr fn
→ Paszományosoknál smirglizéshez
használt zsinór.
smírol ~ i Tésztát simítgat [?].
smol ~ fn A → kalapács fejének elvékonyodó része.
snájder ~ fn → Szabó. Megyek a
~hez. L. még: német
snájderfáni ~ fn Rendetlen öltözetű
nő. Jön ez a ~. A régi cívisek arra mondták, aki úgy níz ki, mintha az égbűl löktík
vóṷna rá a ruhát.
snapsz: → pálinka
snapszli ~ fn → Magyar kártyával
játszott kártyajáték. L. még: kártyázás
snellzíder ~ fn Denaturált szeszt
(spirituszt) égető gyorsfőző, az 1940-es
években öntött vasból, az 1950-es években már alumíniumból készült. A modern(ebb) és nagyobb változat 4 lábon
álló, kisebb és nagyobb égővel (dupla
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lánggal) ellátott készülék, amelynek közepén egy tartályféle, oldalán körben kis
lyukak találhatók. Alumíniumcsupor és tányérok is tartoztak hozzá. A tehetősebb családok ezen készítették a reggelit,
de levest is főztek rajta. Megcsinálom a
reggelit a ~en − mondta a háziasszony.
Szabadban is használták. L. még: német
snidling ~ fn Fiatal zöldhagyma,
amíg szára van; → vereshagyma.
snirli ~ fn → Paszományosoknál: díszes sodrás bojtfejfigurák bevonására.
snitt ~ fn → Kalap széle.
snittvas ~ fn A talp szélének lesimítására szolgáló → cipésszerszám.
só sóṷ fn – A/ Széleskörű konyhai
felhasználása (cívis konyha, konyhasó)
mellett fontos szerepe van a nagyállattartásban (sózás) is. Külön gyártották, és 5
kg-os tömbökben árulták a szarvasmarha, ló stb. sózására használatos vöröses
színű ~tömböt, a marhasót, ill. utóbb a
sótéglát. – B/ A ~ szerepe a népi hiedelemvilágban és népszokásban elsősorban
a táplálkozásban betöltött fontosságán
alapul. Jelképezheti, ill. biztosíthatja a
jólétet, gazdagságot, a szerencsés kezdetet stb. Ha a cívis háziasszony nem tudta,
hogy a tyúkja hová tojik, ~val hintette be
az állat fenekét. Ilyenkor az mindjárt
odaszaladt, ahova a tojásait titokban lerakta. Népi időjárási megfigyelések: Ha
a ~ vizet ereszt, hosszú esőzés várható.
(De a futó záport nem veszi észre a ~.)
Ha olvad a ~ a szalonnán, hamarosan eső
lesz. − C/ Frazémákban is szerepel.
Átok: Az Isten se sóṷt, se kenyeret ne
aggyon neki!: a) haljon éhen! b) nélkülözzön! Szóláshasonlat: Ojan nehíz, mint
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a sóṷ: pl. kisgyerekről mondva dicsérően: igen nehéz. Szólás: Tuggya, mennyi
sóṷ kell bele − mondják, ha a gazdaszszony, szakácsnő ért a főzéshez. Többet
egy sóṷt, egy kenyeret nem esznek: felbontják a házasságot. Itt említhető a
Megadta savát-borsát is (ételnek megadta az ízét). Kikeresi savát-borsát: a)
erősen firtat vmit. b) nem hagyja az igazát. Közmondás: Nincs könnyebb a
szóṷnál, nehezebb a sóṷnál: ígérni
könnyű, de teljesíteni nehéz. A vín kecske is megnyajja a sóṷt: az idős emberek
is kívánják a szerelmet. − D/ A ~ névátvitelekben is szerepel: A békasó kis kerek és lapos fehér kavics, amelyet a néphit szerint a béka nyal laposra. Népi
gyógyszernév a hattyúsó, borkősavas
nátriokálium. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
sóbot sóṷbot fn A → juhászkunyhó
egyik felszerelési tárgya volt. A juhtej
feldolgozásakor használták.
sódar sóṷdor, sóṷdar fn 1. (Füstölt)
→ sonka. 2. Háziállat, főleg sertés
combja. A disznóṷ combja a sóṷdor, a
paszujlevesbe jóṷ vóṷt. 3. Emberi comb.
Fáj a bal sóṷdorom.
sódarhús sóṷdorhús, sóṷdarhús fn
Darabokra vágott sonkaszelet(ek). A
sóṷdorhús amit levettek és belefőÝztek a
levesbe.
sodó: → sató
sodor: → sodra
sódor: → sódar
sódorhús: → sódarhús
sodra ~ birt. szragos fn 1. Megköszörült → kés csipkézett éle, kihúzott élvékonysága. Lehúzza/Leveszi/Lefeni a ~´t:
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köszörülés után a kés élét fenőkővel
megigazítja, egyenletessé teszi. 2. Kikalapált (, esetleg megköszörült) → kasza
éle. Jóṷ a ~, megníztík. 3. → Csizmadiamesterségben a fonálnak erősen megsodort, hibás része. 4. Kiállíttya a ~´búl:
felingerli. L. még: nyakas
sodrás ~ fn 1. A paszományosok az
összevarrásokat eltakaró csipkéket középen levarrták, és a varrás fölé összesodort gyapjú- v. pamutfonál került dísznek. Névvel jelölt sodrásfajták: ágysodrás, gombsodrás, háromágas sodrás,
papírsodrás/papírfonál. 2. Szűrdíszítés,
amely a régi varráserősítő vócból származik. 3. Kézzel rúd alakúra formázott
agyagdarab, amelyből a pipát nyomták.
4. Tímároknál: az irharétegről lefaragott
bőrhulladék. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
sodró sodróṷ I. mn Tekeredett, csavarodott 〈→ szarv〉. II. fn → Csizmadiamesterségben: két szál fonál összesodrására való vaspálca.
Sodró: → ökör
sodrófa sodróṷfa fn 1. → nyújtófa. 2.
Másik neve: tekerőÝfa. → Paszományosok olyan eszköze, amelyet tenyérbe
fektetve jobbról balra forgatva az orsóra
a vékonyabb szálú selymet felgombolyítják.
sodrószarvú: → sodrott szarvú
sodrott szarv ~ fn A kipödört bajuszhoz hasonló → szarvállás.
sodrott szarvú ~: Összetétellel: sodróṷszarvú. A kipödört bajuszhoz hasonlóan tekeredő, csavarodó szarvú 〈→
szarvasmarha, juh〉.

sáfrányillat
sodrott ló sodrott lú: Nagy testű,
erős, de nem fajtiszta ló. Debrecenben
ilyen lovat csak a szállítók tartottak. A
gazdáknak → nóniusz lovuk volt, ők
nem igáztak sodrott lovat v. muraközit.
sodrott tészta sodrott tíszta: Sodrófával nyújtott tészta.
sofőrség sofőÝrsíg fn Gépkocsivezetői foglalkozás, tevékenység.
sófrikál sóṷfrikál i Jön-megy.
sógor sóṷgor fn Ritkán becézve:
sóṷgorka. 1. Szűkebb értelemben az
egyén házastársának férfitestvére v. nőtestvérének férje; → tőrőlvágott sógor.
2. Tágabb értelmezésben az egyén vér
szerinti nőrokonának férje és a házastárs
vér szerinti férfirokona. A házastársak
vér szerinti férfirokonai mindkettőjük
rokonsága összes tagjainak ~ai, vagyis
sógorsági viszonyban vannak egymással.
A ~sági viszonyban élőkre általában
ugyanazok a kötelezettségek hárultak,
mint a vérrokonokra: lakodalmi meghívás, közös munkánál segítettek egymásnak, tanácsot, kölcsönt adtak és ezt el is
várták. − Frazémákban is szerepel. Tréfás biztatás ivásra: Sóṷgor, ugyi, jóṷ
bor?! Szólás: Sóṷgor, nem sóṷgor, le a
járdárul!: (tréf) akkor mondják, ha nincsenek egy véleményen, nincs közöttük
egyetértés. Más változatban: Ide sóṷgor, oda sóṷgor, le a cseresznyefárúl!
Jaj, Istenem! Nekem se sóṷgorom!:
(tréf) én sem állok közel hozzá, nem vagyok rokona. L. még: megsógorosodik
sógorasszony sóṷgorasszony fn →
Megszólításként is: asszonysorban levő
→ sógornő; idősebb sógornő.
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sógorbácsi sóṷgorbácsi fn Gyermekek szólítják így nővérük v. nagynénjük
férjét. L. még: megszólítás
sógorka: → sógor
sógorné sóṷgorné fn → Sógornő.
sógornő sóṷgornőÝ fn – A/ Népnyelvi alakja: sóṷgorné. 1. A házastársunk nőtestvére, ill. fiútestvérének felesége; tőrőlvágott sógorné. 2. Fiútestvérünk felesége. 3. A házastársunk nőrokona v. férfirokonának felesége. – B/
Jelölésére több terminológia: kifejezhetik a rokonsági viszonyt: sógorasszony,
sógorném stb, v. a vér szerinti rokonságba bekerült nőket jelölő ángy szóval (és
különböző alakjaival), ill. a néném szóval (és különböző alakjaival). A szólító a
vele egy nemzedékhez tartozó ~ket, ill.
nála idősebb v. fiatalabb ~it a szólítás
módjával is megkülönbözteti. Pl. az
idősebb testvérének feleségét ángyomasszonynak, sógorasszonynak szólítja
magázva, a fi -atalabbat ángyikának,
ángyinak, án- gyónak, öcsémasszonynak
v. keresztnevén tegezve. Nagybátyja
feleségét magázva nénémasszonynak,
nénémnek szó- lítja. – C/ A ~k kötelesek
voltak gyermekágyas ~jüknek ebédet
vinni, a közös munkában segíteni, és
visszasegíteni. A 19. és 20. század fordulója óta keresztanyának is általában a
~t kérték meg. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
sógorság sóṷgorság fn 1. → Sógorok, ill. → sógornők rokonsági viszonya. 2. Házastársak rokonai közötti viszony. 3. Sógorok, távolabbi rokonok
összessége. − A ~ a → házassági rokonság körébe tartozik. Nem olyan szoros
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kapcsolat, mint a → vérrokonság. A két
rokoni csoport között nincs vérségi kapcsolat. L. még: rokonság
sógorság-komaság
sóṷgorság-komaság fn 1. Vmiféle távolabbi rokoni
viszony. 2. Rokonok, barátok közötti
érdekszövetség. − Közmondás: Sóṷgorság-komaság, nem nagy atyafiság.
sóhajtás sóṷhajtás fn − Szólás: Nem
ír [ér] egy sóṷhajtást se: semmit sem ér.
sohajtoz suhajtoz i Sóhajtozik.
sohanapkor ~ hsz Soha.
sok ~ szn − Szólás: Ne tuggy ojan
~at, mert hamar megvínülsz!: főleg gyereknek mondva: ne avatkozz bele mindenbe! De ~ra ír a szád!: ~mindent öszszefecsegsz. Közmondás:. Kicsi nem árt,
~ nem használ: a kevés a rosszból sem
árt, a ~ a jóból sem használ. Nincs az a
~, ami el nem fogy: azzal is takarékoskodni kell, amiből most bőven van. A
~nak ~ kell, a kicsinek kicsi: minél népesebb vmely közösség, annál többet fogyaszt (, de ez fordítva is igaz).
soká ~ hsz 1. Sokáig. Soká tart. 2.
Sokára. Rígen vóṷt, ~ lessz.
sokadalom ~ fn 1. Országos → vásár. 2. Lakodalom. − Szólás: Sokadalom,
lakadalom: ahol sokan vannak együtt,
ott rendszerint mulatozásra is sor kerül.
sokféle eszű ~: Csavaros eszű.
*sókereskedelem: Fontos központja
volt egykor Debrecen is, itt már a 12.
század óta működött → sóraktár. Az
Erdélyből szekerezett kősóval a debreceni kalmárok kiterjedt kereskedést folytattak. A kősó hajdan nagyobb keresettségnek örvendett, mint az őrölt v. párolt
só. A parasztság a legutóbbi időkig ra-
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gaszkodott a nagy darabokban vásárolt
kősóhoz, ezt falusi boltokban v. vásárokban szerezte be. L. még: Sóút, sózás
sokszámos ~ mn Nagyon sok. Jókívánságban: Az Isten tarcsa meg ~ évekig!
Solymári gömbölyű cseresznye: →
cseresznye
sólyom sóṷjom fn Közepes nagyságú
ragadozó → madár. Izmos mellkas,
hegyes szárnyak, rövid farok jellemzi.
Több alfaja van.
som ~ fn Cornus mas. Vadon termő
növény, kora tavasszal sárgán virágzó
kemény, szívós anyagú cserje, fa, ill. ennek termése. Ősszel érő hosszúkás,
csonthéjas, éretten meggypiros, savanykás termését frissen és befőzve is fogyasztják.
Soma ~ tn Debrecentől Nyíradony
irányában fekvő tölgyfás, akácfás, ligetes határrész az → Erdőspusztákon, →
Nagycsere határában. Sok tanya állt a
területén. − 1220-ban már lakott település, 1311-ben Dózsa mester királyi adományként kapta. 1406-tól Debrecen birtoka.
*Soma folyása: → Haláp
somfejű szeg: → ráfszeg
somkóró somkóṷróṷ fn Pillangós virágú mezei növény; takarmánynövény.
sommás summás mn Gazdag, bőséges 〈pl. jutalom, fizetség〉. Középfoka:
summásabb.
*Somogyi−Bacsó utca: → utcák−utcanevek
sonka ~ fn 1. A sertés végtagjaiból a
lapocka, ill. a medencecsont izomburkolatával együtt, de a lábtő nélkül levágott
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húsdarab. Pácolva, füstölve, de leginkább főzve főként önálló hideg ételnek
szánt hús. Sonka, ha nincs leszedve rulla
a hús, ha rajta van az egísz hús. 2. Sertés combja, ill. ebből füstöléssel, pácolással készített hentesáru.
sonkalé ~ fn → Sonka megfőzéséhez
használt fűszeres lé. A ~be főÝ a sóṷdar.
sonkasüldő sonkasüldőÝ fn Fiatal
hússertés. L. még: disznó
sonkaujj ~ fn Vállban buggyos, a
csukló felé szűkülő → ruhaujj. L. még:
cívis női viselet
sonkavágó kés sonkavágóṷ kés: Nagyobb méretű éles → kés, amellyel szépen lehet a füstölt főtt → sonkát szeletelni.
sonkoly sonkoj fn 1. Teljes neve:
mísonkoj. A méz kipergetése v. kiolvasztása, kisajtolása után visszamaradó üres
lép, kifacsart lép. A méhészkedő cívis
gazdák gyűjtötték a ~t, ősszel jöttek érte
a Felvidékről a → sonkolyosok, sonkolyos tótok, akik szép kartonanyaggal,
gyönyörű → kékfestővel fizettek érte. A
~ból gyertyát készítettek. 2. Az a nyersanyag, amelyből a viaszt nyerik, azaz a
lép, léptörmelék. A kaptárból összekapargatott viaszdarabkák, a mézeslép lenyesett födele, vagyis a kaptár viasztartalmú szemete együtt. 3. A kaptárban
lévő lép a benne levő mézzel együtt.
sonkolyos sonkojos fn Más nevei:
sonkojszedőÝ, sonkojos tóṷt. A → sonkolyt összevásárló felvidéki szlovák vándorkereskedő.
sonkolyos méz: → lépes méz
sonkolyos tót: → sonkolyos
sonkolyszedő: → sonkolyos
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soppolás ~ fn → Kárpitosmesterségben a bútor tömőanyagának rögzítése vászonnal történő bevonással.
soppvászon ~ fn Másik neve: felsőÝ
vászon. → Kárpitosmesterségben a tömőanyagok elmozdulását gátló rögzítővászon.
sor ~ fn − A/ 1. Sort fog: kapás, kaszás új ~ megmunkálásába kezd. Sort
visz: pl. kukoricasor letörését végzi.
Tengeri- törísnél egy ember vitt két ~t. 2.
Réteg. Megfőzi a puliszkát, egy ~ puliszka, szilvalekvár, besorjázta, mint egy
tortát. 3. Olyan utca, amelyiknek csak az
egyik oldala van kiépítve; ház~. 4. Sort
vesz: pl. a mezőn ~ba megy, végigmegy.
Két-három juhász összecimboráskodott,
összeverte a nyájat, úgy vettek ~t a tarlóṷkon. 5. Sorja: késnek, kaszának vékonyra köszörült és emiatt féloldalra
görbült éle. A kaszának a ~ját fenték le,
hogy ka- szálni lehessen vele. 6. Kifejezésekben: katonai sorozás. Sor alá megy.
Sor alá ment, de nem vettík be. Sor alatt
vóṷt. 7. Csipkeverőknél tűzésponttól tűzéspontig tartó műveletek halmaza. 8.
Soron van/ül: ismerősöknél időzik, csavarog. 9. Ügy, dolog, eset. 10. Nagy ~a
van annak: bonyolult dologról, ügyről
van szó. – B/ Összetételekben is gyakori.
Vásár, piac része a bodegasor, fonatossor, gubasor, ócskasor, rongysor, település része a gyepűsor, szegénysor,
egyéb jelentésben: az asztag alsó rétege
a fenéksor, szövőszék része a csigasor,
szövésnél van a szalagsor, a tűzfal része
a rumsor. Kifejezhet életkort: eladósor,
embersor, katonasor, legénysor. – C/
Szólásokban is szerepel: Nincs annak
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semmi ~a/~ja: nincs semmi értelme annak, amit mondasz. Nagy ~a van annak:
hosszú előzményei, bonyolult összefüggései vannak. Nehéz ~ra jutott: elszegényedett. Sorba a házunk: a) mindenkit
érhet szerencsétlenség, ne örülj más kárának. b) halálesetkor: az van ~on, aki az
elhunythoz korban a legközelebb van. –
A fogalmak jelentését l. a szócikkükben!
*sóraktár: A város első ~a a 17.
század végén épült a Varga utcában, a
második 1755 körül a későbbi dohánygyár helyén. Az Erdélyből hozott sót itt
halmozták fel, és innen szállították a
debreceni szekeresek az egész országba.
sorhúzó sorhúzóṷ fn Más nevei: sorozóṷ, sorolóṷ. Gereblye alakú, fogakkal ellátott faeszköz, amellyel a vetemények sorait jelölik ki. Főként azok használták, akiknek nem volt vetőgépje. A
fogak távolsága attól függött, hogy mit
vetettek.
sorjádzik: → sorjáz/ik
sorjával ~ hsz Madzagot kétszer körültekerve. Két ~ lekötötte az üveget.
sorjáz/ik ~ i Alakváltozata: sorjádzik. 1. Sorjában elmond. Csak sorjázta
a bánatát. 2. Ember, állat sorban egymás
után halad. A libák estefelé sorjáztak hazafelé. 3. Az esztergálás során eltávolítja
azokat a felesleges fémdarabokat, amelyek a megmunkálás során a fém szélén
keletkeztek. 4. → sorol. 5. 〈-va képzős
alakban hsz-szerűen:〉 sorjázva: szép sorjában. A cimborák lefeküdtek szíp sorjázva az út szílire. − Adatolt igekötős
alakjai: → besorjáz, elsorjáz, megsorjáz.
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sorkoszt ~ fn A pásztornak (v. diáknak) más-más háznál adott étkezés. L.
még: pásztorbér
sorléc ~ fn Falazáshoz használt, fedéllécből készített, sorbeosztást tartalmazó számozott léc, amely a pontos sormagasságok mellett az esetleges befalazandó felszerelések v. kihagyandó üregek helyét is feltünteti. L. még: kőműves
sorol~ i Alakváltozata: sorjáz/ik. Sorban vetett növény szépen kel, kezd látszani a sora. A tengeri, a répa, minden,
amit sorba vetnek, ~, sorjázik, vagyis kialakulóban van.
soroló: → sorhúzó
sorompó sorompóṷ fn A ~k a városba vezető fő(bb) utcák végénél voltak. L.
még: sorompópénz
*sorompóház: A 16. századtól a városkapuk mellé épített őrház(ak). Az őrség pihenőhelye volt.
sorompópénz sorompóṷpíz fn 1.
Hídvám, hídpénz. 2. A város határában a
főutak mentén, főbb utcák végénél levő
→ bakterháznál megfizetett díj, amelyet
főként nagyvásárok idején szedtek a vásárra érkezőktől.
sorompós sorompóṷs fn 1. A sorompóval lezárt (fő)útvonal mellett levő
bakterház lakosa, ő kezelte a sorompót,
és ő szedte a → sorompópénzt is. A sorompóṷs rendesen egy magános ember
vóṷt. 2. Vasúti sorompókezelő, sorompóőr.
soros ~ fn 1. Az a pásztor, akire az
állatok éjszakai felügyelete jut. A ~ kint
aludt a gulya mellett, a többiek bent a
vasalóban. 2. Az a személy, akire a közös étkezéskor az imádkozás kötelessége
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jut. Sok cívis családnál az volt a szokás,
hogy mindig a ~ imádkozott evés előtt,
evés után. 3. Elemi iskolában: hetes. L.
még: kétsoros
soros fonás ~: Kosárfonóknál az oldalfonásnak az a fajtája, amely során
több vesszőt vezetnek egymás fölött. L.
még: vesszőfonás
sorozatméret sorozatmíret fn → Cipészeknél: növekvő számú → cipőméret.
sorozó: → sorhúzó
sorpor ~ fn A lovakról levakart és a
vakaróból az istálló földjére, padlójára
egyenes sorban kivert por. Ha a gazdának több kocsisa volt, versengtek egymással, hogy ki az ügyesebb, ki tudja a
vakaróból a port a legegyenesebb sorban
kiverni. Kiverte a ~t. Szólás: Elvertík
rajta a ~t: elnáspágolták. Változata:
Sorport vertek rajta.
sors ~ fn − Szólás: Nagy ~ot kapott:
nehéz volt az élete. Közmondás: A ~át
senki el nem kerülheti: ami ki van ránk
mérve, az lesz a ~unk. Mindenki a maga
~ának a kováccsa: tetteinkkel alakítjuk a
~unkat.
sorvad ~ i Tűz lassan kialszik.
sorvadás ~ fn Ember v. más élőlény
szervezete, teste térfogatában és súlyában csökkenve gyengül, pusztul; gümőkór, tuberkulózis, szárazbetegség. Adatolt fajtái: agysorvadás, bélmirigysorvadás, bélsorvadás, gögsípsorvadás, lépsorvadás, méhsorvadás, mirigysorvadás,
szívsorvadás, tüdősorvadás, vénségsorvadás. L. még: népi betegségnevek; a
fogalmak jelentését a szócikkükben!
sós bőr sóṷs bűr: → Tímároknál lenyúzás után a húsos részen erősen besózott bőr.
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sose ~ hsz Vigasztalás, bátorítás kifejezésére: egyáltalán ne. Sose busújj, lessz
ez még jobban is!
Sós-fenék: → hortobágyi helynevek
és helynévtípusok
Sós-halom: → hortobágyi helynevek
és helynévtípusok
Sós-hát: → hortobágyi helynevek és
helynévtípusok
sosincs ~ i Soha sincs. Ennek ~ píze.
sóska sóṷska fn Rumex acetosa. Savanykás levelű növény, ill. ebből készült
főzelék, mártás. Vadon növő fajtájának
neve → suhajka. − A szegény ember
nyersen is fogyasztotta. A réten a leveleit szedte, bal markába csokorszerűen
összegyűjtötte, összefogta a kezét, hogy
a levelek a kezén túl érjenek, ekkor jobb
öklével erősen verte a leveleket, közben
ezt mondta: Sóṷska, domika! Ojan legyíl, mint a borecet! Még annál is erőÝsebb! Az összetört savanyú levelet megette. L. még: madársóska
sóskakeringő: → sóskarengő
sóskarengő sóṷskarengőÝ fn 1. Más
megnevezései: sóṷslóṷrom, sóṷskakeringőÝ. A → sóska magasra felnyúlt,
magot hozó szára. Savanyú íze miatt
nyersen szívesen rágják a gyermekek. 2.
A → szőlő gyenge, savanykás hajtása.
Sós-kút: → hortobágyi helynevek és
helynévtípusok
sóslórium: → sóslórom
sóslórom sóṷslóṷrom, sóṷslóṷrium
fn 1. Réti lórom. 2. → sóskarengő. −
Vérhas ellen ~ teáját fogyasztották. L.
még: népi gyógyászat
sós lúg sóṷs lúg: A házi → szappanfőzés harmadik, utolsó oldata, amelybe

sáfrányillat
már sót is tettek. Innen az oldat már a →
szappanöntőbe került.
sósparéj sóṷsparé fn 1. Amaránt.
Disznóparéj. 2. Atriplex tatarica. Tatár
laboda. − Mindkettő → gyomnövény. A
sóṷsparé igen szapora, nagyon szerettík
a disznóṷk.
sós puliszka sóṷs pulicka: Sós vízben megfőzött máléliszt, → puliszka. A
régi cívisek tejjel ették, egészséges ételnek tartották.
sószacskó sóṷszacskóṷ fn Kisméretű
→ zacskó. A tanyai alkalmazottaknak
ebben vitte a gazda az étkezéshez szükséges sót.
sótartó sóṷtartóṷ fn A korábbi idők
hortobágyi pásztora a darabos sót a
kunyhónál bikatökből v. használt csizmaszárból készült ~ban tartotta, de a
szűre ujjában magával vitte a lágy sót
’darált só’ egy olyan tartóban, amelyet
egy tehénszarvból maga készített el, késével, árjával kivéste, kikarcolta. Rendszerint egy nagy rózsa alkotja a díszítés
központját, amelytől stilizált rózsa-, rozmaring-, tulipán- és más virágdíszek
ágaznak el, ill. körkörös v. szögletes díszítések futnak körül. Olykor faluja
templomát v. a magyar címert metszette
a szaruba. A ~ a → pásztorkészség része.
sótégla sóṷtégla fn Másik neve:
marhasóṷ. → Sózáshoz használt vöröses
színű sótömb. Sóṷtégla vóṷt legutóṷbb, beletettík a jászolba, a jóṷszág
nyalta.
sótörés sóṷtörís fn Másik neve:
dióṷtörís. Ketten hátukat egymásnak
támasztva, karjukat összefűzve felváltva
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a levegőbe emelik egymást. L. még:
gyermekjátékok
*sótörö: Az ő munkája volt a darabos sónak a malomban történő összetörése, megőrölése.
Sóút Sóṷút fn Fontos kereskedelmi
útvonal, sószállító út és postaút (volt),
Nagyvárad és Pest-Buda között húzódott. A → Hortobágy ősi útvonala volt, a
középkorban itt szállították tengelyen a
máramarosszigeti sóbányákból a tiszafüredi révig a Tiszán tutajon érkező sót.
Az út mentén „fogatfáradásnyi” (12−14
km) távolságra helyezkedtek el a fogatoknak és utasaiknak enyhet adó csárdák
(→ hortobágyi csárdák). Debrecen és
Tiszafüred között még napjainkban is
találkozhatunk velük: Látóképi csárda,
Kadarcsi csárda, Nagyhortobágyi csárda, Meggyes csárda, Kaparó csárda és
Patkós csárda. Közülük legrégibb, leghíresebb a nagyhortobágyi csárda, amely
1699-ben épült. (A Hortobágyon ilyen
ősi útvonal volt a ~, amelyen a máramarosi sóbányákból tutajon szállított
sót vitték a középkorban a felsőtiszántúli vidék ellátására a tiszafüredi révtől. Ennek állomásai a Patkós,
meggyes, nagyhortobágyi, kadarcsi és
látóképi csárdák voltak. Fontos szerepet töltöttek be az akkor gyalogosan,
lóháton, fogatokkal, szekerekkel zajló
közlekedés és kereskedelem fellendülésében. − Fontos keresk útvonal volt
az pusztán keresztül haladó ~, mely az
erdélyi sóbányákból vezetett Budára.
A ~ mentén ma is állnak a pihenőhelyként épített csárdák. Máramarosszigettől jött Hajdúszoboszló felé. A →
Sóút hajdan a Maros− Sza-

sáfrányillat
mos−Berettyó völgyén át vezetett. Erdélybe.)
sovány ~ mn 1. Esőt nem hozó (→
sovány szél). 2. Kiszáradt, kenetlen, pl.
csizma. 3. Trágyázatlan (→ sovány
föld). 4. Csupasz, sima (→ sovány kenyér). − Szóláshasonlat: Sovány, mint a
agár/
deszka/paszujkaróṷ/piszkafa/az
szőÝlőÝkaróṷ: nagyon ~. Ojan ~, mint
aki eccer eszik egy nap. Ojan ~, mint egy
égimeszelőÝ.
sovány föld sovány főÝd: Trágyázatlan v. kevéssé trágyázott föld.
*soványkalácssütő: → perecsütő
sovány kenyér sovány kenyír: Csupasz → kenyér.
sovány szél ~: Esőt nem hozó, száraz, szárító → szél. A ~ tavasszal, nyár
elején van.
sóvar sóṷvar fn Az → ótvarhoz hasonló ritka, de sokáig gyógyíthatatlannak
tartott, csúnya, vörös bőrbetegség. Rendszerint az ember orrát támadja meg. L.
még: népi betegségnevek
sóvaras sóṷvaros mn A → sóvar nevű bőrbetegségben szenvedő.
sóvárialma sóṷvárialma fn Kellemes, savanykás ízű nyári → alma.
sóvirág sóṷvirág fn Salicornia herbacea. Szikes, agyagos talajon élő, lila,
világoskék virágú növény. Egy száron
sok apró virága van. A Hortobágy egyik
jellegzetes növénye, leszedve sokáig
nem szárad el, sőt a színét is megőrzi. L.
még: Hortobágy növényvilága
sóz sóṷz i Szarvasmarhával, lóval →
sót nyalat, sót etet. Igekötővel: → lesóz,
megsóz.
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sózás sóṷzás fn 1. A legelőn járó és
istállózott állatok sószükségletét kielégítő eljárás. A legelőn járó állatok számára
az itatókút v. az → állás körül nagy →
marhasódarabokat helyeznek a fából készített → sózó edénybe v. deszkából
összerótt, kerekekkel ellátott, alacsony
→ sózóvályúba, és azt az állatok kedvük
szerint nyalogatják. Az istállóban tartott
jószágoknak a sódarabokat (→ sótégla)
a jászolba teszik. Előfordult, hogy ~kor
félrefordították a jószág szarvát, kinyitották a száját, és beletettek egy kanál
sót. A ~ra élettani okokból főleg a szarvasmarhának és juhnak van szüksége. 2.
– A/ A ~t mint élelmiszertartósítási eljárást önállóan alkalmazzák a → szalonnakészítéskor, ill. kapcsolódik a → füstöléshez, a hústartósításhoz is A sertésszalonna ~ának művelete a sertésből kimetszett szalonna megformázásával kezdődik, amikor a fölösleges részeket levagdossák (ebből zsírt, ill. tepertőt sütnek),
az egyes tábla szalonnákat csorgóra
felakasztják, hogy kihűljenek, és a víz
kicsepegjen belőlük. A ~hoz a disznóölés után egy-két hét múlva látnak hozzá. A szalonnát a szalonnasózón, a sózódeszkán (→ sózó) v. nagy fateknőben
(→ sózóteknő), dézsában (→ sózódézsa),
esetleg fehér papírral leterített, felfordított ládán sóval jó alaposan bedörzsölik.
Ha nagyobb mennyiséget sóznak, és ha a
só már jól megjárta a szalonnát, a táblákat meghatározott rendben felakasztják
az → ösztörüre, itt ismételten lesózzák.
A szalonnát nem lehet elsózni, mert nem
vesz be több sót a szükségesnél. A paprikás szalonnának szánt darabokat csíkokra vágják, és néhány napon keresztül
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naponta sózzák, majd lemossák. Ha
megszikkadt, kenőtollal paprikás-fokhagymás elegyet kennek rá, → bepácolják. − Ecsedi István (A debreceni és
tisztántúli magyar ember táplálkozása.
221) emlékei szerint a szalonna ~a már a
disznóölés napjának délutánján megtörtént. A szalonnát ekkortájt már a cívisek
nem egészben sózták be, hanem kettéhasították, és félszalonnákat sóztak be
egymással szemben. Ilyenkor az állát
levágták a szalonnáról, a hasaszalonnát
is kivágták, félretették, és csak a színszalonnát sózták be. A sóval meghintett
sózón előbb a szalonna bőrét, majd a
belsejét és széleit dörzsölték be alaposan
szorosan egymáshoz illesztve az egyes
darabokat, hogy a levegő ne férjen közéjük. Ahol a sódar helye van, azt bevarrt
hájjal töltötték ki. – B/ Kidolgozott módszere volt/van a hús ~ának is. Egy nagyobb kádba sózzák a húst. Legalul jönnek a fejek. Egy nyújtótáblára sót töltenek, melléteszik a fejet. Kívül a fejet jól
bedörzsölik sóval, belül jól behintik. A
fejre jönnek a hátulsó sódarok. Ezt is jól
besózzák, mert vastag hús van rajta. Erre
körben jönnek az első sódarok. Ezután
következik az orja. Ezt 3 részen átvágják, hogy a kád oldalához hajlítható legyen. E köré dugdossák a sóban megforgatott csípőket. Leborítják a sóval behintett nyuljával az egészet, befedik a sóval
bepergetett oldalakkal. A körmöket csak
rárakják, nem sózzák, mert kocsonyának
használják fel.
sózó sóṷzóṷ fn 1. Kisebb faedény,
amelyben → sózáskor a legelőn a sót
adják a jószágnak. 2. Összetétellel: sóṷ-

47

sajt

zóṷdeszka. Füstölni való hús v. szalonna
lesózására, tárolására használt, peremmel ellátott (lábakon álló) asztallap.
Mérete 4 x 2 m is lehet. A kisebbet használat után megsúrolva és megszárítva a
→ kiskamara v. a nagykamara falához
állítják. Volt, ahol az istálló oldalához
támasztották, és csordára járó tehén nyalogatta róla a fáradt sót. − Hajdan a gazdag cívis gazdaságokban nem volt ritka,
hogy egy télen 20−30 disznót is öltek.
Ilyenkor a ~n az egymásra rakott táblaszalonnák egészen a → kamara padlásáig értek. 3. Vágóhídon helyiség, ahol a
sós szalonnát készítik.
sózódeszka: → sózó
sózódézsa sóṷzóṷdézsa fn Füstölni
való hús lesózására használt nagyobb
méretű dézsa. L. még: sózás
sózóteknő sóṷzóṷteknőÝ fn Füstölni
való hús v. szalonna lesózására használt
nagyméretű fateknő. L. még: sózás
sózóvályú sózóṷváju fn Só tárolására alkalmas kétkerekű, teknőszerű →
vályú. Mindig oda vitték, ahol az állat
tanyázott. L. még: sózás
sőberágy sőÝberágy fn Vasvázas
szerkezetű, szalmazsákkal ellátott, öszszecsukható, modernebb → ágy.
söndörödik ~ i Levél fonnyad, zsugorodik, ráncosodik. Igekötővel: → öszszesöndörödik.
söntés söntís fn Másik neve: kármentőÝ. Lécráccsal elkerített hely a csárdában. Itt tartották és mérték ki az italt, és
egy kis lécablakon itt adták ki a vendégeknek.
sör: → ser

sáfrányillat
sörárpa ~ serárpa fn Másik neve: tavaszárpa. Tavasszal vetett, jobb minőségű árpa. Kétsoros árpa, vagyis két
sorjával van a kalászban.
sőre sőÝre fn Összetétellel: sőÝremarha. Hizlalni való v. hizlalt → szarvasmarha, főleg tinó, ökör. FőÝleg a tinóṷk vóṷtak kiválóṷ sőÝrénekvalóṷk,
ami kisbornyú korába ki van herélve.
Gondozója, pásztora a → sőrés. SőÝrére
fog: szarvasmarhát hizlalni kezd.
*sőregyűjtő: A → sőremarha felvásárlója a 19. században, → marhakupec.
sőremarha: → sőre
sörénekvaló sőÝrénekvalóṷ fn Ivartalanított fiatal tinó, borjú.
sörény seríny fn Hosszú, dús szőrzet
a ló(féle állat) nyakán. L. még: cívis
népnyelv
sőreól sőÝreóṷl fn Hizlalásra fogott
→ szarvasmarhák istállója.
sőrés sőÝrís fn 1. A → sőremarha
pásztora, gondozója. 2. A marhakereskedelemben a sőre összegyűjtésével, felvásárlásável megbízott személy, → tőzsér. 3. Sőretartással foglalkozó személy.
*sörfőzés: Céhen kívüli kisipari tevékenység volt, amelyből hajdan jelentős jövedelme származott a városnak. A
15−16. században még bárki főzhetett
sört, később a ~ a város kizárólagos joga
lett.
sörfőző serfőÝzőÝ, sörfőÝzőÝ fn 1.
Sörfőzde. 2. Sörfőzést végző személy.
sörmelegítő sörmelegítőÝ fn Vendéglői eszköz: kb. hüvelyknyi vastag,
zárható fémhenger, amelyet forró vízzel
töltenek meg, és belehelyezik a söröspo-
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hárba, és a már kimért sört langyosítják
vele. Főként a hivatásos énekesek melegítették így a hideg sört.
söröspohár: → pohár
sörzóna sörzóṷna fn Vendéglőben a
zónaételekhez kísérőként járó változó
mennyiségű sör.
sövényfonás sövínyfonás fn → Veszszőfonásnál olyan oldalfonásfajta, melylyel az egyes vesszőket a függőlegesen
elhelyezett oldalkarók egyikén be, másikán ki, folyamatosan vezetik; egyszerű
fonás.
sövénykerítés sövínykerítís fn Veszszőből, gallyból font → kerítés.
sövénykapu sövínykapu fn Vesszőből, gallyból stb. készített → kapu.
spahtli spatli fn → Mézeskalácsosok
asztaltisztító eszköze.
spájsz: → pájsz
spájszer ~ fn Emelő vasrúd. L. még:
kőműves
spájz ~ fn Éléskamra.
spájzol ~ i Élelmiszert felvásárol.
spaletta ~ fn Ablak belső oldalán az
ablaknyílásra ráhajtható elsötétítő deszkatábla.
spanfa ~ fn Másik neve: munkafa. →
Paszományosok sodrófája.
spangli ~ fn Gombbal v. csattal záródó, a → cipő felsőrészét összefogó keskeny bőrpánt. A ~ fogta a lábot keresztbe, pici kis csattal erőÝsítettík fel.
spanglis cipő spanglis cipőÝ: Bokán
kapcsolódó, alacsony sarkú, hegyes orrú
női → cipő.
spaning ~ fn → Rézművesek gipszből készült eszköze, amelyet oldalán
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díszített tárgyak mintázásához használnak.
spannol spanol i Húrt (ki)feszít. Igekötővel hasonló jelentésben: → kispannol. Kifeszíti, kispanojja a húrt főÝkíppen.
spannolás spanolás fn 1. → Kárpitosoknál a kárpit rögzítés előtti kifeszítése.
2. → Paszományosoknál a leszőtt szegőszalagnak, selyematlacnak a kifeszítése,
rögzítése.
spannzsák ~ fn → Paszományosoknál: zsinórozásnál a hosszan kihúzott
anyagot feszesen tartó súly.
spanol: → spannol
spanyolbetegség spanyolbetegsíg fn
Spanyolnátha. L. még: népi betegségnevek
spanyolmeggy ~ fn Nagy szemű nemes → meggy.
spanyoloz ~ i → Pásztorművészetben fából v. szaruból készült eszközt úgy
díszít, hogy a belekarcolt motívumokat
viasszal kitölti.
spanyolozás ~ fn → Pásztorművészetben alkalmazottt díszítő eljárás: szaruba v. fába karcolt, ill. faragott mintának színes viasszal való kitöltése. A ~t
a merinói juhokkal hazaérkező pásztorok
honosították meg.
spanyolviasz spanyolviaszk, ~ fn Pecsétviasz. A készítéséhez használt cinóber fő előfordulási helye Spanyol ország.
Szóláshasonlat: Ugy tesz, mintha ű tanálta vóṷn fel a ~t: azt hiszi magáról,
hogy okos.
spanyolviaszk: → spanyolviasz
sparhelt ~ fn Sütésre és főzésre
egyaránt alkalmas, fával fűtött zárt
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konyhai tűzhely. Egyik fajtája a csikóssparhelt. L. még: csikóskonyha
speciális ~ mn 1. Speciális ember:
rendszerető ember. 2. Alapos, jó, nincs
benne kivetnivaló. Ez ~ egy szekér.
spékes: → kanecetes
spekulál ~, pekulál, spékulál i Tervez, forral vmit. Pekulál például, hogy
tudna értíkesíteni valamit. Szóláshasonlatokban: Spekulál, mint Hatvani az
árokba: erősen töpreng vmin. Spekulál,
mint a zsidóṷ: mindig töri a fejét vmiben.
spékulál: → spekulál
spekuláns ~ fn Huncut ember.
spencel: → spencer
spencer spencel i 1. Női ruhadarab:
kiskabát. Posztóból v. bársonyból készült, kb. derékig érő, ujjas v. ujjatlan,
elöl gombos ruhadarab. Ha ujja volt, az
is gombos volt. 2. Ujjatlan női mellényféle. 3. Vendéglátásban a borászok által
viselt, különböző színű, derékig érő felsőruha, egyenkabát. L. még: cívis női
viselet
spenót: → laboda
sperít ~ i → Mézeskalácsos túlságosan mézes tésztát liszttel dúsít.
spesszerező spesszerezőÝ fn Kenőkés, fogóval ellátott keskeny → kőművesszerszám, amelyet a habarcs finomabb felhordására használtak.
spicc ~ fn 1. Timpanonszerű, hegyes
szögű ablakszemöldök-párkány a homlokzaton. 2. A cérna végének elkeskenyített, megsodrott vége. Spiccet kíszít:
→ szíjgyártó a cérna végén a szálakat
néhány cm hosszan szétsodorja, késsel
kapargatva megritkítja és kibolyhozza,
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majd megnyálazva összesodorja. L.
még: kőműves
spicces ~ mn Enyhén becsipett. Kicsit ~, de jóṷl áll neki. L. még: részegség
spiccfogó spiccfogóṷ fn → Kovácsok
hegyes fogója.
spicckalapács ~ fn → Kárpitosok
hegyes végű kalapácsa, díszszeg beverésére használják.
spicckanál ~ fn Hegyesszöget alkotó,
vége felé csúcsosodó szedőkanál. L.
még: kanál
spiccvéső spiccvísőÝ fn Hegyes →
véső.
spileli ~ fn → Paszományosok gömbölyű végű orsója, amelyre a beszövő
szálat gombolyítják.
spíler: → spiller
spiller ~, spíler fn Másik neve: kártyaspíler (kártyaspiller, kártyapillér).
Nagy kártyás.
spiritusz piritusz fn Borszesz.
spongya ~ fn Egyéni ejtésben:
pondzsa. Táblatörlő szivacs.
spór spóṷr fn Takaréktűzhely, sparhelt. Egyik fajtája az → asztalspór.
spórkassza spóṷrkassza fn 1. Takarékpénztár. 2. Postaládikához hasonló
doboz, a gyerekek ilyenben tartották a
megtakarított, ill. megtakarításra félretett
pénzecskéjüket.
spórolós spóṷrolóṷs mn Takarékos.
Nagyon spóṷrolóṷson íltünk.
spriccolt ~ in Festékkel bepermetezett.
spriclispulni ~ fn → Paszományosoknál: főként selyemszálak felgombolyítására használt nem tömör hengerű
orsó.
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sprőd sprőÝd, prőÝd mn Kemény.
〈vászon〉.
sprudli ~ fn Tejföl és liszt keveréke,
habarás. L. még: cívis konyha
spulni ~ fn Magyar neve: orsóṷ.
Cérnaorsó, cséve. Egyik fajtája a →
cetlisspulni. L. még: orsó, paszományosmesterség
sréegyenes: → srég
sréen: → srégen
srég ~ mn Összetétellel: sréegyenes.
Ferde, rézsútos.
srégegyenes: → srég
srégen sréhen, sréjen, sréen, sréjan
hsz Ferdén.
sréjan: → srégen
sréjen: → srégen
sróf sróṷf fn 1. Összetétellel: lámpasróṷf. A lámpán lévő csavar, amellyel
a fényerőt lehet növelni. Szólás: Sróṷfra
jár az esze: csavaros észjárású, furfangos ember. 2. Esztergályozott fadarab,
amellyel a → káposztáshordón a deszkákat leszorítják. L. még: német
srófol sróṷfol i 1. Csavaroz. Petróleumlámpa fényerejét csavarral szabályozza. 2. Szőlőt → présel.
srófos eszű sróṷfos eszű: Csavaros
eszű, ravasz.
srófos káposztáshordó sróṷfos káposztáshordóṷ:A házi → hordós káposzta készítésének fontos eszköze. Két fülén egy-egy négyszögletes lyuk van,
ebbe jár egy esztergályozott fadarab, a
→ sróf. A sróf fején egy erős pálca van
átvéve, ezzel feszítik. Deszkái méretre
be vannak vágva, középen keresztben
egy lyuk található, ebbe illeszkedik a
sróf vége. Használat előtt a srófot zsírral
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megkenik, és lassan szorítják, hogy a
káposztafejek össze ne törjenek.
srófos gúzs sróṷfos gúzs: Anyás csavar.
ss ~ msz Hess! L. még: állatűzők
stablondeszka stáblondeszka fn Szabadon álló mennyezetgerendák ereszkiképzésének felső deszkázása.
staférung: → stafírung
stafírozás ~ fn A selyembélés bevarrása.
stafírozó öltés stafírozóṷ őÝtís: A →
stafírozásnál használt öltés. Szőrmekabátoknál, ill. más szőrmés ruhadaraboknál használják.
stafírung staférung fn Kelengye. A
cívis lány ~jában volt párna, nagy dunna,
lepedők, abroszok. Tágabban a vásárolt
bútort is ide számították. Ha már férjhez
ment a lány, akkor a ~ot új asszony kelengyéjének is mondták. L. még: német
stakétli ~ fn A tornác korlátját képező alacsony vályogfal v. léckerítés. L.
még: kőműves
stampedli ~ fn Féldecisnél kisebb
pohár → pálinka. L. még: német
stand ~ fn 1. Utcai, piaci árusítóhely.
2. Ló állóhelye az istállóban a jászol
előtt. L. még: német
standbeli ~ mn Állománybeli, hivatásos (pl huszárőrmester). L. még: német
stander ~ fn Hentesek bádogból készült zsírszűrő edénye. L. még: német
standol ~ i Vendéglátásban a nap elteltével leméri az aznapi italfogyasztást.
L. még: német
stangli ~ fn 1. Bútor élét szegélyező
huzal, szegélyhuzal. 2. Rúd alakú, sült
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barnatészta készítmény, sóṷsstangli, egy
kis köménymag is járt rá. L. még: német
stanicli ~ fn Tölcsér alakú papírzacskó. Fűszerfélét (borsot, paprikát, gyömbért) mértek bele. L. még: német
stantung ~ fn Durva asztalterítő. L.
még: német
starking ~ fn Visszaszorulóban levő
régi(bb) → almafajta. Piros, csíkozott,
kúp alakú, zamatos, illatos → piacos
alma. Nehezen kezelhető, de elég jól
tárolható gyümölcs. Több fajtája van.
Szeptember végén szedik. Fája erős.
stekkol ~ i → Szőrmekikészítő dörzsöl, felületet egyenletessé tesz. L. még:
német
stekkolófa stekkolóṷfa fn → Szőrmekikészítőknél a varrások kisimítására,
puhításra használatos eszköz.
stelázsi telázsi fn Konyhai, kamrai
nyitott, polcos deszkaállvány. A telázsi
póṷcos edínytartóṷ. A főzőedényeknek
3−4 polc van, a felsőn a csuprok, tányérok, a középsőn a lábasok, legalul a fazekak vannak. A cívis gazdasszony a belül zománcos vasedényeket minden héten átsmirglizte, a smirglizett részt ujjával megcsavarta, ezzel is díszítette. A
polcokon stelázsipapírok, stelázsicsíkok
v. stelázsipapírcsíkok. Cipészek, csizmadiák polcos állványa a kaptafás stelázsi. L. még: német; a fogalmak szócikkeit is!
stelázsicsík telázsicsík fn Más nevei:
póṷcruha, póṷcra valóṷ ruha, telázsiruha. A → stelázsi polcára való terítő.
Sárga vászonra varrt, pirossal v. kékkel
varrt, póṷcra valóṷ ruha.
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stelázsipapír telázsipapír fn A →
stelázsi polcait fedő papír. Boltban árusították.
stelázsipapírcsík telázsipapírcsík fn
Kamrai polc élére díszül erősített mintás,
csipkés papírcsík.
stelázsiruha: → stelázsicsík
Stella cseresznye: → cseresznye
stempli ~ fn Bélyegző. L. még: német
sterc: → tört kolompér
stészli tészni, tézni fn A → szekértengely végére húzott vaskupak, amely
megakadályozza, hogy a kerék, ill. a →
lőcs lecsússzék.
stiglic stiglinc, tiglinc fn Tengelice,
kalickában tartott énekesmadár. L. még:
német
stiglinc: → stiglic
stikkes ~ mn Büdös, romlott 〈hús〉. L.
még: német
stikli ~ fn 1. Fejelő tégla, egynegyed
nagyságú tégla. 2. Barna tésztaféleség.
L. még: német
stimel: → stimmel
stímmel stimel i Amit mondott az
úgy van, igaz. L. még: német
stimmol stimol i Hangszert (hegedűt,
zongorát) hangol. L. még: német
stimol: → stimmol
stirt: → stort
stóc: → stósz
stóla stóṷla fn Papnak bizonyos egyházi szolgálatokért (pl. temetésért, keresztelésért) fizetett díj.
stoppológép stoppolóṷgép fn Másik
neve: fóṷdozóṷgép. A varrógéphez hasonló eszköz a → cipő bőrén keletkezett
lyuk, hasadás befoltozására szolgál.

52

sajt

stort ~, stírt msz Stirt/Stort ki!: kutya
elűzésére. L. még: állatűzők, német
stósz stóṷsz, stóṷc fn Rakás, kupac.
Stóṷszba rak: pl. zsákokat egymásra rak.
L. még: német
stószol stóṷszol, stóṷcol i 1. Egymásra rak, magasra rak. Pl. búzászsákokat
egymásra rak. 2. → Tímár bőrt taszít,
simít.
stószolás stóṷszolás, stóṷcolás fn
Rövidszőrű szőrmék összevarrásánál
alkalmazható lapos varrás.
stosszkendő stosszkendőÝ fn Vászonkendő, amelybe bele kell csavarni a
filckalapokat, hogy gyúrásnál ne közvetlenül a filcet érje a fizikai ráhatás. L.
még: pásztorkalap
stosszolás ~ fn Filckalap sűrítése. L.
még: pásztorkalap
stosszoló stosszolóṷ fn → Pásztorkalap-készítők gyúrótáblája.
strabát ~ fn Függőzésnél a zsinórnak
az ujjakkal mért távolságtartása. L. még:
kőműves
stráf ~ fn Csík, sáv. L. még: német
stráfszalonna ~ fn 8–10 cm-es csíkokra vágott, bőrös → szalonna. Az
érett sós ~´ból készül a híres debreceni
paprikás szalonna is.
stráfszekér ~ fn Lapos rakfelületű,
rendszerint rugókra szerelt, a városi fuvarozásban, teherszállításban használt
jármű, stráfkocsi, rakszekér. Fogatolására hidegvérű lovakat használnak, amelyek → kumet szerszámmal húznak.
strájfa ~ fn Az istállóban a jászoltól
a → körömrugóig nyúló választórúd,
amely a lovakat egymástól, ill. a lovakat
a tehenektől elválasztja. A ~t a rugós ló
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mellé tették, hogy ne tudják egymást
rugdosni. A megellett lovat is ezzel választották el a többitől, hogy a kiscsikó
ne menjen át a másikhoz.
strájfakarika ~ fn Az istállóban a →
strájfa felfüggesztésére használt vaskarika.
strájhol ~ i → Kőműves téglafalazás
alkalmával az álló hézagok tömítése után
a falfelületet lekeni.
strájholás ~ fn Téglafalazás alkalmával az álló hézagok tömítése után a
falfelület gondos lekenése az újabb sor
részére. L. még: kőműves
strájpám ~ fn Emelet magasságú gerendákra elhelyezett vízszintes gerenda,
amely végigfut az állványzaton.
strájszekter ~ fn Vízzel teli edény,
amelybe a → vitlit mártották a pékműhelyben.
strájh ~ fn → Mézeskalácsosok piros
alapfestéke.
strájhol ~ i → Mézeskalácsos a tésztát alapfestékkel lekeni.
strájholás ~ fn 1. Fehértészta lekenése alapfestékkel. 2. Téglafalazás alkalmával az álló hézagok gondos tömítése
után a falfelület gondos lekenése az
újabb sor részére.
strapacipő strapacipőÝ fn Olyan →
cipő, amelyben dolgoznak.
strapacsizma: → viselőcsizma
strasszer: → strasszergalamb
strasszergalamb ~ fn Strasszernek is
mondják. Nagy testű, viszonylag rövid
díszgalamb. Feje sima, nagy és széles.
Középhosszú, erős csőre, középhosszú
nyaka, széles melle, széles és rövid háta,
erős szárnya és rövid lába van. A galam-
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bászok tenyésztették/tenyésztik. L. még:
galamb
strázsa ~, trázsa, istrázsa fn 1. Katonai őrség. 2. Fegyveres őr. 3. Őr, éjjeliőr.
4. Őrség, őrhely.
strázsál ~, trázsál, istrázsál i Őrködik, őrt áll.
strázsáló strázsálóṷ, trázsálóṷ, istrázsálóṷ fn Éjjeliőr, → strázsa.
stréfli: → strimfli
streg ~ fn Rakodóvágány melletti
emelt szintű rakodóhely. L. még: német
strekk ~ fn 1. Vasúti pálya melletti
ösvény, út. 2. Falazásnál alkalmazott kötősor. L. még: kőműves
strimfli ~, trimfli, stréfli, istirimfli fn
(rég) Vastagabb szálú, sűrűn kötött harisnya, 5 tűvel kötötték. Stréfli, ez nádlis
harisnya vóṷt. L. még: nádlis harisnya,
német
strimflikötő strimflikötőÝ, trimflikötőÝ fn (rég) Gumiszalagból összevarrt
→ harisnyakötő.
strimflipénz strimflipíz fn Prostituált
nőnek járó pénzösszeg, borravaló. Gavallér férfiak a → kuplerájban az örömlánynak is adtak pénzt. Ezt általában a
→ strimflikötő alá dugták.
strimfliszár ~, trimfliszár fn Harisnyaszár.
strogser [?] ~ fn Pékségben használt
lapos, pléhből készült vakaró.
strompádli: → strumpándli
strózsák stróṷzsák, tróṷzsák fn (rég)
1. Szalmazsák, szalmával töltött katonai
derékalj. 2. → Kurva, vkinek az ágyasa.
L. még: német
strumpádli: → strumpándli
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strumpándli strompádli, strumpádli
fn 1. Harisnyakötő. 2. Piros, fehér, zöld
színeket mutató ital, amelyet úgy készítenek, hogy legalulra zöld színű abszintot, erre fehér triple sec-et, végül vöröses
konyakot v. rumot öntenek. L. még: német
strupli ~ fn (rég) 1. Cipő, csizma
szárára varrt fül, húzó. 2. Az a szíj,
amellyel a nyerget a ló hátára csatolják.
L. még: német
stuccol ~ i → Tímár a hasításról v. a
bőrről lecsüngő fölösleges darabokat
levágja.
stuccolókés stuccolóṷkés fn → Tímároknál: a bőrt körülnyeső kés.
stucli stucni fn 3 dl űrtartalmú fedeles, füles söröspohár.
stucni: → stucli
studíroz ~ i Töpreng, gondolkodik
vmin. L. még: német
stukatór: → stukatúr
stukatúr stukatóṷr, stukatur fn A famennyezet alsó deszkázatára erősített
nádszövet, és arra mészhabarcsból készített vakolat. Nem gerendás, amijen most
van. L. még: német
stukatúrmennyezet stukatóṷrmenynyezet fn Másik neve: stukatóṷros plafon. Bevakolt stukatúrnáddal készített
mennyezet. Régi mennyezetfajtának tartják.
stukatúrnád stukatóṷrnád fn 2 m
széles és 10 m hosszú ritka nádszövet.
stukatúrszeg stukatóṷrszeg fn Nádszövet felerősítésére az egyes számra hasonló jellegzetes szeg.
stukatúros ház stukatóṷros ház: Sima, nem gerendás mennyezetű ház.
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stukatúros plafon: → stukatúrmenynyezet
(suba ~ fn Pásztorok viselete: gyapjas juhbőrből készült, ujjatlan, hosszú
köpönyegféle.(Éksz) bunda: 1. Állat
bozontos, sűrű szőrzete, prémje.
Prém, szőrme. 2. Pásztorok viseleteként: juh gyapjas bőréből készült,
szőrével befelé és kifelé egyaránt
hordható ujjatlan, kabátszerű felsőruhadarab. Női ködmön. 3. Szőrméből
készített (hosszú) téli (női) felsőruhadarab. Szőrmével bélelt télikabát.
(Éksz)
suba ~ fn Másik neve: bunda, nagybunda. A hosszúfürtű magyar juh szőrös
bőréből készült, palástszerű, bokáig érő
ruha. Az egyszerűbbeket 5−7 bőrből, az
ünneplőket − kinek-kinek módja szerint
− 12−24 bőrből készítették. Ezek közül
egy a vállbőr volt, melyet kissé karcsúsított táglalap alakra szabtak, közepét a
nyaknak megfelelően kivették. Ehhez
toldották az elejbőrt, a vállnál kerekített
oldalbőröket és a hátbőrt. A zsákszerűen
összevarrt bőröket elöl a nyakkivételtől
végighasították, az alját pedig egyenesre
vágták, és irhával körülszegték. Nyaka
köré egy egész fekete báránybőrből ún
kacagánygallért varrtak. − Valószínűleg
ősi ruhadarabunk. A ~´t a nagykunságiak, hajdúságiak és délborsodiak bundának nevezték. Igazi hazája az Alföldön
volt, itt asszonyok is viselték. A ~ virágkorát a 19. században élte. Viselője,
használati célja, szabása és készítésmódja szerint a köb. Főbb fajtái: ünneplő suba, juhászbunda, kocsiravaló
suba, asszonysuba. Az ünneplőt nevezték templombajárónak, díszítése szerint
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virágosnak, irhásnak v. almásnak is. A
magyar paraszt egyik legszebb ruhája
volt. Viseletét a pásztoroktól vette át. A
~ az öregnek tekintélyt, a fiatalnak erőt,
férfiasságot, hullámzása, a testen való
ringása a járásnak, mozgásnak szépséget
adott, szerkezeti tagoltsága, díszítése
emelte a test derekasságát. A módosabb
házasulandó legénynek kijárt egy ~, de
általában a meglett férfikorban viselték.
A hivatali méltóságnak is velejárója volt.
Sok népdalunk hirdeti népszerűségét és
szólásmondásunk tekintélyét: Tele buksza, nagy a bunda! Bolondot szép suba
nem illet, de guba! Guba gubához, suba
subához! − intették a felfelé kapaszkodót. − A 19. század elejétől egyre inkább
a bundavarró szűcsök remekelte irhás,
virágos ~´k hódítottak. A bőröket meghagyták természetes fehér színükben, de
Békésben és a Kiskunságban sárga földdel okkersárgára, Veszprém környékén
taplóval vöröses barnára festették. Az
ünneplő ~ mesterien megtervezett remekmű volt. Deréktoldásán 15−25 cm
széles keresztirha futott, melyet gazdagon hímeztek, a hosszanti oldalvarrásokat 2−4 cm széles vízfolyásos v. almás
szélű fehér v piros szálirha fedte. Az
ünneplő ~ fődísze a félkör alakú válltányér virágozás. Díszítése szerinti típusai:
a nagykunsági−hajdúsági kötözött aljú ~.
− A rideg életmódot folytató pásztorok
legnépszerűbb és legcélszerűbb felső
ruhája a juhászbunda v. a mosatlan bunda. A régi szólás is úgy tartotta: Bunda
nélkül nem pásztor a pásztor! Eb a juhász bunda nélkül! Ha a juhász bundát
nem ráz, hiába magyaráz!. Bél Mátyás:
„Ha fáznak befordítják, ha melegük
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van, kifordítják.” A ~ felfogta az őszi
hideg esőt, a süvöltő pusztai szeleket, a
hóförgetegben is őrködhetett benne a
pásztor. Fektében ágya, derékalja, párnája volt. Amikor a jószágot vigyázta botjára támaszkodva, karja alá gyűrte, ha
megúnta az ácsorgást, ülésnek használta:
maga alá szedte, kötését a fara alá igazította, ha rámelegedett, földbe szúrt kampójára akasztotta, és árnyékában hevert.
Mesterei a juhászok voltak, akik ősi
soron 6−8 zsíros ürü bőrből varrtak juhbélből sodort húrral v. bőrből hasogatott
szironnyal. Az igazi ~´hoz a bőrt ki sem
mosták, csak kissé megpuhították, törték, mondván, addig bunda a bunda, míg
a kos megszagolja, amíg benne a szőr
természetes zsírossága, melyről lepergett
az eső, nem járta a harmat.(mosatlan
bunda). A Hortobágyon (és a Nagykunságon) az aljára 20−25 cm prém felhajtót, kötést varrtak, és ezt a bőr felőli
részre bőrsallangokkal felkötötték v
felgombolták. Ez védte az alját a harmattól, lucsoktól, ennek neve: kötéses
/kötözött aljú ~. A juhászbundák egyedüli dísze az egész fekete báránybőrből
készült kacagánygallér volt. Rátarti juhászok a Hortobágyon (és a Nagykunságon) kártyás bundákat v. sallangos
bundákat csináltattak. Ezek is kötözött
aljúak voltak. Elejére, a válla alá csipkézett szélű, kártya nagyságú piros irha
rátétet öltöttek, melyet fehér sallang
szíjakkal fűztek át. Erre kötötték a dohányzacskót és a tűzkészséget (→ pásztorkészség). − Kocsiravaló ~ v. vásározó
~ a tanyára, vásárokra járó parasztembernek, a fuvarosnak nélkülözhetetlen
ruhadarabja volt. Ősztől tavaszig nem
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maradhatott le a szekérről, de a gondos
ember nyáron sem restellte felvenni,
kivált, ha szabadban éjszakázásra számított. Kevés szalonna, jó útitárs a bunda!
− tartotta a közmondás. A ~´kat rendszerint a bundavarró szűcsök készítették
6−8 mosott és jól tört juhbőrből. Kiterítve legalább félkört formált, így várakozásnál, rávetve a lovakra betakarta azokat. Az összevarrások közé fehér v. piros
→vócot tettek, s hogy némi csínt adjanak neki, az alját piros, fekete, v sárga
irhával szegték. Melyen hímzett rozmaring levélsor futott… A Tiszántúlon
minden asszonynak volt kisbundája. A
szegény az ócskán vett v. a gazdasszony
mellett való szolgálataiért kapott egy
használtat. A férjhezmenő gazdalánynak
ládájába tartozott. − Hajdúsági kisbundás szűcsök… szépek és híresek voltak a
zöld selymezésű debreceniek. A ~ divatja az első világháború után megszűnt.
(NLex) – Pásztorok viselete, gyapjas
juhbőrből készült, ujjatlan, hosszú köpönyegféle. A Hortobágyon használnak a
kanászok és a juhászok. − Szólás: Suba
~´hoz, guba gubához: a hasonló anyagi
körülmények, ill. az azonos műveltségű
emberek keresik egymás társaságát,
kötnek házasságot. Ha meleg volt, a ~
szőrös részét kívül, ha hideg volt, belül
viselték. L. még: bunda
subaárus ∼ fn A → subát a vásáron
árusító személy.
suber ~ fn 1. A szekérderék elejét v.
végét, esetleg mindkét részét lezáró,
rendszerint kiemelhető és az oldalfák
közé becsúsztatható deszkalap. 2. Oltó
és habarcskeverő ládán alkalmazott le-
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eresztő és elzáró nyílás, többnyire egyszerű fából szerkesztett tolózárral. L.
még: német
suberdeszka ~ fn Másik neve: suberes deszka. A → szekér két oldaldeszkája.
suberes deszka: → suberdeszka
suberes szekér ~: Leginkább föld,
homok szállítására való → szekér. Az
oldala deszkázva van, a szekérderék
hátsó része, esetleg az eleje is fel-le
mozgatható erős deszkalap(ok) (→
subervég), amelyek bal és jobb oldalukon vánkosokba vannak szerelve. A vánkosok lehetővé teszik a deszkalap(ok) lefel mozgatását, így könnyebb a rakodás.
subervég subervíg fn Szorosan egymás mellé illesztett deszkákból készült
deszkalap, ami a → suberes szekér, ill. a
kordé elejét és hátulját zárja, és a vánkosban föl-le mozgatható.
subick: → suviksz
sublót sublóṷt fn Alacsony fiókos
szekrény, kaszli, komód. Varrnivalót,
foltnakvalót, cérnát, ollót stb. tartottak
benne. L. még: német
sublótfiók sublóṷtfióṷk fn A → sublót fiókja. A sublótnak általában 4 fiókja
volt.
sublóttakaró sublóṷttakaróṷ fn A →
sublótra való terítő.
subrika: → suprika
Subrik-pipa ~ fn A Palatinszki-pipánál kisebb veres pipa, amelynek a dereka
sima, alul pedig bajuszos díszítése van.
L. még: debreceni pipa
sudár ~ I. mn Nagy, hosszú 〈haj〉.
Ennek a jánynak fekete, ~ haja van. II.
fn Az → ostorcsapó legvége, ami cserdí-
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téskor a durranó hangot adja. L. még: suhogó
sudaras ~ mn Olyan 〈gyümölcsfacsemete〉, amelynek oldalágai vannak.
sudarlós fa sudarlóṷs fa: Egyenes,
jó növésű, magas fa.
sudaron ~ hsz Egyenesen. A kanadai
nyár szíp ~ nőÝtt.
sudribunkó sudribunkóṷ fn Bunkósbot.
suffolk ~ fn Angol eredetű birkafajta.
L. még: juhtartás
sugár ~, súgár I. fn → Csizmadiamesterségben: a fonál elkeskenyedő vége. II. mn Karcsú, sudár. A ~ ember magas és víkony. − Szólás: Alszik egy súgárt: alszik egy keveset. L. még: emberi
test
sugaras ~ mn Kör sugarainak irányába haladó.
sugár derekú ~: Másik megnevezése: sugár termetű. Jó testalkatú, hosszú,
karcsú törzsű, izmos 〈ló〉.
sugármagas ~ mn Karcsú, magas
ember, lány, fa.
sugár szarvú: → villás szarvú
sugár termetű: → sugár derekú
sugdosódik sugdosóṷdik i Sugdolózik.
sugorgat: → zsugorgat
suhader: → siheder
suhajka ~ fn Vadsóska. L. még: sóska
suhajtoz: → sohajtoz
suhanc: → süvölvény
suháng ~ fn 1. A csemetekorból kinőtt fiatal fa, amelynek még nincs szabályos koronája. 2. Hajlékony vessző, ág;
husáng.
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suhángol ~ i Vesszővel ver.
suharc ~ fn 1. Friss hajtás, → vessző.
2. Pálcának, botnak is alkalmas, hajlékony, suhogós vessző. 3. Husáng, karó.
suheder: → süvölvény
suhé-puhé: → csihé-puhé
suhint ~ i Ételt gyorsan elkészít.
suhintott étel suhintott ítel: Gyorsan
elkészülő, gyenge étel. L. még: cívis
konyha
suhintott leves ~: Rántás helyett forró, paprikás, hagymás zsírral ízesített →
leves, főként tésztaleves.
suhog ~ i 1. Eső zuhog. 2. Sebesen
mozgó kelme, dolog tompán zúgó hangot hallat.
suhogó suhogóṷ fn 1. Összetétellel:
könnyűsuhogóṷ. Kenderzsinegből font,
kétszeresen sodrott, hosszú és könnyű →
ostor, amivel a kocsisok serkentik a
négyes, ötös stb. fogatokat. Nyele vékony és kb. 170 cm hosszú, a kötele a
csapóval együtt kb. 350 cm. Csak akkor
használták, ha bakról v. ülésről hajtottak.
2. Hosszú kötelű, szíjú ostor vége, →
sudár. 3. Vékony, de erős, hajlékony
vessző, pálca. L. még: lófogat
sujtás ~ fn Különféle ruhadarabok
díszes, ill. díszítő eleme. L. még: paszományosmesterség
sukk ~ fn → Hosszmérték. A két
ököl és az egymás felé fordított két hüvelykujj együttes hossza, kb. 30 cm. A
~al a → szekér oldalhosszát mérték, általában 7 sukkos volt egy szekér. L. még:
félsukk, német
sukkos ~ mn Egy sukknyi, vagyis kb.
30 cm hosszúságú, vastagságú. L. még:
félsukkos
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sukkos fal ~: A régi nagyméretű (30
cm) tégla hosszának megfelelő szélességű → fal. L. még: kőműves
suláf, sulák, suláp: → siláp
suli ~ mn Alattomos, sunyi.
sullárog ~ i → Ökörfogat lassan
megy.
sullog ~ i Lopakodva megy, sompolyog.
súly súj fn → Kútgém végére kötött
nehezék.
sulykol sujkol i Mosáskor sulyokkal
ruhát ver. Patakba veri a ruhábúl a piszkot, sujkojja kifele. − Igekötővel: → kisulykol, megsulykol.
sulykolófa sujkolóṷfa fn Másik neve:
sujok. A ruhának v. fonálnak mosás
közben való verésére használt vastag,
nyeles falap, mosósulyok.
sulykolószék sujkolóṷszék fn Támla
nélküli magas szék, amelyen a ruhát, fonalat sulykolják.
sulykos sujkos mn Keletlen, rosszul
sült, szalonnás 〈→ kenyér〉. A kenyírrül
mongyák, ha nincsen jóṷl kidagasztva.
L. még: kenyérsütés
súlymértékek: − A/ Vmely tömeg
súlyának meghatározására való mértékegység. Idős cívisek által még ismert, de
már általuk sem használt régi ~: fertály
(és tört részei, pl. félfertály), font (és tört
részei, pl. negyed font, fél font), kvint,
lat, (mázsa). A korábbi évszázadok ~e
(és pénzneme) volt a libra. Tágabban ~nek foghatók fel a piaci, kereskedelmi,
ill. a paraszti gazdálkodással kapcsolatos
adagolások is. Pl. csomó; csihe, csirke,
ill. boglya, petrence stb. – B/ A ~ és űrmértékek közötti szoros kapcsolatot mu-
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tatja, hogy a kettőt elválasztani nagyon
nehéz. A súlyt ugyanis rendszerint űrmértékekkel mérték. Pl. 1 köböl = 4 véka, jó minőségű búzából 1 köböl = 1q
súly; 1 véka súlya kb. 24−25 kg, a félvéka pedig kb. 12−12, 5 kg. Ennek kisebb részeit literben v. fontban számították: 1 font = 0, 56 kg. Az icce és a meszely is régi mérték, malomban és kocsmában volt használatos. Az icce egy
félliternél vmivel több, súlya kb. 1 font;
1 meszely az icce fele. Ennél kisebb
űrtartalom mérésére a félmeszelyt használták. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
sulyok sujok fn 1. → sulykolófa. 2.
Gabonának, hüvelyeseknek stb. a kézi
csépléséhez használt vastag, nyeles falap. − Szóláshasonlat: Nehéz, mint a sujok: tárgy nagyon nehéz, súlyos. Szólás:
Sujokkal se lehetne agyonverni: dicséretként mondva: makkegészséges.
sulyom sujom fn 1. Trapa natans. Vízinövény. Tüskés termését ősztől tavaszig a folyók mentén, mocsaras területeken még a múlt század közepe táján is
gyűjtötték, a legtöbbet a Tisza mellékén,
így pl. a → Hortobágy folyóban. A város
piacán v. házaknál árulták. Régebben a
debreceni piacon, ill. a Nagytemplom
előtt a ~árusok (→ sulyomkofa) az otthon megfőzött ~ termésének a tüskéit
erre a célra készített asztalon, ill. széken
vágták le (→ sulyomvágó asztal), úgy
mérték el vásárlóiknak. A sulymot nyersen, főzve, sütve ették, ill. befőttnek tették el. A gesztenyéhez hasonló ízű, üveges, lisztes, fehér belsejű ~ a szegény
(ebb) néprétegek tápláléka volt, de mint
ritka csemegét az előkelők is fogyasztották. A gesztenye meghonosodásával és
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lelőhelyének visszaszorulásával fokozatosan eltűnt a piacról. 2. → sulyomtészta.
L. még: kolokán
sulyomberena sujomberena fn Olyan
→ berena, amelynek a → sulyom termésének tüskéihez hasonló fogai vannak.
sulyomkofa sujomkofa fn A ~ a tiszai morotvák és az Alföld kisvizeinek
hasznos növényét, a sulymot a vizek
partján élő szegényektől vásárolta meg,
és otthon megfőzve vitte a város (pl.
Debrecen) piacára. Idős cívisek szerint
Debrecenben felvidéki házaló → kofák
is árusítottak sulymot befőttnek. Az utcákat járva a ~ bekiáltott a portákra:
Sujom van! A sulyomárusításnak ez a
módja Trianonnal megszűnt. L. még:
sulyom
sulyomtészta sujomtíszta fn Röviden: sujom. Zsírban kisütött, kereszt alakú → fánkféle.
sulyomvágó asztal sujomvágóṷ asztal: 4 lábon álló alacsony asztal, ill.
szék, amelynek a lapjába horgok vannak
illesztve. Az alájuk helyezett kés segítségével vágták le a → sulyom termésének tüskéit.
sulyongó sujongóṷ fn Formázáskor
használt eszköz. Fémből készült háromszögre rákötöttek egy hosszú madzagot,
amelynek a végén egy ólom- v. vasgolyó
volt, ezzel döngölték le a homokot.
súlyos kezű sújos kezű: Erős kezű.
summa ~ fn 1. Pénzösszeg. 2. Idénymunkásnak átalányban megállapított
járandósága. Summára vállal: meghatározott járandóságért, pénzösszegért végzi el a munkát. Ha ~´ra vállalta fel a ka-
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pálást, akkor akármennyi időÝ alatt vígezte el, az összeg ugyanannyi vóṷt.
summamunka ~ fn Summában végzett munka.
summás1 ~ I. fn A tőkés mezőgazdaságban megszabott járandóságért idénymunkára szegődött munkás. A cívis paraszttársadalomban az egy gazda által
birtokolt földterület kis(ebb) mérete
miatt nem volt jellemző a ~ok alkalmazása. II. mn Összes, pl. ~ gubaszám. L.
még: summa
summás2: → sommás
summás gubaszám ~: A kallósgazda
által számba vett összes → guba.
Summás utca: → Nagymacs
sunyít ~ i 1. Sunyin megbújik, meglapul. 2. Sunyin néz, aki nem mér az
ember szemibe nízni. 3. Ló füle hátrahúzásával jelzi bizalmatlanságát, támadó
szándékát.
sunnyog ~ i 1. Sunyin ólálkodik, lopakodik. 2. Titkon figyel.
sunyorgat ~ i Alakváltozata: sunyorog. Hunyorog.
sunyorog: → sunyorgat
suppant: → suppaszt
suppaszt ~ i Más képzővel: suppant.
Üt, vág. Igekötővel: → odasuppaszt.
suprika ~, subrika fn Kihúzott szállal → suprikázással keletkezett minta.
suprikál1 ~, subrikál i Másik igéje:
suprikázik (subrikázik). Kelmét, fehérneműt úgy díszít, hogy egy irányban szálakat húz ki, és a bennmaradt szálakat
mintával átszövi.
suprikál2 ~ i Vesszővel, pálcával ver,
üt vmit, vkit. Igekötős alakjai: → elsuprikál, kisuprikál, megsuprikál.
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suprikázás ~, subrikázás fn Szálkihú zással készített minta létrehozása.
suprikázik: → suprikál1
surák ~ fn (gúny) Serdülő fiú, siheder. L. még: ember
surc ~ fn Összetétellel: surckötőÝ.
Férfiak viseletében különféle munkákhoz, ill. iparosok által használt, a ruha
megóvására való, nyakba akasztható,
egyenes szabású, egyszerű kötény, ill.
ennek anyaga. Rendszerint kék, esetleg
zöld vászonból készült. Külön névvel
említett fajtái a → vetősurc és a vőlegénysurc. Az előbbi olyan kötény, melyből az elvetendő magokat kézi vetéskor
kiszórják, az utóbbi díszes ünnepi viselet. L. még: német
surckötő: → surc
surgyé: → szalmazsák
surján ~ fn Fiatal fa, erdő, ill. hajtás.
surjáng ~ fn Fa tövéből növő vessző,
fattyúhajtás.
surmó surmóṷ fn (gúny) Alakváltozata: surmóṷk. Serdülő fiú, → süvölvény, siheder, suhanc, → suttyó. A ~
olyan fiúgyerek, aki vadul, félve néz az
emberre, nem mér az emberre nízni.
surmók: → surmó
súrolókeféz súrolóṷkeféz i Perzselt
disznót kefével letisztít. L. még: disznóölés, perzselés
susinka szuszinka, ~ fn 1. Sűrű étel,
amely főzés közben jellegzetes szuszogó, sípoló hangot ad. 2. → slambuc.
suskus ~ fn Csalafintaság.
suskusol ~ i Két személy együtt vmi
rosszban sántikál.
susma ~ fn 1. Mafla, mulya, ügyetlen. 2. Alattomos, sunyi.
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susmákol ~ i Piszmogva dolgozik.
susmog ~ i 1. Sugdolózik. 2. Mérgében dohog, dünnyög.
susmogás ~ fn Suttogás.
susogó susogóṷ mn Suttogó.
susorog ~ i Zubogva forr.
sustorékol sustoríkol i Alakváltozata:
sisterékel. 1. Halkan, alig hallhatóan
beszél, beszélget. 2. Pl. forró vasra öntött víz sistereg.
sustorog ~ i Suttogva beszélget.
susuisten ~ mn Alamuszi, sunyi, ostoba. Szitok: Te, ~!
suszter ~ fn → Cipész. Intés, jótanács: A ~ maraggyon a kaptafánál!:
mindenki maradjon a saját szakmájánál!
Közmondás: Suszternek jóṷ cipőÝje,
sza- bóṷnak jóṷ nadrágja ritkán van:
aki kénytelen másnak dolgozni, annak
nem jut ideje, ereje saját magával törődni.
suszteráj ~ fn Cipészműhely, csizmadiaműhely. L. még: csizmadia, német
susztercsiriz: → csiriz
suszterkalapács ~ fn → Csizmadiák,
→ cipészek domború fejű ütőszerszáma,
ezzel kalapálják le a varrásokat, behajtásokat, ragasztásokat.
susztermajszter susztermájszter fn
Cipészmester, csizmadiamester. L. még:
német
suszterszék ~ fn 1. Másik neve: kerekszék. Fából és bőrből készült háromlábú, kerek lapú, mélyített ülőkéjű alacsony, támla nélküli szék. Kényelmes
ülőalkalmatosság, mert a rajta ülő feneke
a közepén levő mélyedésbe jól beleilleszkedik. Egy suszternek tulajdonított
tréfás mondókában is szerepel: Én kis
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kerekszékem (kerek székem), bocsássál
/engeggyél meg nékem, mert én paszujt
ettem, poszog az én seggem. 2. Fejőszék.
sut ~ fn Összetétellel: kemencesut.
〈Tanyai lakóházakban〉 a kemence és a
fal, néhol a tűzhely és a fal közötti szűk
hely, amely főleg a gyerekek pihenő-, ill.
alvóhelye. A ~ot tisztán tartották, télen a
kemencével együtt hetente kimeszelték.
Gyerekeknek szóló tréfás felszólítás:
Sutra puja, vacokra koca!: menjetek a
sutra lefeküdni, aludni! Szólás: Üjj el a
~ba fejíredni! − annak mondják, aki
gyáván viselkedik.
suta ~ mn 1. Balkezes. 2. Szarvatlan
〈anyaállat〉. 3. Formátlan testalkatú, nehézkes mozgású 〈bika〉. L. még: setesuta
suta fejű ~: Szarvatlan 〈jószág〉.
suta kéz ~: Bal → kéz.
suta láb ~: Bal → láb.
sutu: → szőlőprés
sutuj ~ fn (rég) Kínzóeszköz a kéz
szorítására, → satu.
sutulás: → szőlőpréselés
sutuló: → szőlőprés
sutyorékol: → sutyorog
sutyorog ~ i 1. Más igeképzővel:
sutyoríkol. Sugdolózik. 2. Suttog.
suttyó suttyóṷ I. mn Kamasz, suhanc
〈fiú〉. II. fn Szószerkezettel: suttyóṷ
legíny/fiú. Kamasz, suhanc fiú. A kisbojtárok tizenöt-tizenhat éves suttyóṷ fiúk
vóṷtak. L. még: süvölvény
suttyó fiú: → suttyó
suttyó legény: → suttyó
suvárog ~ i Vágyik vmire, sóvárog.
suvaszt ~ i Üt, sujt. Jóṷl nyakon suvasztotta.
suvick: → suviksz
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suviksz subick, suvick fn Lábbeli fényesítésére használt, durvább fekete
kenőcs. Az öreg katona már subickot
köp, mondták, mert már annyit subickolt.
L. még: német
suvikszol subickol, suvickol i 1. Suviksszal ken, fényesít. 2. Vmit tisztít,
fényesít. Igekötővel → kisuvikszol.
suvikszolt csizma subickolt csizsma:
Fényes ünneplő → csizma.
suvikszos subickos i Finomabb bőrből készült, fényesíthető 〈lábbeli〉.
suvikszoskefe subickoskefe fn Olyan
→ kefe, amellyel a → suvikszot a lábbelire kenik, fényesítőkefe.
suvikszosskatulya subickoskatuja fn
Kerek fémdoboz, ebben árusították és
ebben tartották a suvikszot.
sügely sige fn Bokrokkal sűrűn benőtt erdő.
sükebóka sükebóṷka mn 1. Ügyefogyott, együgyű. 2. Kissé nagyot halló.
süket: → siket
sül ~ i Növényi rész szárad. Pl. tengeri, búza alsó levelei. Ha nincs eső, fel sül a tengeri. − Az ige igekötővel adatolt
alakjai: → általsül, belesül, elsül, felsül,
kisül, összesül, rásül.
süldő süldőÝ I. mn Fiatal, serdülő
〈leány v. legény〉. II. fn Összetétellel:
süldőÝdisznóṷ. Egy évnél fiatalabb →
disznó. L. még: sonkasüldő
*Süldő: → Hortobágy
süldődisznó: → süldő
sülése: → kenyér
sült faggyú ~: → Gyertyaöntéshez
használt → faggyú.
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sül-fő sül-főÝ i Túl sok időt tölt vhol.
Egísz nap ott van sülve-főÝve, már unják, unásig van.
sült kolompér: → sült krumpli
sült krumpli ~: Alakváltozata: sült
kolompír. Sütőben, kemencében sütött,
leginkább megsózva fogyasztott egyszerű étel. Módosabbaknál csemege, szegényeknél fő táplálék volt. L. még: krumpli
sült malac ~: A jómódú → cívis
konyha ropogós, finom étele. Készítése:
A malacot megkopasztják, megmossák,
besózzák, tepsibe teszik, és kemencében
zsírral locsolgatva (újabban sütőben)
megsütik.
sült paraszt ~: (gúny) Igazi, valódi
paraszt, műveletlen paraszt, műveletlen
ember.
sült szőrű sült szőÝrű: Napszítta szőrű v. vedlő 〈ló〉.
sült tengeri ~: Egyfajta népi csemege. Hajdan főleg a határban dolgozó
munkások (kocsisok, napszámosok) fogyasztották. Augusztusban a még gyenge szemű → tengerit fanyársra húzták,
és → gaztűzön megsütötték. Mikor megsült, a belső csuhájával a kormot letörölték róla, így ették. Gyakran a 3 v. 4 ágú
villa minden ágára húztak egy-egy csövet. Az augusztus végére már megvénült, de még nem teljesen száraz tengericsövet késsel megütögették, megvagdalták, úgy sütötték meg.
sült tojás: → rántotta
sült tojás kolbásszal: → rántottás
kolbász
süly süj fn A népi gyógyászat betegségneve. Cívis nyelvi jelentései: ’hámlással járó, vörös színű bőrbetegség; ló
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szervezetében keletkezett tályog’. Régi
nyelvi összetételekben is szerepel: →
ráksüly, sülyköszvény. Másutt van még
’vérbaj, tüdőbaj, aranyér, görvélykór,
emberi testen sebes duzzanat, vmely
ragályos betegség, állat nyakán keletkezett daganat’ jelentése is. A betegségnév
talán a magyar néphitből már rég kiveszett betegségdémonoknak a nyomát
őrzi. Átok, szitok: A sűj egyen meg!: a
fene egyen meg! Bizonyára ez a sok
jelentés(árnyalat) tette alkalmassá a szót
a frazémabeli használatra. L. még: fene,
guta, íz, népi betegségnevek, sülyös
sülyköszvény süjköszvíny fn (rég) A
→ köszvény egyik fajtája. L. még: népi
betegségnevek
sülyös süjjös mn Sebes, pattanásos,
kiütéses 〈orr, arc〉. Süjjös az óṷra, kiütíses, bibircsóṷkás, bőÝrbetegsíg.
süllyeszt síjjeszt i Kiszáradt kutat
mélyít. L. még: kút
süllyesztett kút síjjesztett kút: Olyan
→ kút, amelyet úgy mélyítenek tovább,
hogy nemcsak földet hordanak ki belőle,
hanem a falát is lejjebb csúsztatják.
süllyesztőfúró süjesztőÝfuróṷ fn
Lyukak, furatok mélyítéséhez használt
fúrógép.
sülyös süjös mn 1. Sülyben szenvedő.
2. Kiütéses 〈ló〉.
sündörgődzik sündörgőÝddzik i
Alakváltozata: sündörgőÝzik. Ólálkodik,
settenkedik. 2. Lábatlankodik. 3. Ember,
állat hízelegve dörgölődzik, simul vkihez. Az állatok közül más nem is sündörgőÝddzik, csak a macska.
sündörgőzik: → sündörgődzik
sünnyöl: → sünyöl

sáfrányillat
sünyöl ~, sünnyöl i Nagyjából varr,
fércel vmit. Igekötővel → megsünyöl.
süppedékes süppedíkes mn Vizes,
nedves 〈talaj〉.
sürgöny ~ fn Távirat.
sürgönydrót sürgönydróṷt fn Távíróvezeték. A sürgönydróṷt fütyölt, ha
szél vóṷt.
sürgönypózna sürgönypóṷzna fn
Távíróoszlop.
sűrít ~ i 1. Sürög-forog, sürgölődik.
2. A kenderszálat erősebbre megsodorja.
− Igekötővel: → megsürít. L. még: paszuly
sűrített elletés sűrített elletís: A juhok tavaszi idényen kívüli elletése. Ha
két évben háromszor ellik a juh, ~ van.
L. még: juhtartás
sűrjen ~ hsz 1. Gyakran. Nem ~ jár a
templomba. 2. Sűrűn. Ha a székfű ~
vóṷt, akkor a szegínyek lapátszerűvel
szedtík, mert csak a virágja kellett.
sürménkedik ~ i Jár-kel, jön-megy.
sűrű ~ I. mn 1. Tömzsi, vaskos, →
zömök 〈ló, ökör, ember〉. 2. Gyakori.
Nincs nekünk ojan ~ járásunk a Hortobágyra. II. fn → Erdő(fajta). Beszaladt
az ökör a ~be. L. még: lótenyésztés
sűrűfésű: → serkehúzó fésű
sűrűmálé ~ fn Kukoricalisztből főzött → málé. Tányérokba téve megkeményedett, és akkor vékony cérnával
felszabdalták. A ~ az oláhok ’románok’
kedvelt étele volt, a cívisek ritkán készítették.
sűrűs erdő sűrűs erdőÝ: Sűrű → erdő.
sűrűszita: → fátyolszita
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süt ~ i Kenyeret süt. Kedden sütnek a
rendesek, csütörtökön a lusták, szombaton a kurvák − tartotta a korabeli debreceni felfogás. − Az ige adatolt igekötős
alakjai: → elsüt, felsüt, kisüt, lesüt,
megsüt. L. még: kenyérsütés
sütemény sütemíny fn 1. Sütőben sütött, formával kiszaggatott v. fölszeletelt
tészta. 2. Péksütemény. L. még: cívis
konyha
süteményvilla sütemínyvilla fn Sütemény evésére alkalmas, a hagyományos villánál kisebb méretű evőeszköz.
sütés sütís fn l. Az a cselekvés, hogy
vmit sütnek. 2. Egy kemencényi kenyér.
− Közmondás: Azon is múlik a sütís, ha
liszt nincs: alaptalan tervezgetésre adott
tréfás válasz. Elíg egy sütísbűl egy kenyír: nem jó az, ha a testvérek ugyanabba a családba házasodnak be. L. még:
bérsütés, kenyérsütés
sütésbilyog sütísbíjog fn Bélyegzővas, → bilyogozó, amellyel az állat bőrére ilyen jelet égetnek. L. még: bilyogozás
sütet ~ fn 1. Egyszerre sütött kenyér;
tészta. Ez 3−5 (esetleg több) kenyér,
kemencétől, családtól függően. 2. Jelzői
használatban: egy ~ lepíny/kenyír: annyi
lepény, kenyér stb., amennyit egyszerre
sütnek. Közmondás: Egy ~bül elíg egy
kovász/lepíny: testvérek ne házasodjanak
ugyanabból a családból!
süt-főz süt-főÝz i − Szólás: Amit sütöttél-főÝztél, edd meg!
sütkérezik ~ i Sütteti magát a nappal.
Az öreg tavasszal a napra kiáll, ~ az
öreg.
sütnivaló tök: → sütőtök

sáfrányillat
sütő sütőÝ fn 1. Tűzhelynek, kemencének sütésre elkülönített része. 2. A kemencénél dolgozó, sütést végző személy. 3. Szalonnasütő nyárs. 4. Összetételekben is szerepel. Ételek, sütemények
sütésével kapcsolatos az aranygaluskasütő, bábsütő, fonatossütő, kalácssütő,
kenyérsütő, kuglófsütő, tarkedlisütő;
egyéb: pipaszársütő. L. még: a fogalmak
szócikkeit is!
sütőabrosz sütőÝabrosz fn → Kenyérsütéskor a kovász, ill. kenyértészta
letakarására való abrosz; sütőruha. Két
fajta volt: a nagyméretű a → kenyérsütéshez, a kisméretű a kalácssütésnél volt
használatos: → kenyérsütő abrosz, kalácssütőabrosz.
sütőasszony sütőÝasszony fn. Leginkább eladásra szánt kenyér sütésével
foglalkozó nő (→ kenyérsütögető). Szegény, de tiszta asszonyok, özvegyaszszonyok voltak, akik vett v. saját búzalisztjükből kenyeret sütöttek, árujukat a
piacon értékesítették. Többjüknek biztos
vevőköre volt, elsősorban városi tisztviselők, úri családok. Számukra házhoz is
szállították a friss kenyeret. Néhányan
segédet is fogadtak: dagasztó, bevető
asszonyt. Egyesek csak zsemlét, kiflit
sütöttek, ehhez kevesebb erő kellett, ezt
leginkább idősebbek vállalták. Így nevezték a nagy múltú debreceni perec
sütésével foglalkozó → perecsütögető
kisegítőjét is, akinek elsődleges feladata
a → perec megsütésével kapcsolatos
munkák elvégzése (a kemence befűtése,
a sütés lebonyolítása stb.) volt. L. még:
sütögető
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sütőedény sütőÝedíny fn Olyan →
edényfajta, melyet sütőben készült ételek
elkészítésekor használnak.
sütögető sütögetőÝ fn Nevének változatai: sütögetőÝné, sütögetőÝasszony.
A ~k a debreceni piacok, hetivásárok,
nagyvásárok jellegzetes alakjai voltak.
Általában asszony, legtöbbször lacikonyhás özvegye vállalta ezt a munkát.
Felszerelése egyetlen üstház volt, erre
egy lapos, de széles peremű bádogtepsi
borult. Ezen sütötték a húst, kolbászt,
halat, hurkát, és árulták a piacolóknak és
vásározóknak. Mások eladásra szánt
kenyér, ill. sütőtök sütésével foglalkoztak (→ kenyérsütögető, töksütögető).
Működtek a város területén gesztenyesütögetők is. Ők főként a belvárosban (pl.
a Bika környékén) sütötték és árusították
a szelídgesztenyét. L. még: sütőasszony
sütögetőasszony: → sütögető
sütögetőné: → sütögető
sütőház sütőÝház fn Zárt v. fészerszerűen nyitott helyiség sütőkemencével.
sütőlapát sütőÝlapát fn Más nevei:
vetőÝlapát, kiszedőÝlapát. Nagyméretű,
hosszú nyelű, fából készült lapát, a →
kenyérsütés eszköze. Feje és nyele állhat
egyetlen darabból v. két összeerősített
részből, feje többnyire kerek v. ovális,
esetleg szögletes alakú, nyelének hossza
kb. 2, 5 m. Sütéskor erre töltik rá a kenyérkosárból a megformált, megkelt,
nyers kenyértésztát, ill. ezzel szedik ki a
kemencéből a megsült kész kenyeret.
Ugyanezzel vetik be a kalácsot, → lángost/kenyérlepényeket is. Kenyérsütés
idején rendszerint a kemence oldalfalához állítják.

sáfrányillat
sütőlemez sütőÝlemez fn Két végén
peremmel ellátott lemez, amelyen tésztát
sütnek.
sütőruha sütőÝruha fn A kelni hagyott (kenyér)tésztára terített vászondarab.
sütős sütőÝs mn 1. Felfűtött. A kemencét egy jóṷ óṷra hosszáig fűteni
kellett, hogy sütőÝs legyen, hogy megsüsse azt a nagy tísztát. 2. Forró. A gyereknek mondtuk, ha közel ment a tűzhejhez, hogy vigyázz, mert sütőÝs. A víz
is lehetett sütőÝs, ha forróṷ vóṷt.
sütőszekrény sütőÝszekrény fn →
Rézműveseknél: az üreges tárgyak öntéséhez szükséges mag kiégetésére szolgáló tárgy.
sütőteknő: → dagasztóteknő
sütőtök sütőÝtök fn Szószerkezettel:
sütnivalóṷ tök. Nagy, gömbölyded termésű → tökfajta, ill. ennek sütve fogyasztható, szürke héjú, sárga, édes húsú
termése. (Legismertebb fajtája a → fahajú tök.) A cívis parasztgazdaságok is
termesztették, leginkább a homokon levő
tengeriföldben, a → tengerivel egyidőben. Gyakran fészekbe ültették, trágyából kis ágyat csináltak neki. A → disznótökhöz hasonlóan ezt is → tengeritörés után szedték le, és összefordított
kasban szekérrel szállították haza. A fiatal ~öt tehénnel, lóval, sertéssel etették,
az éretteket megsütötték. Erre a → parázstök a legalkalmasabb. Az a jó parázs, amelyikbe nem hatol be az ember
körme, v. felvágva recseg. A nép szerint
akkor édes, ha a dér megcsípi. Ezért
régen a kemény tököt az ól tetejére tették
ki. Felhasználáskor darabokra vágták,
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belét kiszedték. A befűtött kemencében
megsütötték. Az a jó, ha a tök parázsra
sül, a nedves, locsos, ill. szálkás tök nem
jó eledel. Kiszedve kosárba rakták, hogy
kihüljön. A múlt század első feléig Debrecen piacain a szegény asszonyok, ill. a
→ töksütögetők árusították.
sütővas sütőÝvas fn Ollószerű eszköz, amelyet melegítve a haj göndörítésére használnak.
süveg ~ fn Magas, hengeres, ill. csúcsos férfi fejfedő. Gyapjúból, szőrből tömörített vastag, posztószerű anyagból,
nemezből ’filc’ készül(t); neve az anyaga
alapján: filcsüveg. A Debrecen környéki
tanyákon és a Hortobágyon élő férfiak
még a múlt század első felében is hordták. A hortobágyi pusztán használt változata karimás volt, és nem szorult szorosan a fejhez. Közmondás: Kinek mijen
~je van, ojannal köszön: mindenki csak
úgy viselkedhet, ahogyan tőle telik. L.
még: fejviselet
süvegcukor ~ fn Kúpformába öntött,
csavaros papírba csomagolt, egy tömbben levő, fehér színű, kemény háztartási
cukor. Súlya 2−3, ill. 3−5 kg volt. A háziasszonynak kellett feldarabolnia. Nagyobb háztartások használták főleg befőzéshez.
süvegel ~ i Igekötővel: → megsüvegel. Fejfedőt levéve alázatosan köszönt
vkit.
süvít ~ i Rendkívül sebes mozgása
közben a levegőt súrolva éles, magas zúgó hangot hallat.
süvölvény süvölvíny fn Más megnevezései: siheder (suheder), suhanc. Ser-

sáfrányillat
dülő korú fiú. Rokon fogalmai/megnevezései: → surmó/surmók, suttyó.
süvöltős süvöltőÝs fn Tarka tollú,
pintyféle énekesmadár, süvöltő.
svábcófűrész svábcóṷfűrísz fn A faanyag görbe irányú vágására való → fűrész.
svájcer: → svájcertehén
svájcertehén ~ fn Röviden: svájcer.
Svájci eredetű pirostarka → szarvasmarha. L. még: tehén
svédfogó svédfogóṷ fn Csőfogó.
svédol ~ i → Tímármesterségben: beken, bemázol.
svindler ~ mn Huncut 〈ember〉.
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szabadállás ~ fn A → külterjes állattartásban az a körülmény, állapot, amikor a legelőn tartózkodó állatok a szabad
ég alatt pihennek, esetleg ott is éjszakáznak, kinn az Isten ege alatt hálnak.
szabadcsapat: → rohamsisak
szabadétető szabadítetőÝ fn A jószágnak szabad ég alatt levő téli etetőhelye.
szabadgazdálkodás ~ fn Tetszés
szerinti földhasználat. L. még: földművelés
szabad hajtatás ~: → Vesszőfonásnál a levágott vesszőnek, vesszőkévéknek a vízbe állítása, hogy a héj könnyen
lehántható legyen.
szabadhívás ~ fn Köznyelvi szóval:
hölgyválasz. Táncmulatságnak az a szakasza, amelyben a nők kérik fel táncra a
férfiakat. A → tánciskolába járó cívis
fiatalok körében volt elterjedve.
szabadítás ~ fn Az a tény, hogy az
állatok a határban (aratás után) szabadon
legelhetnek. L. még: külterjes állattartás
szabadítómester szabadítóṷmester
fn Az a mester, aki előtt segédvizsgát
kell(ett) tennie az inasnak a segédvizsgadarab elkészítésével. L. még: *céh
szabad kemence ~ fn Az udvaron
lévő → kemence.

szabad kémény szabad kímíny: Másik neve: pendejkímíny. A → szabad
konyha fölé boltozatosan boruló, alul
szélesebb, fölül szűkebb kémény, amely
a szabadba nyílik, és ahol a füst szabadon távozhat. Vályogból v. téglából
épült, → padka és sut tartozott hozzá.
Másik nevét onnan kapta, hogy falazatát
a tetőtérben pendelyszerűen összehúzzák. Egyik változata legtovább a tanyákon maradt meg, ahol buglyos kemencével fütöttek, amelybe egy kályhacsövet
illesztettek, ez vezette ki a szabadba a
füstöt.
szabad konyha ~: Köznyelvi eredetű
elnevezése: szabad tűzhej. A debreceni
és környékbeli parasztházak → pitvarainak dísze volt, annak majdnem egyharmad részét foglalta el ez a 2 x 1, 5 x 1, 2
m nagyságú, oltárszerű vályog- v. téglaépítmény. Teteje téglával volt kirakva, a
széle keményfa szegéllyel bevonva, lent
két oldalon a tűzrevalónak nagy lyuk
volt hagyva. Az egészre a kémény trapéz
alakú füstfogója borult. A tüzet a vasláb
v. a → tűzikutyák segítségével tartották
fenn. A nagy hasábfák fél végét feltették
a vaslábra, másik vége a tűzhelyen feküdt, a meggyújtott fa erős lánggal égett,
jó pártűz, vagyis → parázs maradt utána. A 19. században a cívis gazdasszony

szabad kút
még mindent a ~´n főzött-sütött. Ezen
főzte a levest a fazékban, ezen sütötte a
nyársonsültet, a → fán sült kalácsot, a
zsírba sült tésztákat. Itt főtt a galuska is a
→ vasfazékban. A vasfazekat a kéményből lelógó hosszú, görcsös kötél végére
kötött → kákóra akasztotta, amikor nem
főzött, a kákót oldalra fordította. A tisztaságkedvelő háziasszony a ~´t minden
szombaton bemeszelte, tetejét vörös
földdel, rámáját barna olajos festékkel
befestette.
szabad kút ~: Az ásott kutak fedetlen, nyitott fajtája.
szabad majoros ~: Olyan külső cseléd, akit a városi v. falusi házában lakó
gazda tanyájának őrzésére, gondozására,
benne lakásra fogad fel.
szabadon telelő: → szabados marha
szabados jószág szabados jóṷszág:
A → csárdáknál levő szállás jászlához
nem kötött, csupán oda beterelt jószág.
szabados marha ~: Másik neve: szabadon telelőÝ. Télen-nyáron szabad ég
alatt tartott rideg marha. A csádét a lú
nem is ette, hanem a szabadon telelőÝnek adták.
szabadpárnás bútor ~: → Kárpitosok nyelvében: Olyan bútor, amelynek
nincs rögzített párnája. Kivehető volt, és
meg lehetett fordítani.
szabadság szabaccság fn Országos
vásár. A híres debreceni vásárt debreceni szabadságnak hívták. Két fajtája a →
kisszabadság, nagyszabadság. L. még:
vásár
Szabadságtelep Szabaccságtelep tn
− A város keleti részén terül el. Eredeti
neve tulajdonosáról Nyilastelep volt.
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szabadtűz ~ fn 1. A pusztában a szabad ég alatt gyújtott tűz, amelynél főzik
ma is a pásztorok ételeiket a vasfazékban. 2. Kémény nélküli tűzhely. Pl. a
szappant ~ön üstben főzték disznóölés
után.
szabad tüzelésű szabad tüzelísű:
Edénnyel közvetlenül érintkező tűzterű
〈tűzhely〉.
szabad tűzhely: → szabad konyha
szabadul ~ i 1. Inasból, ipari tanulóból segéd lesz. 2. Katonaságtól leszerel.
szabadulás ~ fn A legeltetési idény
vége; a pásztorok ilyenkor szabadultak a
szolgálat alól, amíg fogadás alkalmával
újra el nem szegődtek, fel nem fogadták
őket. L. még: tarlószabadulás
szabaduló munka szabadulóṷ munka: Az inas, ipari tanuló felszabadulásához szükséges vizsgadarab, segédvizsgadarab.
szabad vacok ~: A jószág alvóhelye
a szabadban. A jóṷszág kora tavasztúl
kísőÝ őÝszig a szabad vackon hál. L.
még: külterjes állattartás
*szabadvásár: A 12. századtól magánbirtokon is engedélyezett, vásárvám
szedése nélkül tartott → vásár.
szabályozó szabájozóṷ fn Az → ekekapa része. Ezzel állították a kapák távolságát, hogy a termést ne kaszabolja
ki.
szabás ~ fn 1. Annak a módja, ahogyan egy ruhadarabot, pl. a szűrt megvarrják; a kész szűr alakja. 2. A megszőtt gubaposztó meghatározott helyeken történő elvágása a → gubaszabó
késsel.
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szabásvonal ~ fn A szűrposztóból
kivágott darabok alakja, ill. a kész szűr
alakja, szabása.
szabászasztal ~ fn Másik neve: szabóṷasztal. Különböző szakmákban: keményfából készült, kb. 3 m hosszú és 1,
5 m széles, sima felületű, szabásra, festésre, szárításra is használható munkaasztal.
szabászdeszka ~ fn Sima fafelület,
amelyen a kikészített bőrből a → cipő
részeit kiszabják.
szabászkés ~ fn → Cipészeknél,
csizmadiáknál a minta kivágására használatos szerszám.
szabó szabóṷ fn Német eredetű régi
népi neve: snájder. Kisiparos férfi, aki
szőtt kelméből ruhát szab és varr. A 14.
századtól hazánkban is működtek céheik. Általában más mester készítette a
férfi- és más a női ruhát. A magyar népviseletekben csak a férfiruhát készítette
~, a nőit általában falusi varróasszonyok,
akik elmaradottabb vidékeken a 20. században férfiaknak is dolgoztak (de: női
szabómester.). Hazánkban a 19. század
végéig a mesterség külön ágához tartozott a szűrszabó, akit vastagszabónak is
neveztek. A vékonyszabó vékonyabb
szövetekből varrt hagyományos, a helyi
igényeknek megfelelő szabású darabokat
(magyar szabó) v. nyugatias, városi, polgári szabásúakat (pl. pantallót), ő volt a
német szabó. Utóbbi nőknek is dolgozott. A német ~k a 18. század folyamán
alakítottak külön céheket. A 19. század
vége óta nagyjából a parasztszabó és úri
szabó (vmint női ~) felel meg a korábbi
magyar ~ és német ~ szakágnak. Ha a ~

69

szabászasztal

rendelésre, mértékvétel után, (hozott
anyagból) mondvacsinált ruhát varr, akkor váltószabó a neve. Ha szabvány
méretekre tömegárut készít, akkor vásári
szabó, a 20. században konfekciós szabó. A korábbi kézi varrás után a 19.
század legvége óta a paraszt~ és konfekciós ~ a legtöbb varrást géppel készíti,
így olcsóbb tömegárut tud előállítani. Az
úri ~ a 20. század közepéig is majdnem
minden varrást kézzel végzett a finomabb, drágább ruhadarabokon. − Nem
~, hanem a csizmadia gúnyos megnevezése a lütyüszabó. − Közmondás: Mihejt
szabóṷ, mingyár báróṷ: (tréf) a ~mesterek és ~legények rátarti emberek. L.
még: a fogalmak szócikkeit is!
szabóasztal: → szabászasztal
szabódik szabóṷdik i Szabadkozik.
szabógallér szabóṷgallér fn 1. Másik
népi neve: száraz laska, vendéglői elnevezése: széles metélt. A → cívis konyha
gyakran főzött tésztája. Készítése: 3−4
tojással tésztát gyúrnak jó keményre,
kicipózzák és vékonyra elnyújták. Feltekerik a → nyújtófára/sodrófára, ezt kihúzzák belőle, és éles késsel kb. 1 cm
szélesen elvágják. A levágott részeket a
→ nyújtótáblán/nyújtódeszkán összerázzák. Egy fazékban vizet tesznek a tűzhelyre, sót bele, és befedik. Egy lábosban felaprított sós szalonnát pirítanak. A
fövő, zubogó vízbe beleszórják a laskát.
A hideg tészta lehűti a sós vizet, de csak
rövid időre. Fakanállal kavargatják,
hogy össze ne álljon. A vékony tészta
hamar megfő. → Galuskaszedővel/galuskaszűrővel kiszedik egy cseréptálba,
és forró tepertőzsírral hirtelen leöntik,
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jól összekavarják, így nem ragad össze.
Tehéntúrót és tepertőt hintenek rá bőven.
A tehetősebbek cukrozott darált dióval
v. mákkal, mazsolával ízesítették. A református cívisek nagypénteken böjtös
ételként
szívesen
fogyasztották/fogyasztják. 2. Széles, lapos, hosszú metélt. 3. Rétegesen hajtogatott levestésztából → derelyemetszővel háromszögletűre szabdalt táska, amelyet levesbe v.
sós vízbe főztek be.
*Szabolcs: → Hortobágy, Szepes
Szabolcska Mihály utca: → utcák−utcanevek
szabóvarrótű szabóṷvarróṷtű fn
Szabók által használatos → tű. A selyembélések bevarrásához használják.
szabóvászon szabóṷvászon fn Szövet, amit bélésként a szűr stb. belsejébe
varrtak. Laza szövésű, keményített
anyag, melyet zakók béléseként szoktak
használni.
szádori ~ mn Lassan, nehezen járó
〈ember〉.
szádorog ~ i Céltalanul jön-megy,
ténfereg.
szag ~ fn Több összetételben fordul
elő utótagként: borszag, füstszag, hagymaszag, hordószag, kojtszag, kosszag,
szarszag. − Szóláshasonlat: Szaga van,
mint a dohos kölesnek: pl. ember szája
nagyon büdös. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
szaggat ~ i 1. A kiválogatott gyapjút
csipetenként, kézzel megtépi, hogy ne
maradjon csomós. 2. Tésztát sütés, ill.
főzés előtt megfelelő nagyságúra és alakúra darabol. Kelís után nem szabad
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rögtön ~ni a tísztát. 3. A tésztából formákat szúr ki.
szaggatás ~ fn → Gubacsapóknál a
szétválogatott gyapjúnak kézzel történő
szálakra tépése, bontása azért, hogy az
anyag ne legyen csomós. L. még: gyökérszaggatás
szaggató szaggatóṷ fn Nyers tészta
kiszaggatására való eszköz. A mézeskalácsosok által használt fajtái a csokiszaggató, diószaggató, nejlonosszaggató, piskótaszaggató. Anyagára utal a lemezszaggató. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
szagol ~ i − Szólás: Ojat szagojj,
amijet szakítottál!: amilyen házastársat
választottál, olyannal érd be!
szagos szappan ~: Kellemes, jó szagú, → szappan.
szagos szilva ~: Kellemes jó illatú,
zamatos → szilvafajta. A muskotájos
berbencei ~, abbúl szokták csinálni az
aszalt szilvát.
szagos víz ~: 1. Illatos szappanból
készített oldat. 2. Gyenge minőségű,
hígított kölnivíz. 3. → rózsavíz. − Mindhárom változatát a kisfiúk (és a szegényebb sorú legények) használták a →
húsvéti locsoláshoz.
száj ~ fn 1. Testrésznév, a fejen levő
nyilás és üreg; a (két) ajak; ~üreg. Az
emberi ~ tréfás, gúnyos neve: bagóṷlesőÝ, csámcsogóṷ, kelepelőÝ, tátogóṷ,
pampogóṷ; a nagy, vastag ~ neve pampula, az ilyen ~ú ember pampula ~ú; a
sokat beszélő ~ lepcses. Kifejezésben:
pl. ~a szíle: ajak, alsó ajak; szám padlása: ~padlásom; hideg ~ú az olyan ember, akinek a ~ában hamar kialszik a
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pipa, cigaretta, mivel sokat beszél; kemíny ~ú az olyan ló, amelyet nehéz a
gyeplővel kormányozni. − Frazémákban
igen gyakori. Figyelmeztetésben: De
sokra ír a szád!: ne fecsegj össze annyi
bolondságot! Durva figyelmeztetésben:
Kirojtosodik a szád a sok beszídtűl. Ne
beszíjj, mert a szádra ülök! Ne járjon a
pampogóṷd! Fenyegetésben: Megájj,
majd megadom a szád ízit. Megadom a
szád ízit!: ellátom a bajod, megverlek!
Csattanós válaszban: A szádbúl a
gelebedbe hújjík! − mondja az, akit a
füle hallatára átkoznak. Szóláshasonlatokban: A nagyszájú, okoskodó, veszekedő embernek Akkora a ~a, mint a
táborkapu/várkapu. Akkora a ~a, mint
egy sikátor. Úgy áll a ~ja, mint a tyúk
seggi: a) sírósra görbül. b) csücsörít.
Úgy beszíl, mintha gombóṷc vóṷna a
~ába: tele ~jal beszél. Aki nagyon el van
keseredve, annak Úgy áll a ~a, mint
akinek nem jutott dinnyefőÝd/krumplifőÝd/káposztafőÝd. Aki sokat és fölöslegesen beszél, annak Úgy jár a ~a, mint a
motóṷlla/szélkelep. Ojan, mintha az apja a ~ábul köpte vóṷna ki: nagyon hasonlít rá. Nagyobb a ~a, mint a teheccsíge: beszélni jól tud, tenni, teljesíteni már kevésbé. Szólásokban: Várja,
hogy a sült galamb a ~ába szájjon:
munka nélkül akar boldogulni. Adni kell
a ~án/~ára: rá kell hagyni, amit mond.
Nem marad meg a ~átúl: nem marad
tőle nyugton, folyton veszekedik rá.
Nyúlik a ~ja valamire: nagyon kíván
vmit. Pl. Nyúlik a ~a a kásás béles után:
nagyon kívánja. Kitáttya a ~át: veszekedni kezd. Feltáttya a ~át: megmondja
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a magáét. Lakat van a ~án: tudatosan
hallgat vmiről. Nincs lakat a ~án: tudatosan kibeszél vmit. Nem tesz lakatot a
~ára: kimondja, amit gondol. Elcsúszott
a ~a: olyat mond, amit nem lett volna
szabad, v. nem illett volna. Kiesett a
csecs a ~ábúl: vmi jótól elesett. Megígette a forróṷ kása a ~át: pórul járt.
Mindig jár a ~a vagy kell, vagy se: fölöslegesen és sokat beszél. Nem lehet ellelni a ~a ízit: válogatós. Megnyaja
utánna a ~át: ízlik neki vmi. Megehetné
a szíp ~ával: arra mondják gúnyosan,
aki válogat az ételben. Csóṷkra áll tülle
a ~a: gyümölcs, étel nagyon savanyú.
Bedugja a ~át: enni ad neki. Fülig ír a
~a: jóízűen nevetni kezd. A ~átul vonynya el: inkább ő lát szükséget. A ~a íze
szerint esett: kedvére történt vmi. Megadta a ~a ízit: jól megmondogatta neki.
Mindene megvan, amit szeme- ~a megkíván: nagy jómódban él. Meg kén aranyozni a ~át: mondják a szépen beszélő
emberre, pl. papra. Megcsóṷkolgatta az
üveg ~át: berúgott. Szájára vette a falu:
pletykálnak róla. Ha meghal, a ~át külön
kell agyonütni: (gúny) folyton lármázik,
sokat fecseg. Eltátotta a ~át: a) (tréf)
csizma kilyukadt, levált a talpa. b)
(gúny) esetleg több gyerek után ismét
leánygyermeket szült a felesége. Én
most csak a maga ~ával beszíltem: az én
szavaimat, gondolataimat ismételte. Kinyúttya a ~át: kenyér sütés közben felhasad, kidudorodik. Közmondásokban:
Ingyen/Ingyír még a szánk se ír össze:
semmit sem adnak ingyen, mindenért
fizetni kell. Ki a ~án spóṷrol, inát veszti: aki fösvénységből nem táplálkozik
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rendesen, legyengül. Aki a farát emelíti,
~át ízesíti: a szorgalmas munkának kényelmes élet a jutalma. Áldott a sok kéz,
átkozott a sok ~: munkás kezekből jó, ha
sok van, de az nem, ha sokan fogyasztják, amit megtermelnek. A ~a veri meg
az asszonyt: a sok és fölösleges beszéd
okozza az asszonyok baját. Erkölcsi
jótanács: Szád szóṷjjon igasságot, sose
mongyon hazugságot!: mindig mondj
igazat! Ne szóṷj szám, nem fáj fejem!:
jobb, ha nem beszél az ember mások
hibáiról, mert csak magának okoz gondot vele. Életbölcsesség: Az embernek
nem az a bűne, ami a ~án bemegy, hanem ami kijön. − Összetételekben különböző névátvitelekben szerepel: a bő
ujjú ing borjúszájú/marhaszájú, a ~át
nyitva felejtő, bamba ember málészájú,
tátiszájú, a pletykás nő faluszája, utcaszája, utcaszájú.− A cívis népnyelvben
(is) ismert betegségei, betegségnevei:
szájfene, szájhólyagzás, szájpenész, szájrothadás, zsebrő. 2. Üregnek, üreges
testnek, szervnek a nyílása: pl. a pipa
felső nyílása, összetett szavakban:
edényszáj, kemenceszája, kürtőszája,
lyukszája, ill. szájállás, szájrész, szájréz.
3. Vmihez/Vkihez közeli dolog, tárgy. L.
még: népi betegségnevek; a fogalmak
szócikkeit is!
szájállás ~ fn A kolomp szájának
alakja, mérete, amely meghatározó a
hang minőségének szempontjából.
szája széle szája szíle: Másik neve:
pitty. (Alsó) ajak.
száj- és körömfájás: → disznó
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szájfene ~ fn Másik neve: szájrothadás. Szájrák. L. még: népi betegségnevek
szajha: → kurva
szájhólyagzás szájhóṷjagzás fn (rég)
Egy betegségfajta. L. még: népi betegségnevek
szájízelítő szájizelítőÝ fn A → szájnak jó ízt adó ital v. étel.
szájkosár ~ fn Drótból font kosárszerű eszköz, amely megakadályozza,
hogy a járomba fogott → ökör v. tehén
legeljen. Különösen → szántáskor tették
fel az állat fejére. Vasboltban árul- ták.
Szajkó utca: → Pac
szájkörömfájás ~ fn Száj- és körömfájás. Kérődzőknek és sertéseknek ragályos, vírusos betegsége.
szájpenész szájpenísz fn Ember, főként csecsemő szájának nyálkahártyáján
v. a nyelven megtelepedő, fehér, pontszerű lerakódásként elburjánzó élősdi
gomba. L. még: népi betegségnevek
szájrész szájrísz fn A → fazekaskemencének az a része, amelyen keresztül
az edények berakodása történik.
szájréz ~ fn A rézkarimát a kupakkal összekötő rézfoglalat.
szájrothadás: → szájfene
szak: → cap
szakács ~ fn − Közmondás: Legjobb
~ az ésíg: éhesen minden étel jólesik.
Sok ~ elsóṷzza az ítelt: ha nincs egységes vezetés, nem eredményes a munka.
szakácsasszony: → szakácsné
szakácsasszonyok tánca ~: Másik
neve: szakácsnék tánca. A → lakodalomban segédkező szakácsnőknek járó
tánc vacsora után. A főzőasszonyok, fel-
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szolgáló legények járták, ha vége volt
sokszor megújrázták (a levesért, a tyúkért, sóért, paprikáért stb.), úgyhogy
néha majd egy óráig is eltartott.
szakácsné ~ fn Más nevei: szakácsasszony, főÝzőÝasszony. Szakácsnő. Szakácsné rígen az uraknál meg a lakadalomba vóṷt. Ha többen voltak, − pl. lakodalomban − munkájukat a → főszakácsné irányította.
szakácsnék tánca: → szakácsasszonyok tánca
szakad ~ i − Közmondás: Ott ~,
ahun a leggengébb: a) a szegény embert
éri a legtöbb baj, veszteség. b) a leggyengébb részen törik meg az ellenállás.
− Igekötős alakjai: → beleszakad, beszakad, elszakad, felszakad, kiszakad,
leszakad, megszakad.
szakadás ~ fn Sérv. A cívis (nép)
nyelvben adatolt fajtái: ágyékbélszakadás, bélszakadás, bélhártyaszakadás,
életérszakadás, köldökszakadás, tökzacskószakadás. L. még: népi betegségnevek; a fogalmak szócikkeit is!
szakadt farkú ~: Rövid farkú 〈ló〉. L.
még: lótenyésztés
szakajt ~ i Alakváltozatai: szakít,
szakaszt. Megkelt kenyértésztát késsel v.
kézzel egy-egy kenyérnek megfelelő
részekre vág, oszt. A → szakajtókosárba
→ szakajtókendőt tesznek, abba belehelyezik a kiszakított tésztát, és abban még
egyszer kelesztik. A kenyéren kívül a
pogácsa és a fánk tésztáját is ~ják. L.
még: kiszakajt
szakajtás ~ fn Más változatai: szakítás, szakasztás. Összetétellel: kenyírszakajtás. Megkelt kenyértészta megfelelő
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darabjának a leválasztása és a → szakajtókosárba helyezése.
szakajtó: → szakajtókosár
szakajtókendő: → szakajtóruha
szakajtókosár szakajtóṷkosár fn
Alakváltozata: szakasztóṷkosár. Mondják szakajtóṷnak is. Kenyértészta kelesztésére való, gyékényből v. szalmából
font fületlen → kosár, amellyel a kenyérsütéshez szükséges lisztet kimérik,
és amelyben az egységnyi kiszakított
kenyértészta (→ szakajtás) megkel. (Divatosabb változatába színes, festett
szalma-, ill. gyékénycsíkok voltak belefonva.) Szerepe volt a kovászolásnál is:
ti. ahány ~nyi lisztet kivettek, annyi
marék kovászt kellett a vízben szétáztatni. Használták szemes termények tartására is. Jelzői használatban: egy ~,
szakasztókosárnyi liszt. Formája a kenyérével áll összhangban, ezért kerek
alakú. A kenyértésztát közvetlenül a kosárba tett és gondosan eligazgatott →
szakajtóruhára borítják, és a ruhát az
egyenletes kelés végett a sarkoknál öszszehajtják, a tésztát betakarják. Egyik
típusa a kisebb méretű → kisszakajtókosár/kisszakajtó, ebben a cipó tésztáját
kelesztik. − Szóláshasonlat: Ojan a feje,
mint a szakajtóṷ/szakajtóṷkosár: borzas,
dús hajú.
szakajtóruha szakajtóṷruha fn Alakváltozata: szakasztóṷruha. Más nevei:
szakajtóṷkendőÝ, szakasztóṷkendőÝ, kenyírruha. A → szakajtókosárba helyezett nagyobb méretű vászondarab, konyharuha, amelyre a kiszakított kenyeret
borítják, és amellyel betakarják. L. még:
kenyérsütés
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szakáll ~ fn 1. Férfiak arcán, állán
növő szőrzet. Névvel nevezett fajtái: →
császárszakáll, Kossuth-szakáll. 2. Baromfi állán lecsüngő bőrlebeny. A kakasnak nagyobb a taraja is, a ~a is. 3. A fa
kidöntésekor keletkező, a tőből kiálló facsonk.
szakállszárító szakállszárítóṷ fn A
cíviseknél a deszkakerítés fölött kibámészkodó idős (szakállas) férfiakkal
kapcsolatban mondják némi tréfás árnyalattal. Eredetileg a ~ ülőhellyel felszerelt, ideiglenes tartózkodásra szolgáló
fedett építmény, amelyet várkapuk, városkapuk, templomkapuk v. középületek
bejárata mellett állítottak fel.
szakaszos legeltetés szakaszos legeltetís: Juhászoknál egy összefüggő legelőterület szakaszokban történő legeltetése. A rendelkezésre álló területet felosztják kaszálókra és legelőkre. Az előbbieket kaszálják, az utóbbiaknál, ha az
egyik rész elkopik, akkor a juhnyájjal
átmennek a másikra, vagyis a juhász a
lelegeltetett területről egy másikra hajtja
a nyájat.
szakaszt: → szakajt
szakít: → szakajt
szakítókörző szakítóṷkörzőÝ fn A
varrás nyomvonalának kijelölésére alkalmas eszköz; jelzőkörző.
szakma ~ fn Szakmát örököl: az apjától tanulja a ~´t.
szakmány ~ fn (rég) Teljesítménybérezési rendszer, teljesítménybér. Szakmányba dóṷgozik: teljesítménybérbe
dolgozik.
szál ~ fn 1. Hosszú, vékony, de nem
fonalszerű dolog egy darabja: egy ~
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deszka/gyertya/kender/szína stb. Derík/
Szíp ~ ember: magas növésű. 2. Jelzői
használatban: szn-vel együtt: a megjelölt
szám kevés voltának kiemelésére: egy ~
ingbe/gatyába/pendejbe. Utóṷsóṷ ~ig:
egytől egyig. 3. A hímzőfonal hosszirányban futó rostja. 4. A fa v. vmilyen
anyag hosszirányban haladó rostja. 5.
Hosszú, vékony növényi képződmény,
pl. szőlő szára, cirokszál, csutkaszál,
gazszál, kórószál, nádszál, rózsaszál,
szalmaszál. A meccísnél két-három ~ termőÝt használtak. 6. Szövésnél vászonba,
kosárfonásnál vesszők, szíjgyártóknál
szíjak közé illesztett fonal, vessző, szíj,
pl. felvetőszál, kontúrszál, kötözőszál,
vezetőszál 7. Szálára húz: kifésül. Szálára jön: kifésülődik. Szálat ereszt/engedi
a ~at/ereszti a ~at: a bélnek való gyapjút
a munkás a fonókeréknél ülve egyenletesen formálja kezével ~lá. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
szalad ~ i − Szólás: Százfele ~: tengernyi a teendője. Elutasító válasz az
öltözetre tett megjegyzésre: Nem nízi
azt, aki ~, hanem inkább halad: akinek
dolga van, az nem törődik mások megjelenésével, ruházatával. Azt se tuggya, mit
csinájjík: ugrájjík vagy szalaggyík:
(gúny) bizonytalan, nem tud dönteni. −
Adatolt igekötős alakjai: → előreszalad,
felszalad, kiszalad, leszalad, megszalad,
nekiszalad, összeszalad.
szaladó szaladóṷ in − Közmondás:
Annyi a szaladóṷé, mint a ballagóṷé:
egy a fizetség, akár sietünk, akár beosztással használjuk az erőnket. Oda ír [ér]
a szaladóṷ, ahova a ballagóṷ: nem ér-
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demes mindig sietni, kapkodás nélkül is
célba érünk.
szaladser ~ fn Csíráztatott, majd
megaszalt gabonából, különösen árpából
főzött → ser.
szalag szallag fn 1. Kelméből, szőtt
anyagból készült csík, díszként v. megkülönböztető jelként ruhán, hajban, pl.
kalapszalag, köpperszalag. Itt említhető
a bőrszalag, irhaszalag is. 2. Vesszők
hasított részei. 3. Vékony, hajlékony
anyagból készült, díszítésre, kötözésre,
jelek rögzítésére stb. használt hosszú,
keskeny csík. − A bal kezes kicsi gyereknek piros ~ot fűznek a ruhaujjába,
hogy a jobb kezével azt piszkálgassa. L.
még: lépszalag; a fogalmak szócikkeit
is!
szalagáré: → szalalkáli
szalagcsokor szallagcsokor fn Csokorra kötött szalag haj v. ruha díszítésére.
szalagos fánk: → pántlikás fánk
szalagozás szallagozás fn Tömöttebb
szőrme megnagyobbítása → szalag bevarrásával.
szalagsor szallagsor fn Szövésből,
ill. szövésből és recéből összedolgozott
csík formájú minta.
szalajt ~ i 1. Szalaszt. 2. Elkopott
csavarmenet szalad.
szalakáli, szalakáré: → szalalkáli
szálal ~ i Jószág takarmányt v. füvet
szálanként, immel-ámmal, lassan eszik.
L. még: felszálal
szalalkáli szalagáré, szalakáré, szalakáli fn Népi neve: fújtatóṷ. Süteménykelesztő sütőpor, melegítéskor illanó
anyagokra bomló vegyszer. Közvetlenül
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sütés után olyan kellemetlen szaga van,
mint a lúpisi.
szálas ~ mn Sudár termetű 〈ló〉.
szálas gyapjú ~: A fürtnek hagyott
gyapjú, amelyet → körömpővel megkörömpöltek.
szálatlan ~ fn Gubavászon keresztszálának való, gyenge minőségű gyapjúcsomó.
szálazóállvány szálazóṷállvány fn →
Paszományosoknál: a vetülék szálazására szolgáló, fakampókkal ellátott állvány, amely a szövőszék oldalára van
szerelve.
szálegyenes fn Szálegyenesbe hasít:
pl. fát szálán hasít.
szálerdő szálerdőÝ fn Magas szálfákból álló → erdő. Magról v. ültetéssel
hozták létre.
szalfoksz ~ fn Slowfoksz. A múlt
század első évtizedeiben a → tánciskolában tanított (modern) táncok egyike.
szalicil szalicin fn A cívis háztartásban (is) tartósításra használt kristályos
vegyület. Szalicinnel tartósították a mustot, az ídesbort.
szalicin: → szalicil
szálirány ∼ fn Szálirányba fut: kosárfonásban a vesszők hosszirányba haladó rostja. L. még: vesszőfonás
Szálka-halmi-csikóskút: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
Szálka-halmi-erdő: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
Szálka-halmi-járás: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
Szálka-halom: → hortobágyi őshalmok

szabad kút
szálkája ~ fn A → gabona bajusza.
L. még: árpaszálka, búzaszálka
szallag: → szalag
szállás ~ fn 1. A juhok tartózkodási
helye. 2. → szálláskert. L. még: nyári
szállás
szálláskert ~ fn Más nevei: óṷlaskert, istállóṷskert, akolkert; röviden: →
kert, szállás. Rokon fogalma a mezei
kert. A (tanyai) lakóudvartól elkülönülten álló, de más ~ek szomszédságában
elhelyezkedő gazdasági udvar, magánbirtoklású mezőgazdasági telephely (→
szérűskert). A régi alföldi mezővárosok,
így Debrecen ~jei trágyafallal (→
garád) voltak körülkerítve, és szabálytalan alakúak voltak. Köztük keskeny taposott közök kanyarogtak. A ~ek tüzelős
óljaiban teleltették az igás és fejős jószágot. A hortobágyi legelőkről behajtott
rideg v. heverő marha a ~ akoljaiban a
szabad ég alatt telelt. A férfiak életük
java részét a ~ben töltötték, a ház főként
az asszonyok és a gyerekek tartózkodási
helye volt. A gazdák a ~ben raktározták
a különböző takarmányokat, terményeket, tűzrevalót és munkaeszközöket. Általában itt végezték a szálasgabona →
nyomtatását is. L. még: kertségek, tanya
szállingódzik szállingóṷddzik i Szállingózik.
szállít ~ i A méhek a virágport, nektárt viszik növényektől a lépig.
szállítódeszka
szállítóṷdeszka fn
Röptetődeszka.
szalma ~ fn – A/ Kicsépelt gabona
(v. más növény) szára (cséplés). A termesztett gabona fajtájának megfelelően
van: búzaszalma, gabonaszalma/rozs-
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szalma, árpaszalma, zabszalma, kölesszalma, ill. a pillangós virágú takarmánynövénynek, a bükkönynek a ~´ja a
bükkönyszalma, a kicsépelt borsó hüvelyéből és szárából áll a borsószalma. A ~
hasznosítása a cívis gazdaságban is sokrétű volt. Különösen jó takarmány(kiegészítő) a bükköny~, ill. a zab~, árpa~
(maradékuk az alomként, tüzelőként is
hasznosítható ízékszalma). A búzaszalma a kemence felfűtésére használt olcsó
tüzelőanyag (szalmacsutak), az istállóban tartott állatok alá hintett ~ az alomszalma, ez korlátozott mértékben takarmány is (leszal- máz). Az ágyszalma
szalmazsákba tömködött búza~. A jó
minőségű búza~ szalmakalapok, táskák,
kosarak stb. fon- tos alapanyaga, de felhasználták a tanya gazdasági épületeinek
fedésére is (szalmatető). Erre a célra
azonban jobban megfelelt a kézzel kicsépelt és csomókba kötött rozs~, a
zsupszalma/zsup. – B/ A ~ frazémákban
is szerepel. Rosszkívánság: Könnyebbeggyen meg az ágya ~´ja!: haljon meg!
Szólás: Szína-e vagy ~?: igen v. nem?
Üres ~´t csípel: hiábavaló munkát végez.
Egy ~´t se tenne keresztül az uttyába:
nem akadályozza. Fáj a kutyának a lába,
megütötte a ~´ba: gúnyosan ezt gajdolják a gyerekek annak a társuknak, aki
jelentéktelen sérülése miatt panaszkodik.
Higgyed bolond íg a Tisza, ~´val
óṷttyák: bolond beszéd ez, nem hiszem
én azt. Aki tétlenkedik, az Egy ~szálat se
teszen keresztbe. Egy ~szálat se ír [ér] a
munkája: semmit sem ér. A ~szálba is
kapaszkodik: kapva kap a legkisebb reménységen is. A népnyelv a sárga szín
egyik változatát hasonlósági névátvitel-
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lel szalmaszínűnek mondja, egy vadon
élő virág neve szalmavirág. L. még: a
fogalmak szócikkeit is!
szalmacsutak ~ fn Röviden: csutak;
ritka népies ejtésváltozata: szalmatucsak,
tucsak. → Szalmából tekert csutak, gyújtósnak használt összegöngyölt szalmacsomó. Leggyakrabban konyhai tűzhely,
kemence stb. tüzének meggyújtására
használták.
szalmahordó szalmahordóṷ fn Az a
munkás, aki a kicsépelt → szalmát a
cséplőgéptől rúdon a kazalhoz szállítja.
L. még: cséplés
szalmakalap ~ fn Tréfás neve: takarmánykalap. → Szalmából készített
könnyű nyári → kalap. Leginkább aratáskor, kapáláskor, más nyári mezei
munka végzésekor használták. A hortobágyi pusztán takarmánykalapot nem
viseltek.− Szólás: Szalmakalap, lement a
nap: a) akkor mondják, ha vkinek a fején még hideg időben is ~ van. b) az
mondja tréfásan, aki nyári estén a munka
bevégeztével leteszi a kalapját. Szalmakalap a fejibe, nem szúrja a tors a lábát:
nem a helyzetnek megfelően öltözködik.
szalmakarám ~ fn L v. T alakban
rakott szalmakazlak a jószág védelmére,
→ teleltetésére.
szalmakazal ~ fn Röviden: kazal. A
→ cséplés egyik (vég)terméke. Nehezebb volt rakni, mint az asztagot, mert a
→ szalmaszálak könnyebben csúsznak.
Emiatt le kellett kötni, mert a szél felborzolta, megbontotta volna, ezt kézzel
sodrott v. kötélsodróval készített →
szalmakötéllel csinálták. Ezt átvetették a
kazalon, és a földtől 1 m-re bedugták a
szalmába. A kötelet → létrára/lajtorjára
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állva igazították meg. Később a lekötéshez drótot használtak, ennek végére téglát függesztettek. Ha a kazal összenyomult, a kötél meglazult.
szalmakazalrakó szalmakazalrakóṷ
fn Alakváltozata: szalmarakóṷ. A →
cséplőgépnél szalmakazlat rakó személy.
L. még: cséplés
szalmakötél ~ fn → Szalmából készült kötél. Aratáskor a kereszteket ~lel
kötözték le, hogy a szél ne tegyen kárt
bennük. Nagyobb változatát a → szalmakazal lekötésére használták.
szalmarágó szalmarágóṷ fn → Tímármesterségben fiatal, de rosszul táplált borjú bőre.
szalmarakó: → szalmakazalrakó
szalmarázó szalmarázóṷ fn A →
cséplőgépnek az a része, ahol a → szalma kijön.
szalmás: → szalmásüveg
szalmáskorsó: → demizson
szalmasurgyé: → szalmazsák
szalmásüveg ~ fn Röviden: szalmás.
Vékony vesszővel befont, egy darabka
cirokszárral bedugott kb. ½ literes üveg.
A régi időkben az utasember ilyenben
vitte magával a → szeredásban v. a bundaaljban a pálinkát. A → fogatos egyszerűen belökte a kasba, nem tört el,
nem ömlött ki belőle az ital.
szalmaszál: → szalma
szalmaszínű ~ fn Szalmasárga.
szalmatető szalmatetőÝ fn → Szalmából készült háztető.
szalmatucsak: → szalmacsutak
szalmatűz ~ fn → Szalmából rakott
tűz.
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szalmavirág ~ fn Vadon élő virág,
télen sem hervad el.
szalmázás ~ fn → Nyomtatáskor a
már kitaposott → ágyásnak a szalmától
való megtisztítása.
szalmázik ~ i → Nyomtatáskor már
kiitaposott → ágyást a szalmától megtisztít.
szalmazsák ~ fn Egyéb nevei: szalmasurgyé, surgyé; kiveszőben levő elnevezése: → strózsák. → Szalmával
(esetleg tengeri csuhéjával) keményre
kitömve fekvőhelyül szolgáló, vastag
vászonból varrt zsákszerű készítmény,
ágybetét. Az ágy deszkáján fekszik, erre
jön a tollal töltött lapos → derékalj v.
közvetlenül a lepedő, esetleg pokróc v.
→ gyékény. A ~ot pótágyként a földre
vetik, ill. a pótfekhelyet teszik vele kényelmesebbé. A ~ a 18. században még a
debreceni polgár ágyában is kivételes
volt. A parasztság körében a 19. század
folyamán terjedt el, részben kaszárnyák
révén vált ismertté, innen a strózsák elnevezés. A múlt század elejétől a tehetős
cívis családoknál visszaszorulóban van,
de a szegények még a század közepe
táján is szalmasurgyén aludtak. Ők, ha a
használatára v. frissítésére kerítettek
sort, kint a határban megdugdostak
’megtöltöttek’ egy néhányat friss szalmával, hazavitték, és beletették egy →
dikóforma keretbe. Letakarták egy ócska
takaróval v. lepedővel, azon aludtak. A
tanyai lakóházakban élők is hasonlóképpen készítették el maguknak a fekvőhelyet.
*Szalóksámson tn Település volt a
mai → Nagycsere nyugati részén. A 14.
században még templomos falu. Már
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pusztaként került Debrecen birtokába a
15. században. A város előbb Brankovics Györggyel közösen, majd egyedül
birtokolta.
szalonka ~ fn Hosszú, vékony csőrű
madár. Hangadásának igéje: → pisszeg.
L. még: nászrepülés
szalonkahúzás ~ fn A → szalonkák
őszi, ill. tavaszi csapatos vonulása. L.
még: Hortobágy állatvilága
szalonkasíp ~ fn A → szalonka
hangját utánzó → síp. A vadászok használják.
szalonna ~ fn 1. A disznóról körben
lefejthető zsírszövet. A cívis paraszti
háztartásban (is) többféle módon tartósítják. Nagyobb darabokban ~ként lesózva (szalonnasózás), azonnal kiolvasztva zsír formájában teszik el. A disznóölésnél ~ mindig készül. A tartósított
~ nemcsak önálló étel (szalonnasütés,
szalonnázás), hanem főzéshez használt
zsírozó is. Az állatról lefejtett egész ~
hiánytalanul, egyben megmaradhat tartósított ~´nak. Az egyetlen hatalmas
darabban hagyott ~ a 20. század elejéig
Debrecenben is általános volt. Egyszerűbb bánni vele, ha kétfelé vágják, két
oldalban tartósítják. A múlt század elejétől ez a megoldás terjedt el vidékünkön
is. Zsírnak főleg a szélek kiegyenesítésével leeső darabokat, a gerincoszlopról
lefejtett csíkot, esetleg a ~ vastagságából
elvett részt szánják. Debrecen környékén, miként az egész Alföldön a füstölés
a 20. század elején terjedt el. Hagyományosan csak sózzák a ~´t: ez a fehér
szalonna. A torkaalja darabból (torkaszalonna) készült főtt abált szalonnát
gyorsan elfogyasztják. Nyersen történő
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fogyasztásra igen kedvelt ~fajta a váltakozó hús- és zsírrétegekből álló réteges
szalonna (szalonnaréteg). A ~´val való
főzés a 20. században a debreceni →
cívis konyhának is jellegzetessége. Ételkészítéskor egy darab sós ~´t kis darabokra vágva kiolvasztanak (a művelet
népi neve: pergelés), a zsír és a tepertő
szintén belekerül a levesbe, főzelékbe,
húsételbe, kásába, főtt tésztába. A zsírszalonnát disznóöléskor kiolvasztják,
maradéka a tepertő. A cívis parasztgazdaságok a saját szükségleten felüli ~´t
piacra vitték. Debrecen híres ószalonna
piaca a múlt század közepéig megmaradt. A ~ ára a nyári hónapokban volt a
legmagasabb. A tartósított ~ a nehéz testi munkát végző parasztok fontos tápláléka. A cívis társadalomban a ~fogyasztás igen magas volt. A pásztorok, kommenciós cselédek bérében (kommenció)
a ~ állandó tételként szerepelt. A parasztgazdaságban előállított ~ mennyiségében és minőségében a 19. század második felében a mangalica meghonosítása és a makkoltatás megszűnése változást hozott. Az angol hússertés-fajták
(jorksir) elterjedését a magas zsírigényű
paraszti táplálkozásmód is akadályozta.
A disznó perzseléséhez a ~ minősége
érdekében a cívis parasztság a legutóbbi
időkig ragaszkodott. A ~ „lelőhelyére”
utal az állaszalonna, hasaszalonna,
orjaszalonna, torkaszalonna, jellegére
vonatkozik a széleszalonna, stráfszalonna, fagyos szalonna, korára a malacszalonna, ószalonna megjelölés. Ez utóbbihoz vehető a kanlott szalonna/kanszalonna elnevezés is. − A ~ kitűntetett
szerepét bizonyítja néhány közmondás
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is. A takarékos gazdát így dicsérik: Az a
jóṷ gazda, akinek óṷ búzája meg avas
~´ja van. Kutyábúl nem lesz ~: a rossz
természetű, az erkölcstelen ember sosem
változik meg. Jóṷ a potya, ha nyers ~ is:
a haszonlesőnek minden „adomány”
becses. 2. Tök, sárgadinnye húsa. A bécsi töknek, a sütni való töknek jó vastag
~´ja van. L. még: leszalonnáz, szalonnás, szalonnatepertő, ill. a fogalmak
szócikkeit is!
szalonnaaggatás ~ fn A → szalonna
május végéig, június elejéig áll a sóban.
Ekkor felakasztják az → ösztörűre.
Ecsedi István leírása szerint ez így történt (A debreceni és tiszántúli magyar
ember táplálkozása. 232−233): A gazda
felveszi a szalonnát, leveri a sót róla, az
álla alatt kerek lyukat vág ki, hogy az
ösztörű foga beleférjen, felakasztja,
hogy a bőre a fal felé essék. Kiteríti,
mellé a másikat, harmadikat. Ha vmelyik
összehajolna, fával kitámasztja. Ha félszalonna van vágva, akkor a tokarészen
vág lyukat, de nem a széléhez közel,
hogy ki ne szakadjon. Itt szárad ki a szalonna, olyan finom lesz, mint a mogyoró. Akinek nincs → kamarája a nádas
tetőn, a szelemenbe akasztja a szalonnát:
egy arasznyi pecket farag középre, vékony kötelet köt rá. Lyukat vág a szalonnán, áthúzza rajta, és a kötél másik
végét a szelemenhez köti. A jó hűvös padon nem olvad, nem avasodik.
szalonnabogár ~ fn Kártékony, fekete bogár, amelynek lárvája állati eredetű
anyagokban él.
szalonnaféreg szalonnafíreg fn A
rosszul sózott → szalonnában kikelő
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féreg. A sózott szalonnának azon a részén telepszik meg, ahol egy kis foltszerű elszíneződés van. Bár gusztustalan, de
ettől még a szalonna fogyasztható.
szalonnaréteg szalonnaríteg fn A →
szalonnának a sertés testén bizonyos
vastagságban elhelyezkedő kisebb-nagyobb tömege.
szalonnás ~ mn Keletlen, rosszul
sült, ragacsos. Ha a kenyírnek az ajja
nem sül meg, ragacsos, ~.
szalonnáskamara szalonnáskamora:
Kisebb méretű → kamara. Ebben volt/
van felakasztva az → ösztörűben a →
szalonna, alatta zsírosbodonok. Rúdon
kolbász, füstölt hús, a fal mellett zsákokban a liszt, a polcokon a szép, felhasadt kenyerek. A helyiség szögletében a
korpásláda, a fa- lon nyújtótábla, szita,
rosta. A ~ a gazd- asszony gondja volt, ő
mondta meg, hogy mikor kell őretni, ő
tudta, miként takarékoskodjon a szalonnával, zsírral. Erre vonatkozott a cívis
mondás is: Üres kamorának bolond a
gazdája/gazdasszo- nya.
szalonnás mész ~: Összesűrűsödött,
nyúlós → oltott mész. A ~, amikor a beóṷtott meszet elfőÝdelik, majd kibontyák, és ragacsos, nyúlóṷs.
szalonnasózás szalonnasóṷzás fn A
→ disznóölés egyik „utómunkálata”.
Hajdan a → szalonnát egész darabokban
sózták be. A 20. század elejétől azonban
már kettéhasítják, és félszalonnákat sóznak be egymással szemben. Ilyenkor az
állát levágják a szalonnáról, a →
hasaszalonnát is kivágják, félreteszik, és
csak a színszalonnát sózzák be. Az egyes
darabok szélét a munkát végző → böllér
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felhúzza, az egészet alaposan behinti
sóval. Végül a lepergő sót tollseprűvel
összesöprik, és (adagolva) a moslékba
teszik. Nedves időben a sok só → lelágyítja a szalonnát. − Régen, amikor egy
jómódú gazda akár 20−30 disznót is ölt
egy télen, a szalonna a → sózón a →
kamara padlásáig állt.
szalonnasütés szalonnasütís fn →
Szalonnának különösen nyárson, szabad
tűzön való sütése. Főként a pásztorok,
ill. a tanyán, a kintlevőÝsígeken élők körében volt gyakori. Náluk a ~ Ecsedi
István leírása (A debreceni és tiszántúli
magyar ember táplálkozása. 160−162) és
idős adatközlőim elbeszélése nyomán az
alábbiak szerint zajlott: A pásztor és a
tanyai ember a sült szalonnát valóságos
ünnepi eledelnek tartotta, különösen hideg télen, hiszen aki süti, melegszik, és
eszik is. Több és vastagabb szalonna kell
hozzá, és sima, alkalmas hely a tűzrakáshoz. Míg meggyúl a tűz, a sütő elkészül a sütéshez. A tüzet vastagabb fából
rakja, amelynek parazsa (→ pártűz) van.
Míg lángol, akácfavesszőből nyársat, →
sütőt farag, mindkét végét kihegyezi. Ha
a régit veszi elő, ennek megkapargatja a
végét. Levág 2 keréj kenyeret, → meghámozza, és a tűz mellé állítja, hogy az
egész lapja piruljon. Egy nyárssal hátul
is megtámasztja, így pirítja. Közben téglalap alakban levág kb. 15 dkg szalonnát, felhúzza a nyársra: a hossztengelyen
végigdugja addig, hogy a nyárs vége ne
érjen ki belőle. A nyársat a jobb kezébe
fogja, és a ráhúzott szalonna hosszanti
oldalát ½ cm távolságokra keresztben
bevagdossa. Vagy 3 vágást hosszában is
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tesz, a szalonna szépen kockázott lesz.
Ekkor megnézi a kenyérszeletet, pirul-e.
Ha megkapta volna a tűz, kijjebb veszi,
ha gyengén pirul, közelebb teszi. A szalonna másik oldalát is megkockázza. A
végét megvagdalja, a bőrén mély hasítást tesz, kész a szalonna. Ha megpirult a
kenyér, elveszi, másikat állít a helyére.
Bal kezébe veszi a → pirítóst, jobb kezében a nyársat tartja, és a parázstűz
fölött balról jobbra forgatja. A szalonna
serceg, majd zsír cseppeg a parázsra. A
tűz felélénkül, lángol. Bal kezével a
kenyeret a tűz fölé nyújtja, a jobb kezében levő csepegő szalonnát a kenyérre
tartja, és a pirítós külső szélére csepegteti a zsírt. Mikor egy kicsi részt bezsírozott, leharapja, megeszi. A szalonnát
tovább forgatja, szépen sül. A hasítások
egyre jobban szétnyílnak, a zsír bőven
sül belőle, sőt csorog. Újra rátartja a pirítósra, a nyársnak a kezében levő végét felemeli, ferdén tartja, így a szalonnán végigfolyik a zsír, csorog a pirítósra.
Mikor megszűnik a csorgás, harap a kenyérből, jobb kezével forgatja a szalonnát. Már 2 pirítóst evett meg, közben
kése hegyével megszurkálja a szalonnát,
rányomkodja a pirítósra, hogy a zsír jobban kijöjjön. A szalonna már összeesett,
szép piros. Befejezi a sütést, a nyársat a
földbe szúrja, hogy a sült szalonna felfelé essék. Kenyeret vág, és vereshagymát
tisztít. Kihúzza a nyársat a földből, vízzel leönti a szalonnát a hamutól, pernyétől, ráteszi a kenyérre, megnyomja, a
nyársat kihúzza belőle, és tempósan eszi.
Kézből falatozik, a falatokat a jobb kezében levő késsel szeli le, kenyeret,
hagymát vág hozzá. Csak a jobb kezének
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az ujjahegyei lesznek zsírosak. Ezt hajához, kalapjához, csizmája v. nadrágja
szárához törli. A nyárs zsíros végét is a
hajához törli. Sokak szerint a sült szalonna másnapra eltéve hidegen, hagymával még jobb. A ~re a cívis parasztok
otthon ritkán, inkább kint a határban
kerítettek sort. Ha otthon sütöttek, az
udvar v. kert egy megfelelő helyén raktak tüzet. Ilyenkor a kisgyerekek is részesei voltak, nekik külön kis nyársat
faragtak, olykor kis tüzet is raktak számukra. Manapság minden társadalmi
osztály süt szalonnát, de kevesen jól.
Leggyakoribb hibák: megfüstölik, vagyis → cigány lesz a szalonna; megégetik,
lángol a nyárson; tűzbe ejtik; a zsírt másokra v. magára csepegteti. − A szalonna
kiránduláskor is kedvelt étel.
szalonnázás ~ fn A → szalonna fogyasztása nyersen, sülve (→ szalonnasütés) és → abálva történik. A debreceni
(és tiszántúli) ember számára még a múlt
század első felében is a → nyers szalonna volt a legnépszerűbb → nyerskoszt.
Évszázadok óta ezt ette paraszt, iparos,
kereskedő naponta egyszer v. kétszer.
Jóṷ a potya, ha nyers szalonna is! −
tartja a tréfás közmondás. Kedvelt fajtái
a vékony, húsos szalonna, rostos, húsos
tokaszalonna. A szép avas, sárga szalonnát orvosságként etették a tüdőbetegekkel (→ népi gyógyászat). A napszámos
évente 36−40 kg szalonnát evett meg.
Bizonyos szertartással ette. A „szertartás” legrészletesebb leírását Ecsedi Istvánnál találjuk (A debreceni és tiszántúli
magyar ember táplálkozása. 158−160).
A napszámos a darab szalonnát kiveszi a
zacskóból, kezébe fogja, körülnézi, le-
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vág belőle egy jó darabot, bal kezének
hüvelyk- és mutatóujja közé fogja, hogy
a bőre a mutatóujjára fekszik. A szalonna felső részére egy falat kenyérbelet
tesz, és hüvelykujjával leszorítja, hogy
hüvelyke zsíros ne legyen. A jó darab
kenyeret a szalonna mögé, markába fogja a többi 3 ujjával, és akkor vág egy
falat szalonnát a szalonna elejéből, beteszi a szájába, utána egy falat kenyeret,
azt is beteszi, összerágja és eszegeti
szépen, tempósan. Mikor félig megette
már, és a hüvelykével sem kényelmes
szorítani, akkor a szalonnát megfordítja,
a bőrét fogja 2 ujja közé, és így tartja.
Megeszi a másik felét is. Végül a bőrét
szopogatja. A parasztember megette a
kukacos szalonnát is. A szalonnához vereshagymát, ritkábban fokhagymát esznek. Hajdan a szalonnát csak fehéren ették, paprikázni az 1870-es évektől kezdték. Erre a fiatal disznó perzselt szalonnája a legalkalmasabb. Keskeny szalagokra vagdalják, besózzák, 2 hétig sóban
áll. Aztán a paprikát fokhagymás vízzel
összekeverik, és a sózott szalagot vele
befestik, ez rászikkad, majd kissé megfüstölik. Állni hagyják, 1 hét múlva fogyasztható.
szalonnászacskó szalonnászsacskóṷ
fn Szalonnástarisznya.
szalontai disznó szalontai disznóṷ:
A mostoha természeti körülményeket is
jól tűrő, legelőre járó → disznó volt. A
→ mangalica váltotta fel.
szalontüdő szalontüdőÝ fn Sertés- v.
borjútüdőből savanykás lével készített
étel. A cívis gazdasszonyok ritkán csi-
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nálták. Mi a tüdőÝbűl hurkát vagy kukóṷt főÝztünk. L. még: cívis konyha
szálöltés szálőÝtís fn Színes cérnával
való varrás.
szalutál ~, szarutál i Katonásan tiszteleg. L. még: német
szálvessző szálvesszőÝ fn A szőlőtőkén levő hosszú szálak közül egy. SzálvesszőÝre mecc: a szőlőmetszés egyik
fajtája. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
szálvesszős fedés szálvesszőÝs fedís:
A → fedés egyik módja. Lényege: a
tőkén levő hosszú szálak közül a legközelebbit lehúzzák, elföldelik. Ez a biztosíték, ha a többi szál elfagy, akkor maradjon. 1 v. 2 szálat szoktak elfedni. Tavasszal nyitáskor felhúzzák. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
szálvesszős metszés szálvesszőÝs
meccís: A → szőlő → metszésének
egyik módja. Lényege: a szőlőtökét úgy
metszik, hogy rövid csapok mellett
hagynak szálvesszőket is, amelyeket a
huzalhoz kötöznek. A ~ hasonlít a →
hosszú csapos metszéshez. Ezt alkalmazzák az apró fürtű fajtákon, v. ha az alsó
rügyek kevés termést hoznak.
szalvéta ~ fn 1. Asztalkendő. Anyagára utaló neve: → ruhaszalvéta. 2. Papír~.
számadó számadóṷ fn A hortobágyi
pusztai pásztorszervezetben a legelőre
hajtott állatokért a legeltetési időszakban
anyagilag is felelős személy, vezető
pásztor. Anyagi felelősségének hangsúlyozására utal a kárfelelőÝs számadóṷ
elnevezés is. A ~t az állattartó gazdák
(10−20 gazda) évről évre közösen felfo-
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gadták, újévkor v. szilveszterkor (pásztorfogadás). Saját magának is volt megfelelő számú állata, hogy a kárért felelni
tudjon, a kárt meg tudja téríteni, ezért a
készpénzben v. gabonában megállapított
pásztorbér mellett meghatározott számú
ingyen legelőt is kapott. A bojtárokat az
állatlétszámhoz képest a ~ fogadta fel, és
fizette is őket. A pásztorolt állatok jellege szerint van csikósszámadó/számadócsikós, számadó juhász/juhászszámadó
más néven főszámadó; a gulyásszámadó
a pásztorszervezet élén álló gulyás, ~
gulyás; a kondásszámadó a disznópásztorok vezetője. (1943-ban a Hortobágyon még 44 számadót, ill bojtárt tartottak számon.) − A pásztorregula szerint:
Mert tavasszal, kihajtáskor, Minden ember lehet pásztor, Hanem ősszel, szoruláskor, az a pásztor, aki számol. L. még:
pásztorszervezet−pásztorrend; a fogalmak szócikkeit is!
számadó bojtár számadóṷ bojtár:
Számadásra kötelezett vezető → bojtár,
ill. a számadásra kötelezett pásztor helyettese. A számadóṷ bojtár a legelsőÝ
bojtár, felelőÝs bojtár.
számadó csikós: → csikósszámadó
számadó gazda számadóṷ gazda: A
bojtárok felügyeletét ellátó → gazda.
számadó juhász számadóṷ juhász:
Más nevei: juhászszámadóṷ, főÝszámadóṷ. A rábízott juhokért anyagilag is
felelős → juhász. L. még: számadó
számadókönyv számadóṷkönyv fn
Mondták noteszkönyvnek is. A → számadónak könyvnél vékonyabb, keményfedelű, kb. 50−60 rovátkás nyomtatott
lapot tartalmazó füzete, elején a pásztor

83

szabászasztal

kötelmeivel, nevével és lakcímével, ill.
legeltetési területének, kerületének megjelölésével. Ebbe kerültek → jószágkiveréskor a számadó gondjaira bízott állatok legfontosabb adatai: az egyes gazdák
neve, címe, a tőlük átvett állatok darabszáma, életkora, neme. Ebben rögzítette
az esetleges változásokat is, pl. a gazdának hány állata pusztult el, v. hány született, ill. időközben hányat vitt el a gazdája. A ~et a számadó a ládájában őrizte,
a legeltetési idényben a → mezőrendőr
és a hortobágyi legeltetési társaság feje,
a → mátai biztos ellenőrizte, → behajtáskor a biztosnak kellett leadni. A ~ a
20. század elején váltotta fel a → rovást.
számadol ~ i Számot ad vmiről, elszámol vmivel. Nekem osztán ~sz a szerszámokrúl!
szamár ~ fn Vallási vonatkozású tréfás neve: Krisztus lova, istenlova (Isten
lova). Becézett (gyermeknyelvi) elnevezése: csacsi; a hím állat: szamárcsődör
/csődör, a nőstény: szamárkanca/kancaszamár/kanca, hím csikójának neve: szamárkölyök. A lóval rokon, nála kisebb,
hosszú fülű, szürke szőrű háziállat. A
hortobágyi juhászok kedvelt igavonó állata, főként talyigába fogva fogatolták,
de szamaragoltak és terhet is szállítottak
rajta (tergenyés szamár). Ha nem dolgozott, a juhnyájjal együtt legelészett. A
juhászok ~versenyt is tartottak (szamárkendő). − Tréfás gyermekbosszantók: Iá,
nagy ~, két fülivel kalapál! Gyermekbosszantó tetszőleges névvel: Kati jányom nagy ~, két fülivel kalapál. Síró
kisgyerek bosszantása, ill. vigasztalása:
BőÝg a ~, esőÝ lessz, ne bőÝgj ~, nem
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sok lessz! Debrecenyi határon, csacsi ül
a ~on: (tréf) olyankor mondták, ha a ~on
egy buta gyerek lovagolt. Közmondás: A
~ bőÝgíse nem hallik a menyországba: a
hitvány emberek vádaskodására, rágalmaira nem szabad odafigyelni. Minden ~
a maga terhit érzi: mindenki a saját baját
érzi igazán. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
szamaragol ~ i → Szamáron lovagol.
szamárbőr szamárbűr fn → Tímároknál a szamár kikészített v. kikészítetlen bőre mint (nyers)anyag.
szamárcsődör szamárcsőÝdör fn Röviden: csőÝdör. A → szamár hímje.
szamárkanca ~ fn Más sorrenddel:
kancaszamár. Röviden: kanca. A → szamár nősténye.
szamárkendő szamárkendőÝ fn A
kocsmában tartott juhászmulatság ritkább neve. Valószínűleg összefügg azzal, hogy a juhászbált gyakran szamárversennyel kötötték össze.
szamárköhögés szamárköhögís fn
Hosszadalmas betegség volt. Debrecenben a gázgyárba vitték a szamárköhögős
gyerekeket, ott a szénsalakból kipárolgó
levegőt szívták.
szamárkölyök szamárköjök fn Hím
→ szamárcsikó.
szamárorrú szamáróṷrú mn Ló orrának formájára utaló szó. L. még: lótenyésztés
szamártej ~ fn A → szamárkanca
fehérjében gazdag teje. A hortobágyi
pásztorok köhögés ellen itták.
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szamártövis ~ fn Szúrós → gyomnövény, bogáncsféle. L. még: Hortobágy
növényvilága
számos ~ mn 1. Változata: egyszámos. Olyan 〈jószág〉, amelyre az egységnek tekintett legelőrész esik, és emiatt a
→ legelőbér egészét kell érte fizetni. 2.
Állítmányként, rendszerint a nem tagadószóval: (nem) számít, lényeges. L.
még: számosállat
számosállat ~ fn Másik neve: számosjóṷszág. A közlegelőkön, így a Hortobágyon és a városi belső legelőkön
tartózkodó különböző fajta állatok öszszehasonlító számolási egysége. A →
legelőbér fizetése miatt volt rá szükség.
Egy nagy (harmadfű v. idősebb) ló, szarvasmarha (tehén, ökör) egy számos. A
kifejletlen állatokat és a kisjószágot erre
számították át: 2 db tavalyi (másodfű)
csikó, 2 db tavalyi (másodfű) borjú szintén egy számos; 5 db egy éven felüli juh,
5 db egy éven felüli sertés ugyancsak
egy számos; 1 db tavalyi csikó, ill. borjú
→ félszámos. A → rúgott borjú, rúgott
csikó, tavaszi malac, bárány nem számos, ők ingyen járhattak a legelőn.
számosjószág: → számosállat
számozó számozóṷ fn Aki a jószágot
sorrendbe állította, számmal ellátta. L.
még: számosállat
szamuklál ~ i 1. Pl. ember keres
vmit. 2. Kutya szaglászva kutat, keres. −
Igekötővel: → elszamuklál, kiszamuklál.
szán ~ fn Becézett elnevezése, ill. kisebb méretű változatának neve: szánka,
köznyelvi alakban: szánkó. Részei: szántalp, szánormó/szánorr/szán orra, eplény
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/keresztfa, rakonca. Típusai, rendeltetése
szerint van: kocsiszánka, lószánka, ill.
gyalogszánka, karosszán, eplényes szán.
− Nagy terhek szállítására télen nagy
hóban a debreceniek igás állattal (lóval)
vontatott ~t használtak. L. még: gyermekjátékok;az egyes fogalmak szócikkeit is!
szandál ~ fn Pántokból álló v. átlyuggatott felsőrészű könnyű, szellős →
cipő. Egyik fajtája a papucsszerű →
pantonett.
Szandalék: → Hortobágy folyó
szánka: → szán
szánkázás ~ fn Szánkózás. A két világháború közötti években (és korábban)
a cívis fiatalok kedvelt csoportos szórakozása volt. Helyszínei a → Nagyerdő
útjai voltak. Téli hétvégéken csengős
lovas → szánok tucatjai siklottak a havas úton, rajtuk szerelmes párokkal, ill.
vidám parasztfiatalokkal, iparoslegényekkel, értelmiségi fiatalokkal.
szánkó: → szán
szánormó szánormóṷ fn Nevének
változata: szánóṷr, szószerkezettel: szán
óṷra. A → szán felfelé ívelő két hajlata,
amelyeket az → eplény/keresztfa köt
össze.
szánorr: → szánormó
szán orra: → szánormó
szánt ~ i 1. Talajt művelés végett →
ekével barázdákra hasogat (→ kiszánt,
összeszánt, szétszánt). − Szóláshasonlat:
Úgy vagyok, mint aki egy lúval ~, oszt
maga húzza a berenát: rosszul. 2. Szánt
rajta: nehezebb munkát ad neki, mint
amit el tud végezni. Régen a mostoha-
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gyereken ~ottak, olyan munkát adtak
neki, amit alig bírt elvégezni.
szántalp ~ fn → Szánnak elül felfelé
görbülő talpa. Egymással párhuzamos 2
talp, amelyeket keresztben az → eplény/keresztfa köt össze.
szántás ~ fn – A/ Talajművelési mód,
amelynek során a termőföldet ekével barázdákra hasogatják; a cselekvés eredménye, a felszántott föld. Úgy tartják,
minél többször ismétlik, annál jobban
használ a földnek (kanugar). A ~ formája lehet: a) Összeszántás/összevettetés/
egybeszántás/csára szántás. Ennek lényege, hogy a ~t a parcella közepén a
középbarázda mellett kezdik. Az első
barázda kiszántása után mindjárt mellette haladnak vissza. Mivel az eke mindig
jobbra fordítja a földet, azért a hant
szemközt dől egymásnak, ormót képez,
és a földdarab két szélén keletkezik barázda. Egyik fajtája a bogárhátra szántás. b) Szétszántás/szétlöketés/hajszra
szántás. Az előbbivel ellenkező művelet.
A föld két oldalán kezdik, és úgy haladnak mind beljebb, amíg végül a parcella
közepén mély középbarázda keletkezik.
A két módot azonos földterületen váltakozva alkalmazzák, hogy a föld dombosodását elkerüljék, sima és egyenletes
maradjon. – B/ A cívis gazdák lóval
(ritkábban ökörrel, a szegények tehénnel) szántottak. Búzavetésnek sekélyen
szántottak, ilyenkor 3 lovat fogtak az eke
elé, a nyergest, rudast, lógóst. Az eke elé
4−5 (esteleg 6) ló volt befogva: közvetlenül az eketalyigában volt kisefa, arra
fogták a nyergest és a rudast, eléjük pedig a gyeplőst, az ostorhegyest (és a lógóst). Ilyenkor a hajtó a bal oldali hátsó

szabad kút
lóról, a nyergesről hajtott, a szántónak
csak az eke irányításával kellett törődnie. A ló hajtása gyeplűvel és ostorral
történt. Nagyobb gazdaságokban főként
ökörrel, agyagos földön gyakran 4−6−8
ökörrel szántottak, sőt nagy őszi sarak
idején 10-et is befogtak. Szántáskor az
ökörre szájkosár volt téve. A ~hoz használhattak egyes ekét, kettős ekét. Az
előbbivel inkább tavaszra, tengeriföld
alá szántottak, utóbbival ősszel a vetés
alá. Erre a tengeritörés után került sor.
Az volt a jó, ha nagy darabokat szakított
fel a földből az eke (hasábos szántás),
ha a friss ~ nem nyers, hanem görcsös és
kissé száraz lett. Télen a hó belepte,
megrakta a görcsöket (hancsok), amikor
tavasszal a márciusi szél megfújta, a föld
puha lett, mint a hamu. Ezt kétszer-háromszor megboronálták, így fogták meg
a téli nedvességet. A ~ módját és a parcella alakját meghatározzák az eketípusok. – C/ A ~nak a paraszti munkában
igen fontos helye volt/van. Elsajátítása a
felnőtté válás egyik feltétele. A növényfajtáknak és talajnak megfelelő ~ befolyásolhatja a termés mennyiségét. A ~
műveletének több célja lehet: az ugart,
tarlót, rétet, irtást, általában a szántóföldet felszántják, felhántolják; az egy darabban levő földet megszántják; a gazt, a
trágyát, zöldtrágyát, a rávetett magot
leszántják v. alászántják; ősszel a burgonyát, répát, az öreg lucernát v. a roszszul sikerült vetést kiszántják; az utakból, mezsgyékből, a szomszédos földdarabból elszántanak. − Minősége szerint
van: sekélyen ~/fennyedén való ~, ill.
mélyszántás. Ha az eke rosszul szánt,
kiugrik a földből, és a fel nem szántott
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talajra ráborul a hant, vakbarázda keletkezik. Megkülönböztetnek még ugarolást, tarlószántást (aratás után a tarló
sekély felszántása), keverő szántást (porhanyítás, gyomtalanítás), mélyszántást,
ill. attól függően, hogy mi kerül a földbe
búza, tengeri, krumpli alá ~t. − D/ A ~
kezdését, a szántó magatartását a cívis
hiedelemvilágban is előírások és tilalmak szabályozták. Így pl. a ~t általában
hétfőn kezdték. A cívis gazda is betartotta a ~ tiltott napjait: a nagypénteket,
nagyszombatot, úr napját. Nagyon nedves (esős) időben nem szántottak. L.
még: a fogalmak szócikkeit is!
szántótalyiga: → eketalyiga
szántótézsla szántóṷtézsla fn Szántáskor használt → tézsla.
szántóvető: → földmívelő
szapoly szapoj fn Halászok fából faragott, nyeles, lapátféle eszköze. A víznek a csónakból való kimerésére és ivóedényként használták. L. még: bárányjegy
szaporáz ~ i Vmilyen mozgást gyorsít. Szaporázd a lípísedet!: siess! Szaporázza a forgatást: fürgén járja a táncot.
szaporító szaporítóṷ fn → Tímároknál: olyan kád, amelybe a csereshordókból a már egyszer használt csert gyűjtötték, és a szükséges mennyiségű vízzel
felszaporították.
szaporítólé szaporítóṷlé fn → Tímároknál: friss → cserlé szaporítására
használt régibb cserlé.
szaporítóvessző szaporítóṷvesszőÝ
fn Ültetésre alkalmas szőlővessző. L.
még: szőlőtermesztés−szőlőművelés

szabad kút
szappan ~ fn Zsiradékból főzött, szilárd tisztítószer. A cívis háztartásban
leginkább a házilag készített mosószappan (szappanfőzés) volt használatos, ill.
a szappanforgács/forgácsszappan. Ezt a
mosószappanról faragták le, hogy a mosáshoz a kemény vizet meglágyítsa. Jól
habzó gyári mosdószappan volt a múlt
század első felében a habszappan és az
illatos szagos szappan. Ekkortájt volt
használatos a szintén boltban árusított
kulcsos szappan is. Nevét onnan kapta,
hogy a felső részén kulcs alakú lenyomat
volt. Szóláshasonlat: Vágja, mint Sallai
a ~t: nagy szakértelemmel, lelkesedéssel
végez vmit. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
szappancsap ~ fn Mosószappanból
kihegyezett
szappandarabka.
Népi
gyógymód volt, székrekedés ellen használták − behelyezték a végbélbe −, de
nem volt egészséges, ezért orvosilag
tiltották. L. még: népi gyógyászat
szappanforgács ~ fn Másik neve:
forgácsszappan. A → szappanról késsel
lefaragott és a faforgácshoz hasonlóan
felkunkorodó darabkák. Mosáskor a ruhafőző vízbe rakták, hogy sikamlósabbá,
lágyabbá tegye a klóros debreceni vizet.
szappanfőzés szappanfőÝzís fn Mosószappan készítése kisipari eljárással v.
házimunkával. Debrecenben nagy múltú
foglalkozás, a városban hajdan szappanoscéh is volt (szappanosmester), amely
nemcsak a helybeli szükségletet elégítette ki jó minőségű áruval, hanem távoli
piacokat is. A debreceni szappanfőzők
által előállított hófehér és szivacsszerű
szappan messze földön keresett termék
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volt. Az itteni szappanfőzők még az
újabb időkben elterjedő mesterséges
szódánál is jobbnak tartották a Hortobágyon gyűjtött és gondosan tisztított sziksót, amelyből mész hozzáadásával lúgot
főztek. − A cívis háztartásokban a 19.
század második felétől kezdtek ~sel
foglalkozni. A háziasszonyok kevésbé
ügyeltek a sziksó minőségére, rendszerint vándorárusoktól vásárolták terményért cserében. Gyakran fahamut kevertek hozzá, hogy javítsák az erejét. Mások egyenesen fahamuból főzték a lúgot
a szappankészítéshez. (Egy 19. század
első felében írt följegyzés szerint „A
szorgalmas fehérnép pedig a szappanfőzésben … tünteti ki magát és méltán,
mert a debreceni szappan fejérségére és
könnyűségére … országszerte híresek”.
Fényes 245) A szappanfőző mesterek
egykor szinte csak marhafaggyúból készítették a szappant, mert az ilyen termék kellően szilárd és fehér színű volt.
A cívis háziasszony a ~hez egész évben
gyűjtötte a másra nem használható zsiradékot: kisütött birkafaggyút (a cívisek
sok birkahúst fogyasztottak), megégett
zsírt, avas szalonnadarabokat, disznótorból megmaradt zsiradékot stb. A szappannakvalót a háziasszony külön edényben tartotta, erre a célra leginkább megfelelt egy régi zsírosbödön. A ~re általában a disznótort követő napon kerítettek
sort. Az udvaron felállított katlan üstjében hideg vízbe tették a bolti marószódát (zsíros szóda/zsíros szódány), majd
felforralták, és ebbe a szappanfőző lúgba
beletették a szappannakvalót. Előtte tyúk
hosszú szárnyatollával ellenőrizték, jó-e
már a szappanfőző lúg, a szappanfőző lé.

szabad kút
Ha a belemártott tollnak csak a csonkja
maradt meg, akkor megfelelő volt a lúg
minősége. Az üstbe öntött zsiradékot
egy kissé megsózták. Ha sok volt a szappannak való zsiradék, két v. több felöntést is kifőztek. A jó zsiradék a főzéskor
olyan lett, mint a túró. Ezt a felszínen
összegyűlő barnás színű masszát leszedték egy nagy bodonba v. más edénybe.
Az ekkor visszamaradt lúgot/lét nem
tudták használni semmire sem, ezért az
udvaron olyan helyre öntötték, ahol a
növényzetben nem tett kárt. Ha szép
fehér szappant akartak, új lúgban másodszor, esetleg harmadszor is kifőzték
ezt a túrószerű anyagot. A ~ harmadik,
utolsó oldatába már sót is tettek (sós
lúg). Ezt követően egy deszkából készített nagy kiöntő ládába (szappanöntő)
egy megnedvesített vászonlepedőt, kenderlepedőt, ún. asszonyszőtte vászonlepedőt helyeztek. A csupán erre a célra
használatos szappanfőző lepedőre rászedték a még folyékony szappant,
amely ott másnapra kellően megkeményedett. Ezt követően kiborították, és a
szappanvágó dróttal, egyenletes, formás
darabokra szeletelték. A szappanvágó
olyan deszkából készült alkotmány,
amelynek két fogója közé egy rézdrót
van erősítve. A mosáshoz, súroláshoz
használt kész szappandarabokat tárolás
és további száradás végett szép rendben
a kamra gerendájára rakták, ahol gyakran egy éven át szárították, hogy jó kemény legyen. A háziasszony öröme és
büszkesége volt, ha kamrájában a gerenda végig volt rakva szappannal. A legvégén visszamaradt tiszta lúggal az edényeket tisztították, fehérítették, fertőtle-
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nítették (párlug). A lúg még a régi öszszeégett edényeket is kifehérítette, és
tökéletesen fertőtlenítette. Tisztálkodásra
bolti szappant, mosdószappant (habszappan, kulcsos szappan) használtak. L.
még: a fogalmak szócikkeit is!
szappanfőző lé szappanfőÝzőÝ lé:
Összetétellel: szappanlé. Szappan főzésére használt lé. Alkalmasságát egy beletett tyúktollal ellenőrizték. L. még: szappanfőzés
szappanfőző lepedő szappanfőÝzőÝ
lepedőÝ: Házi vászonlepedő, a folyékony → szappant erre szedik ki, ezen
keményedik meg.
szappanfőző lúg szappanfőÝzőÝ lúg:
Házi → szappanfőzéshez szükséges erős
oldat. Régen bádogdobozba zárt bolti →
marószódából, még korábban vándorkereskedőktől vásárolt sziksóból készítették. A múlt század elején már a kész
lúgot is inkább boltban vásárolták. Ezt
vízzel felhígították, felforralták, ebből
állt elő a → szappanfőző lé. Ebbe tették
bele a → szappannakvalót. A háziaszszonyok a ~ és a szappanfőző lé fogalmakat nem különítették el következetesen. L. még: párlug
szappankörmű ~ mn Puha körmű
〈→ ló〉.
szappanlé: → szappanfőző lé
szappannakvaló szappannakvalóṷ
fn → Szappanfőzéshez használt zsiradék: kisütött birkafaggyú, megégett zsír,
avas szalonnadarab, egyéb zsiradék. A
háziasszony egész évben gyűjtötte.
szappanos: → szappanosmester
*szappanoscéh: A szappanfőzők céhe. A városnak és környékének fejlett ál-

szabad kút
lattenyésztése nagy mennyiségű mellékterméket bocsátott a szappanfőzőipar
rendelkezésére. A szappanfőzők céhe viszonylag későn, 1587-ben alakult, de bizonyos, hogy a 15. század második felében már működött néhány mesterember,
aki a → szappanfőzést és a gyertyaöntést
űzte. Ők alapozták meg a később országos hírűvé váló debreceni szappanosipart. Bár a szappankészítés itt is háziipari keretek között folyt, a debreceni
szappanosok készítményeinek minősége
felülmúlta a házilag előállított szappant, így válhatott országosan (sőt külföldön is) keresett árucikké. A → céhlegénynek remeket kellett csinálnia. Ehhez
2 q faggyút, 8 egész debreceni negyed
sziksót, 2 negyed meszet kapott, ezekből
kellett szap- pant főznie. A céhbeli mesterek által előállított tábla szappan szélességét és vastagságát a 2 → céhmester
ellenőrizte, a rossz minőségért pénzbüntetést róttak ki. A céhszabályzat szerint a
mészárosoktól csak a céh tagjai és a
gyertyamártók vehették meg a faggyút,
árát a mészárosok és szappanosok mesterei állapították meg. Előfordult, hogy
áruikat a szappanfőzők olyan mennyiségben vitték a vásárokra, hogy a városban hiánycikk lett. A debreceni szappanosmesterség a 17. és a 18. században
is megtartotta országos hírnevét. A 18.
század végén még 70 szappanfőző dolgozott a városban. A szappanosok a téli
hónapokban gyertyaöntéssel is foglalkoztak. 1872-ben a ~ feloszlott.
Szappanos Kis Imre: → cívis ragadványnevek
szappanosmester ~ fn Röviden:
szappanos. Mosószappan főzésével és
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készítésével foglalkozó mesterember.
Az utolsó ~ az első világháborúig tevékenykedett, műhelye a Szappanos utcán
volt. L. még: *szappanoscéh
Szappanos utca: → utcák−utcanevek
szappanöntő szappanöntőÝ fn Szószerkezettel: szappanöntőÝ ráma. Olyan,
általában fából készült, üreges téglatest
alakú tárgy, rekesz, amelyben a híg
szappan folyamatosan megszilárdul.
szappanöntő ráma: → szappanöntő
szappanvágó drót szappanvágóṷ
dróṷt: Olyan drót, amely a tömbszappan
felvágására szolgál.
szappanvirág ~ fn 1. Melandryum
album. A szegfűfélékhez tartozó, ötszirmú fehér virágú, szőrös növény, (fehér) mécsvirág. 2. Gypsophila paniculata. A szegfűvel rokon, apró fehér v.
rózsaszín virágú mezei növény, fátyolvirág. A gazdasszonyok a gyökerével
gyapjúruhát mostak.
szapul ~ i 1. Szennyes fehérneműt
meleg lúgos vízben áztat, áztatva tisztít.
2. A háta megett megszól, leszól vkit. L.
még: megszapul, szar-szapul
szapuló szapulóṷ fn 1. → szapulókád. 2. Szapulni való összegyűjtött
szennyes.
szapulókád szapulóṷkád fn Röviden:
szapulóṷ. Ruhanemű v. nyers fonal szapulására való, kifolyónyílással ellátott
fakád, ill. nagy fadézsa. A háztartás
egyéb céljaira is használták.
szar ~ fn Emberi ürülék, széklet. Főként kisgyereknek szóló tréfás, olykor
gúnyos elismerésben: baktertojás. Eltanáltad, most mán tiéd a baktertojás! A

szabad kút
gabonaföldön levő „változatának” tréfás
neve: kaszástojás. A híg állagú neve fos.
− Sok frazémában szerepel mint az értéktelenség kifejezője. Gúnyoló rigmus:
Csorbacsík, minden ~ba belecsíp!: törött
v. kiesett fogú gyermeket bosszantanak
vele. Szóláshasonlat: Úgy utálom, mint a
~t: kimondhatatlanul utálom. Hallgat/
Lapul/Lapít, mint ~ a fűbe: lapítva hallgat, mert érzi, hogy bűnös. Ember a gáton, mint ~ a lapáton: ironikus dicséret.
Otthagyta, mint eb a ~át: elintézetlenül
hagyta. Megszólás: Ojan fösvíny, hogy a
maga ~át is megenné, ha nem vóṷna büdös: nagyon fösvény. Dicséret: Ojan
szerencsés, hogy ha ~t fog a markába, az
is arannyá válik benne: ügyes ember,
bármibe fog, szerencséje van. Minden ~
az óṷrán akad: hamar megsértődik. Aki
mindenbe beleszól, az Minden ~ba beleüti az óṷrát, az Minden ~ba egy kanál. A
nagyon értéktelen dolog Nem ír egy kalap ~t se. A ~ is ídes neki − mondják a
borúlátó emberről. Vagy ~, vagy kalaposinas: v. így, v. úgy, de dőljön el már
a dolog! Addig válogatott, míg ~ akadt a
villára: olyan lányra mondják, aki sokáig válogatott a kérőkben, és végül egy
értéktelen jutott neki. Közmondásokban:
A parasztok szerint A ~ a gazda/az úr: a
szántóföldnek a trágya a legfontosabb.
Ne piszkáld a ~t, anélkül is büdös!: nem
jó piszkos ügyet bolygatni, mert csak
kellemetlenség származik belőle. Aki
~ral köt, annak fossá kell válni!: hitvány
emberekkel nem szabad kapcsolatba
kerülni. Aki bogár után indul, ~ba líp:
ne hallgass ostoba tanácsadóra! Szarnak,
kárnak nem akad ura: a kellemetlen
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dolgoknak nincs gazdája. Mikor megírik
a körte, beleesik a ~ba is: a válogatós
lánynak végül olyan férfival kell beérnie, aki hajlandó elvenni. – Különböző
állatnevekkel összetételt alkotva a konkrét jelentésen kívül (gyakran frazémákba
beépülve) az értéktelenség kifejezője is:
bankaszar, daruszar, disznószar, ebszar,
kutyaszar, légyszar, lószar, macskaszar,
tyúkszar. Névátvitel eredménye a szénsalak kovácsszar, a koksz vasszar, a
szikes talajon található mészdarab(ok)
kuszaszar és a mindenféle vegyes élelem
koldusszar elnevezése. Ikerszó a szirszar. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
szár1 ~ fn 1. Növény része, pl. csutkaszár. Kifejezésben: szárba indul: gabonavetés szárat ereszt. 2. Testrész: keze
szára. 3. Lábbelinek, ruhadarabnak a része, pl. csizmaszár, gatyaszár, harisnyaszár. 4. Tárgynak, pl. tollnak, orsónak,
pipának hosszabb része (pennaszár, pipaszár). 5. Összetételekben lószerszám
tartozéka, része: fékszár/kötőfékszár, feszítőszár, gyeplőszár/hajtószár, kantárszár, kikötőszár. 6. Összetételekben névátvitellel: harmonikaszárú/muzsikaszárú
csizma, tokszárú csizma, pipaszár ’sovány ember’. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
szár2 ~ mn (rég) Világos színű, vöröses, sárgás. L. még: lótenyésztés
szárad ~ i − Átok, rigmusba szedett
rosszkívánság: Száraggy, szikkaggy, lappaggy, dagaggy! Oda ragaggy, ahun
most vagy! Igekötős alakjai: → általszárad, elszárad, felszárad, leszárad, megszárad.
száradás ~ fn (rég) Aszkórság. Öszszetételekben előforduló fajtái: bélszá-

szabad kút
radás, csecsemőszáradás, gyermekszáradás; csúcsszáradás. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
száradta in Harmat ~´ra: a harmat
felszáradásakor.
szarakodik ~ i Lassan, immel-ámmal
csinál vmit. Igekötővel: → elszarakodik.
szarás ~ fn − Közmondás: Nem akarásnak ~ a víge: az oktalan makacskodásnak meg kell adni az árát.
száras cipő száras cipőÝ: Magas, fűzős, szélén gombolódó, sarokkal ellátott,
lábszárat takaró női → cipő. L. még:
cívis női viselet
szárasztó szárasztóṷ fn 1. A liba
szárnya alatt levő hosszú, lapos tollak. 2.
→ Fésűsmesterségben négylábú vasállvány, amelyen a szaru melegítéséhez
szükséges vékonyra hasogatott fát szárítják.
szárasztóinda szárasztóṷinda fn A
→ dinnyét növekedésében akadályozó
inda.
száraz ~ mn Kiszáradt, szikkadt
〈étel〉.
szárazadagolás ~ fn → Tímároknál:
oldatlan cserzőanyagoknak a → cserlébe
öntése.
szárazáru ~ fn Liszt, cukor, tésztaféleségek, fűszerek stb. mint konyhai
nyersanyagok.
szárazbetegség szárazbetegsíg fn Elterjedt betegségnév, pontos azonosítása
bizonytalan. Az esetek többségében →
tüdőbaj, ill. a vele járó vészes sorvadás,
de más leromlással, fogyással járó
gyermekkori (→ csecsemőszárazság) és
felnőttkori betegségek, pl. csontfájás,
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szaggatás is rejtőzhetnek mögötte. L.
még: népi betegségnevek, szárazköhögés
szárazbőr szárazbűr fn → Tímároknál: száraz, szellős helyen szárított bőr.
szárazdajka ~ fn A csecsemőt gondozó, de nem szoptató → dajka.
száraz dunszt ~: Befőtt tartósítása
nedvesség nélkül. Pl. a lekvárt forró
ruhák közé teszik, vagyis ~ban kidunsztolják.
szárazereszalj szárazereszajj fn Téglával kirakott, széles ereszalj. Nem ázott,
nem verte az eső. L. még: cívis ház
szárazétel szárazítel fn Nem főtt étel,
pl. a kenyér, szalonna, kolbász.
száraz fa ~: Másik neve: száraz tüzelőÝ. Több évvel korábban kivágott fa
mint tüzelőanyag.
szárazfodrosbőr szárazfodrosbűr fn
→ Tímároknál: nagyon kevés zsírt kapott fodorított bőr.
szárazheptika ~ fn (rég) Tüdőbaj. L.
még: népi betegségnevek
szárazkapualj szárazkapuajj fn Kb.
6−8 m széles fedett kapubejáró, a kapu
mindkét oldalán épülettel. Két szárnya
egybe nyílik, nincs külön kiskapuja. L.
még: cívis ház
szárazkapualjú ház szárazkapuajjú
ház: Olyan → cívis ház, amelynek a bejáratánál fedéllel ellátott kapualj van.
szárazkeh szárazke fn Lóbetegség:
tüdőtágulás, fujtatós keh. L. még: keh
szárazkór szárazkóṷr fn (rég) Tüdővész. L. még: népi betegségnevek
szárazköhögés szárazköhögís fn
(rég) Váladék nélküli köhögés. L. még:
népi betegségnevek

szabad kút
szárazköszvény szárazköszvíny fn
Nem reumás betegség, hanem az anyagcsere zavara, amikor megnövekszik a
vér húgysavtartalma, és húgysavas sók
rakódnak le a különböző szövetekben,
elsősorban az ízületekben. Tréfás rigmusban rosszul táncoló emberre mondják: Szárazköszvíny, hun vagy most? Mír
nem rántod össze most? L. még: népi betegségnevek
szárazlaska: → szabógallér
szárazmalom ~ fn Állati erővel (főként lovakkal, ritkábban szamarakkal)
működtetett őrlő, daráló, hántoló szerkezet, → malom. A ~ náddal v. zsindellyel
fedett nagy, kerek építmény volt. Debrecenben a középkorban, sőt a 19. század
első felében is több kezdetleges ~ működött. (Olykor egy udvaron több is volt.)
A Nagyerdő melletti Szólátmonostora
malmát már 1375-ben említik; 1745-ben
a városnak 48 szárazmalma volt. Voltak
közöttük lisztelő és köleshántolásra, ill.
kölesőrlésre szolgáló kásacsináló malmok. Két kőre őröltek, az alsó kő fölött
forgó felső kövét körbe járó lovak (szamarak) v. ökrök vontatták. A ~ két fő
része a → járgány és a malomsátor. Ez
utóbbival kapcsolatos szóláshasonlat:
Úgy nyomul kifele, mint a malomsátor:
erjedő must kifut a hordóból. A debreceni szárazmalmok emlékét az Egymalom
utca, Kétmalom utca, Ötmalom utca és
az alsójózsai Szárazmalom utca belterületi nevek őrzik. − Kezdetben ~ volt az
→ Apafi malom is.
Szárazmalom utca Szárazmalom
ucca tn Alsójózsa egyik utcája. L. még:
szárazmalom
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kő
szárazmunka ~ fn → Tímároknál: a
→ cserzés utáni munkálatok összefoglaló neve.
szárazműhely: → dolgozóház
száraz nyírás ~: A száraz szőrme lenyírása. L. még: szőrmekikészítés
száraz oltó száraz óṷtóṷ: Szárított
bárány-, borjú- v. disznógyomorból készült, a tej megalvasztására használt
szer. L. még: sajt
szárazpállás: → vakpállás
száraz paszuly száraz paszuj: Száraz
bab. L. még: paszuly
szárazság szárasság fn 1. Aszály. 2.
Száraz idő.
száraztészta száraztíszta fn Megszárítva tárolt, főzni való, gyúrt tészta. Ebből készül pl. a pirított tésztaleves. L.
még: cívis konyha
száraz trágya ~: Szilárd, száraz istállótrágya.
száraz tüzelő: → száraz fa
szarban-húgyban
szarba-húgyba
hsz Rendetlenül. Szarba-húgyba hagyta.
szarbogár ~ fn Ganajtúró bogár.
szárcsa ~ fn 1. Csóka nagyságú, fekete tollú, fehér csőrű vízimadár. A bánki vizenyős területeken, tavakban nagy
számban él. Évente egyszer költ. 2.
(gúny) Kis termetű, sovány ember v.
gyerek. L. még: emberi test
szárcsagyökér: → rómaigyökér
Szárcsás: → Bánk
szárcsaorrú szárcsaóṷrú mn Olyan
〈ló〉, amelynek az orrán fehér csík v.
fehér folt van. L. még: lótenyésztés

szabad kút
Szárcsa utca: → Bánk, utcák−utcanevek
szarházi ~ mn − Durva, tréfás csúfolódás, ill. → megszólítás: Szarházi, berházi!
szárhegyig ~ hsz. A csizma szárának
felső széléig, majdnem térdig. L. még:
szárközépig
szaricsóka szaricsóṷka fn 1. Szalakóta, kék csóka. 2. Folyton fecsegő ember, pletykás személy. − Szóláshasonlat:
Ojan, mint a szaricsóṷka: állandóan fecseg, sosem áll be a szája.
szarik ~ i − Szólás: Szarja, szapujja:
(durva) csupa rosszat mond róla. Oda ~,
ahun eszik: a) onnan lop, ahova tartozik.
b) azokat becsmérli, akikkel együtt él.
száringat ~ i Szárítgat.
szárítás ~ fn 1. Gyapjú szárítása. A
mosott, vizes gyapjút általában 2−3 napig hagyták a napon, hogy a nedvesség
elpárologjon belőle. 2. Filckalapok festés előtti és utáni ~a a szabad levegőn, a
műhelytetőn. 3. Nyers ipari fa különböző
eljárásokkal történő ~a. Termíszetes ~: a
fa levegőn történő ~a. 4. Nedves pipák
hűvös helyen történő megszikkasztása.
Az első ~ a pipanyomás és a cifrázás, a
második ~ a cifrázás és az égetés között
történt (→ debreceni pipa). 5. Az a folyamat, amelynek során a kész, de még
nedves cserépedény a szikkajtódeszkán
kiszárad (→ fazekasmesterség).
szárító szárítóṷ fn Vmely termék,
termény szárítására való eszköz (pl. kovászszárító, lebbencsszárító, szárítódeszka, szárítóráma), gépi berendezés, ill.
helyiség, épület (szárítóhelyiség, szárítókamra, szárítószín, dohányszárító). Ez a
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neve a gyümölcsaszaláshoz v. dió
szárításához használt, nagy átmérőjű,
lapos vesszőkosárnak, vmint a vesszőből
font, téglalap alakú nagy tálcának,
~kasnak és a csizmadiamesterségben
használt a csizma szárítására szolgáló,
lécekből készült polcnak is, amelyet a
tűzhely fölött szoktak elhelyezni. A ~
sajátos fajtája a fedett szárító, ill. a téli
szárító. Előbbi a kocsiszín berácsozott
padlásának, utóbbi a gőzgéppel v. kazánházzal fűtött ~nak a neve. L. még: az
egyes szócikkeket is!
szárítóhelyiség szárítóṷhejisíg fn →
Szőrmekikészítőknél az a helyiség, ahol
télen a szárítást végzik.
szárítókamra száritóṷkamra fn A
nyers fa szárítására szolgáló helyiség.
szárítódeszka szárítóṷdeszka fn
Szögekkel kivert deszka, amelyre a száradó pipákat aggatták. L. még: debreceni
pipa
szárítóléc szárítóṷléc fn → Tímárok
eszközeként: 3 m hosszú, 3−4 cm széles,
legyalult fenyőfaléc.
szárítóráma szárítóṷráma fn Az a
keret, ahova a kallózott szűrposztót tették szárítani. L. még: kallózás
szárítórúd szárítóṷrúd fn A → tésztacsinálás, tésztaszárítás egyik eszköze.
Egy kb. 2 m fehér, hámozott bodzafarúd.
Erre hajtotta fel felében a gazdasszony a
levél tésztát.
szárítószín szárítóṷszín fn → Tímároknál oszlopokon álló, tetővel ellátott
építmény, ahol esős időben a bőrt szárítják.
szárított hús ~: → Pörköltből készített, napon szárított → hús mint pász-

szabad kút
torétel (alapanyaga). Hűvös helyen, báránybőr tömlőben tárolták.
szarka ~ fn 1. Fekete-fehér tollú,
hosszú farkú madár. (Hangadásának igéje: cserreg/csereg/csörög.) Különösen a
debreceni tanyavilágban volt gyakori és
kártékonynak tartott madár. Fészkét a
suhancok rendszeresen feldúlták, a tojásokat, fiókákat kiszedték (szarkafészkezés, szarkafészkezik, szarkás). – Szóláshasonlat: Mindig csörög, mint a ~: folyton fecseg. Szólás: Csereg a ~, vendíg
jön, lóṷg a farka, legíny jön − tartották
a régiek. Csereg/Csörög a ~, billeg a
farka: akkor mondják, ha a szar- ka
hangját hallják a ház körül. Közmondás: Sokat akar a ~, de nem bírja a farka: (gúny) a) sok olyat tervez az ember,
amit nem tud megvalósítani. b) arról, ill.
annak mondják, aki erejét, tehetségét
meghaladó dologba fog(ott). 2. Neve
összetételekben is szerepel: a bábaszarka a tövisszúró gébics népi neve, a
gyalogszarka a házasságközvetítő nő gúnyos megnevezése. L. még: a fogalmak
szócikkeit is!
szarkafészek szarkafíszek fn →
Szarka maga építette lakhelye, itt költi ki
a tojásait. Szóláshasonlat: Ojan a feje,
mint a szarkafíszek: fésületlen, borzos.
szarkafészkezés szarkafíszkezís fn A
→ szarka tojásainak, fiókáinak a fészkekből való kiszedése, majd a fészkek
elpusztítása, szétszórása. A debrecenyi
tanyai suhancok szórakozása vóṷt a
szarkafíszkezís. L. még: madarászat
szarkafészkezik szarkafíszkezik i Röviden: szarkázik. A → szarka tojásait,
fiókáit a fészkekből kiszedi, majd a
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fészkeket elpusztítja, szétszórja. L. még:
madarászat, vadfogás és vadászat
szarkaláb ~ fn 1. Sarkantyús virágú,
vetésekben, tarlókon élő, ill kertben termesztett növény. 2. Ilyen alakú → bilyog. L. még: virágoskert
szarkás ~ fn A → szarka tojásait,
fiókáit a fészkekből kiszedő, majd a
fészkeket elpusztító, szétszóró suhanc.
szarkázik: → szarkafészkezik
szárközép ~ fn A → lábszár közepe,
eddig ért általában a → szűr.
szárközépig ~ hsz A → lábszár közepéig. L. még: szárhegyig
szarlé ~ fn 1. A budiból kifolyó
büdös lé. 2. Kisbaba pelenkamosó vize.
szárny ~ fn 1. Madárnak repülésre
való testrésze. 2. Lekvárfőző üst keverőlapátjának ~hoz hasonló, oldalt kiálló
része. 3. A szárnyék rövidebb fala. 4. A
szövőszék részeként bordaszárny: a borda két oldalán a bordagerendába felnyúló faragott léc. 5. Alakváltozata: szárnya. A varsa terelőfala. 6. A jószág védelmére a legelőn felállított szélfogó
nádfalai közül egy. 7. Szövőszéken/gubaszövőszéken a bordát tartó függőleges
fa. 8. A kapa lapjának egyik fele, ill.
felső, hegyes sarka. 9. Ekekapa része:
kapaszárny. 10. A nyereg része, pl. kisszárny, nagyszárny, nyeregszárny, oldalszárny. 11. Szekér része, pl. nyújtószárny, rúdszárny. L. még: a fogalmak
szócikkeit is!
szárnya: → szárny
szárnyakaró szárnyakaróṷ fn A →
varsa terelőfalát kifeszítő és a mederhez
rögzítő rúd.
szárnyasegér: → denevér

szabad kút
szárnyasodik ~ i → Csirke elsatnyul,
emiatt szárnyai megnőnek. L. még: baromfitartás
szárnyék szárnyík fn 1. Nádból, sövényből, esetleg kukoricaszárból, deszkából készített, falakból álló pusztai
építmény, szélfogó, amely a legelőn tartózkodó állatok védelmére szolgál, pl. →
gulyaszárnyék. Leggyakoribbak a félkör, az Y v. a V alakúak, ill. az egy
hosszú és egy rövidebb oldalból állók. 2.
A pásztorokat, a mezőn dolgozókat és a
lovakat az időjárás viszontagságai ellen
védő, ideiglenes építmény, pl. nyitott v.
zárt szín, ill. kunyhó. 3. → szárnyékerdő. L. még: enyhely, fedezék, szárny
szárnyékerdő szárnyíkerdőÝ fn Röviden szárnyíknak is mondják. Szélfogó
karám formájú, rendszerint négyágú,
fiatal telepített → erdő, amely a hortobágyi legelőn levő jószág védelmére, ill.
pihenőhelyéül szolgál.
szárnyékfal: → vasaló
száröltés szárőÝtís fn 1. Főleg szárak
kihímzésére, virágok kontúrjaként, ill.
azokon belül két szín elhatárolásául alkalmazott öltés. 2. Főöltés. Lényege,
hogy a laposöltés közepénél felöltenek,
és az elsővel egyenlő hosszúságú laposöltést varrnak. Virágszárak varrására
használják. A ~ egyforma hosszú laposöltésekből keletkezik.
szarszag ~ fn − Tréfás leszólás: Csuhaj, Karcag, de nagy ~! − akkor mondják, ha a szegény ember anyagi erejét
meghaladó nagy lakodalmat rendez(ett).
L. még: lakodalom
szar-szapul ~ i Szarja-szapujja: mindig rosszat mond rá.
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szártekerő szártekerőÝ fn → Kapcának használt rongy, ill. hosszúkás vászondarab, amellyel a bocskort v. a
csizmát viselő ember betekeri a lábszárát, ill. bokáját.
szartig ~ hsz Szarásig, bőven. Szartig
ette magát. Ikerszóban: → dosztig-szartig.
szaru ~ fn 1. (Ökör)szarv. 2. Csíkok,
vonalak meghúzására szolgáló eszköz.
szarubetétes bicska szarubetítes
bicska: Szaruval díszített nyelű vágóeszköz. Különösen a pásztorok kedvelték.
szarucsap ~ fn A → szőlőprésnek →
szaruból készült fontos alkatrésze. Erősen csavarva ezen folyik ki a → must.
szarucsat ~ fn → Szaruból készült
csat a → szűrszíjon, amely a két szíjpántot fogja össze.
szarufa ~ fn A tetőszerkezet lécezetét tartó, fordított V alakban összeácsolt
két-(két) gerenda közül egy. Egyik fajtája a → falszarufa.
szarufás tetőszerkezet szarufás tetőÝszerkezet: Olyan tetőszerkezet, melyben a héjazatot a fordított V alakban
kialakított gerendára, szarukra terhelik.
Ezek az épület falára v. az épület falán
fekvő hosszanti irányú gerendára támaszkodnak. A szarufákat → kakasülővel/torokgerendával kapcsolják össze,
hogy szét ne csússzanak. A szarufaállásokat az oldalirányú dőlés ellen kitámasztás és összekötő tetőlécezés biztosítja. Szarufás tetőszerkezeteket egyaránt
építettek lakóházakra, istállókra, csűrökre, sütőházakra.

szabad kút
szarufésű szarufűsű fn Haj feltűzésére szolgáló kis eszköz.
szarutál: → szalutál
szarv ~ fn 1. → Szaruból való, kiálló
páros képződmény. A népnyelvből igen
sok adat van a → szarvasmarhák ~ára
vonatkozóan. Ezek az állat ~ának alakjára, színére vonatkoznak. Közülük juhoknál is előfordul a kissé szét és a hegyek
felé hátra görbülő → csákószarv/csákósszarv és a kipödört bajuszhoz hasonló
formájú → sodrott szarv. (Más kérődző
háziállat, így a → bivaly, kecske ~ával
kapcsolatban nincs adatom.) − Szólás:
Eltanálta ~a közt a tőÝgyit: nagyon melléfogott. Szarva közt keresi a tőÝgyit:
nem tudja, hol keressen vmit. Lefagyott
a lúnak a ~a: főleg gyerekeknek mondják, ha hideg van odakint. 2. E/3. sz. birt.
szraggal is: szarva: szénakazalnak v.
szekérre rakott szénának göngyölítéssel
kialakított 4 szöglete, öszegyűrt szénából
készített széle. Szarvára rak/Szarvat
gyűr: az összegyűrt ~akra rakja a szénát.
A ~a tartya: a kazalban az összegyűrt
~ak tartják a szénát. 3. Négyszögletű
trágyadomb magasra rakott sarka. 4. →
ekeszarv. 5. Széna v. gabona szállításakor a szekér 4 sarkához rögzített hosszú
karó, → rakonca. L. még: gépkapaszarv
szarva hegye kesely szarva hegyi
kesej: → Szarvasmarha (ökör) → szarvának színére utaló kifejezés.
szarva-húgyva ~ hsz 1. Immel-ámmal, kevés sikerrel. 2. Nagyjábó, felületesen 〈csinál vmit〉.
szarvas ~ fn 1. Szép rendbe összetett
négyszögletű trágyadomb, amelynek 4
sarkát magasra rakják, hogy a víz közép-
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re folyhasson. 2. Téglából készített nagyobb méretű tároló, amelyben a trágyát
gyűjtötték és érlelték. A cívis portán levő ~t gyakran ürítették. Általában kéthetente vitték ki belőle a trágyát a tanyára.
3. Téli trágyahordáskor a szántóföld
végén lerakott szabályos trágyacsomó.
Korábbi gyakorlat volt.
szarvasbogáreke: → ekekapa
szarvas kazal ~: Négyszögletes →
kazal.
szarvasmarha ~ fn – A/ Más nevei:
marha, barom; igás állatként: lábasjóṷszág, járóṷjóṷszág. Számos fajtaváltozatot mutató hasított körmű háziállat.
(Hangadása: bőg, bődül, megbődül.) A
magyar szürke marha/szürke magyar
marha/hortobágyi magyar marha/magyar marha néven emlegetett szürke
marhát a korábbi évszázadokban a cívis
gazdák is igázás (fogat, ökörfogat), hústermelés (marhakereskedelem, vágómarha) és tejtermelés (tejhaszon−tejhordás)
céljából tartották. A 18. és 19. században
a cíviseknek a hortobágyi legelőkön
10−12 gulyájuk is legelt, egy gulyában
1000 marhánál kevesebb nem volt. A
magyar marha évszázadokon át jelentős
szerepet töltött be Dél-Németország,
Ausztria, Felső-Itália városainak húsellátásában. Ezt a fajtát a 19. század közepétől a nyugati eredetű, tarka borzderes,
rövid szarvú, széles homlokú, jobban
tejelő és hízékonyabb ~´k (és a feketetarka hollandi) szorították ki. A szürke
magyar marhát a Hortobágyon napjainkban fajtanemesítési céllal tartják. – B/ A
~´t kor, ivar és hasznosítása szerint különböző névvel illetik. Az újszülött állat
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borjú, becézve boci, az elválasztástól
rúgott borjú. A hím ivarú állat bikaborjú, elsőfűre menő bika, másodfűre menő
bika, a kifejlett apaállat bika, a tenyészállat magbika, a rosszul herélt a komor/komor bika, a fiatalabbaktól a csordából elűzött idő sebb apaállat a kivert
bika; a szürke marha apaállata a magyar
bika. A nőivarú állat üsző: üszőborjú,
elsőfűre menő üsző, másodfűre menő
üsző, van harmadfű üsző és negyedfű
üsző is. A hároméves üsző másik neve:
bikaalávaló, a vemhes üsző előhasi, ellés után tehén. A herélt hímivarú ökörborjú, tinó, ökörtinó, a betanított herélt
jószág az ökör, a kiselejtezett ökör a
mustraökör, a fiatalabb a mustratinó, a
nem jármolt ökör, ill. az eladásra meghizlalt ~ a heverő marha. A hízóba fogott állat mindkét nemben sőre/sőremarha. Az istállóban jászolnál tartott ~
istállós marha, a felnőtt állat a legelőn
számosállat. – C/ A (magyar szürke) ~
(főként az ökör) alakja, teste lehet: nagy,
kicsi, busa, zömök/sűrű, széles aljas,
középszer aljas, magas termetű, alacsony, öreg, terepély, vastagocska, kurta
(ökör). A (magyar szürke) marha szőre
igen változatos színű. A hortobágyi
pásztor (és a cívis gazda) megkülönböztetett daruszőrű: kékes daruszőrű; füstös
elejű (marha), taplószőrű, szőke, rőt szőrű, szemők, kék nyakú; füstös, pirókos/rőtös kék, fakós pirók, homály fakó,
szennyes szőrű, pirostarka, sárgaordas
állatot. Itt említhetők a kesely orrú, hátulsó lábára kesely megjelölések is. – D/
A ~ szarvállása (és a szarv színe) a legfeltűnőbb sajátosság, így erre nagyon
sok szó (összetétel, kifejezés) van: bi-
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gyehegyes, címeres szarvú, csabak, csajla: előre csajla; csákó/csákószarv/csá
kós szarv: előre álló csákó, csákóra
indult szarvú; csonka szarvú, csonka
molyette, csula, csopák szarv, egyenestömpe, elfordult fennálló szarvú, fennálló bojté szarvú, fennálló sárgás szarvú,
fennálló kajlás szarvú, elfordult fennálló
szarvú, gombos szarvú, horgas szarvú,
kéztőlsőre kajla szarvú, kuksi, kutyaölő
szarvú, hegyes, izgága, kajla szarv(ú),
villás szarvú/villás/sugár szarvú, nagyvillás, hajszosra villás; kontyos, kuli
(szarvú), ill. balszarvú, cifraszarvú, gidaszarvú, gyertyás szarvú, kecskeszarvú,
kobakszarvú (kabakszarvú), kosszarvú,
kukószarvú, molyette szarvú, perec
(szarvú), pörge (perge) hegyes szarvú,
puskás, riskaszarvú, saroglyás szarvú,
sodrószarvú/sodrott szarv, széles szarvú.
A szarv színe alapján: bogár szarvú
gyöngyös szarvú, szarva hegye kesely,
tarka szarvú/tarkás szarvú (ökör), tarkás
széles szarvú, virágszarvú. Az állat fejformájára utal a buckófejű/butujfejű, kulacsfejű, oláhfejű megjelölés. Lábára (járására) vonatkozik a csámpás (ökör),
pókos/pókos lábú minősítés. – A ~ ürüléke: ganéj, marhaganéj, trágya, tehéntrágya, tehénlepény; hugy, ökörhugyozás/ökörhúgy; gyűjtőhelye: ganéj, ganéjdomb, ganéjtartó, húgygödör/hugyosgödör. – E/ Az állat legeltetett csoportja:
csorda: tehéncsorda, ökörcsorda; gulya:
szűzgulya, anyagulya, cifragulya, tinógulya, bikagulya, ökörgulya. Őrzője,
gondozója: pásztor: csordás, gulyás: tinógulyás, bikagulyás, gulyásszámadó,
bikás, sőrés, bojtár, öregbojtár, számadóbojtár. Legelője: csordalegelő, ökör-
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legelő/ökörföld, bikalegelő; járás: csordajárás, gulyajárás, legelőjárás, marhajárás; baromállás, delelő: csordadelelő,
gulyadelelő. A legeltetett állat megjelölésére szolgál a bilyog (bilyogoz, megbilyogoz), ill. a füljegy. A ~tartás épületei
az istálló, ól; a benne tartott jószág szerint: marhaól, ököról, bitangistálló; típusa szerint: földól, földistálló, gazól,
pitvaról, karám, akolkarám, akol; mérete szerint: kisistálló, nagyól. – F/ A csoportban tartott ~´k etetése, legeltetése a
hortobágyi pusztai legelőkön, ill. a város keleti erdőségeinek füves részein történt. A hortobágyi gulyaállásokon a fejőstehenek megkötésére 2−3 földbe ásott
ágasból, oszlopból és a reájuk fektetett
gerendákból álló koplaló szolgál(t). A ~
vízigénye nagy, ezért itatásuk folyók,
tavak, patakok mentén történhetett gond
nélkül. A mélyebben fekvő sík, lapos területeken gödörkutakat ástak, sőt a Hortobágy vidékén új kutak létesítéséről is
rendeletet hoztak. A gulyások kötelessége ma is a vályúból itatás. A vízmerés a
legfárasztóbb tevékenység, ehhez nagyobb kutakra volt szükség, hogy egyszerre több kútostor és vödör járhasson
benne. − Szólás: Hejes a bőgís, mert fiatal a marha. Az egyes ~fajták frazémákban is szerepelnek (bika, borjú,
ökör, tehén, tinó). L. még: hortobágyi
pásztorkodás, külterjes állattartás, leber
nyeg, sózás; a fogalmak szócikkeit is!
(a) szarvasmarha betegségei és gyógyításuk: Gyakran előfordult, hogy a →
szarvasmarha a friss, zöld lucernától
felfúvódott. Többféleképpen gyógyították. Az egyik népi gyógymód szerint
göröngybékát, göröngyibékát ’varangyos
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béka’ nyelettek le vele, ettől öklendezni
kezdett, és a bendőjéből kiáramló levegő
megindította nála a szélmozgást. A másik szerint (édes) paprikás szalonnát
etettek vele. Ha egyik gyógymód sem
használt, akkor az állatorvos v. egy ehhez értő gazda a trokár/trokározó/trokárkés nevű tőr alakú eszközzel felszúrta, megtrokározta a jószágot. Ha a szarvasmarhának elállt a ganéja, akkor az
iligátor (→ irrigátor) nevű eszközzel
beöntést adtak neki, megiligátorozták
(→ megirrigátoroz). A legelő szarvasmarha gyógyíthatatlan betegsége volt a
→ sercegő üszög. Nem tartották veszélyes állatbetegségnek a → jámbót. Nem
minden nagyállattartó gazda ismerte.
(Fejős) → tehén betegsége a → tehénhimlő, a tőgyön megjelenő sok apró
dudor. Kenőccsel kenegették. Ecettel
gyógyították a szarvasmarha hátán levő
dudort, a → marhaimelyt. Ugyancsak a
tehén betegsége, ha a lába a sok fekvés
miatt elzsibbad, → elkönik/megkönik.
Szarvaspiac: → Csicsogó
szarvasüllő szarvasüllőÝ fn Csónak
formájú, egyik végén ék alakú, a másik
végén kúp formájú acéltömb, melyen az
izzó vasat alakítja a kovács. L. még: kovács
szarzsák ~ fn (gúny) Gyakran mérgeskedő kisgyerek, → méregzsák.
Szász János laponyagja: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
Szász-telek: → hortobágyi helynevek
és helynévtípusok, telek1
Szász-telki-erdő: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
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Szász-telki-halastó: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
Szász-telki-járás: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
*Szata: → Nagycsere
Szatmári-telek: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok, → telek1
Szatmári-telki-erdő: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
Szatmári-telki-járás: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
szatócs szatóṷcs fn Kisebb vegyeskereskedés tulajdonosa.
szatócsbolt szatóṷcsbóṷt fn Kisebb
vegyeskereskedés; eredetileg gyarmatárut, később élelmiszert, tűt, cérnát, rövidárut, szeszes italt is árusítottak benne.
A belváros peremének, a kertségeknek a
jellegzetes boltja volt.
szatyor ~ fn − Szólás: Szájj le ~ a
szekérrűl, gyalog is elmehecc!: (tréf) a)
konkrét jelentésben: a vitatkozó, civódó
feleséget az indulatos férj így parancsolta le a szekérről. b) vége a jómódnak. L.
még: mészárosszatyor
szattyán ~ fn Kikészített kopasz irha,
szőrtelenített bőr.
szattyánbarna ~ mn Lószínnév, a
barna egyik árnyalata. L. még: lótenyésztés
szattyánbőr szattyánbűr fn Puha
borjú-, juh- v. kecskebőrből készült (női
cipő).
szattyánfakó szattyánfakóṷ mn Lószínnév, a → fakó egyik árnyalata. L.
még: lótenyésztés
szattyános ~ fn (Szattyán)bőr kikészítésével foglalkozó tímár.
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szattyánpej ~ mn Lószínnév, a →
pej egyik fajtája. L. még: lótenyésztés
szattyánsárgás ~ mn Lószínnév, a
→ sárga egyik árnyalata. L. még: lótenyésztés
szattyin ~ fn Vizenyős helyeken élő
növényféle, a → pákászok a halat bódították vele.
szavazat ~ fn Beszédkészség, szónoki képesség.
száz ~ szn Százig valóṷ: kb. ~. Vóṷt
ott ~ig valóṷ ember is. − Szólás: Átugraná a ~ tű hosszát: főleg dolgos, ügyes
lányra mondták.
százados ~ fn − Szólás: Százados
úr!: (gúny) annak, ill. arról mondják,
akinek csak minden századik szavát
lehet elhinni.
százal ~ i Megsült → perecet százasával felfűz, és madzaggal összeköt. −
Ezt a munkát kisegítő alkalmazott, általában fiatal lány végezte, aki a fűzőtű
lyukas végébe madzagot kötött, a perecet tizesével a tűre szedte, és a madzagra
eresztette, amíg 100 db nem lett. Ekkor
megkötötte és elvágta a madzagot. A
perec százasával került a tiszta fehér
zsákba, a zsák tartalmát kétfelé vették,
és vállukon vitték a piacra.
százas szeg: → pocokszeg
százeszű ~ mn Furfangos.
százlyukúfű százjukúfű fn Gondűző
hatású → gyógynövényfajta. Főzetével a
→ népi gyógyászat állítólag a gondot
gyógyította. → Pákászok gyűjtötték és
árulták.
száznapos tengeri: → csinkvánti
tengeri
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szcifszangli ~, szifszangli fn Magyar
neve: csípőÝfogóṷ. → Kárpitosok, paszományosok csípőfogója.
szecces szűr ~: Olyan → szűr, melynek az eleje nem ér össze, és mindig
dupla kihajtós; bélelt és tűzött elejű szűr.
L. még: cívis férfiviselet
Széchenyi-gyeplő Szécsényi-gyeplű
fn Francia → gyeplő. Kizárólag parádés
fogatoláshoz használják. Részei: 4 keresztág, 4 hajtószár, 4 zablacsatlék, 2
csatosdarab.
Széchenyikert Szécsényikert tn Kertség és lakótelep a → Széchenyi utca
végénél. A 16. század végén alakult ki.
Első neve körülírással Német utcai kisajtónál levő kert volt, majd 1715-től
Koskert a környező juhlegelő miatt. A
19. századtól Zsidókert néven említették,
mert keleti oldalán volt a zsidók →
traktírháza, ahol a vásárra érkező zsidó
kereskedők szállást és kóser élelmet kaptak. Mai hivatalos nevét 1927-ben kapta.
Széchenyi-szűr Szécsényi-szűr fn A
nyakas → szűr egyik változata. Az
1860-as évek nagy nemzeti felbuzdulásában az úri rend is szűrben járt,
amelyeket már magyar szabó készített.
Ezeket a magyar történelem nagy alakjairól nevezték el. L. még: cifraszűr
Széchenyi utca Szécsényi ucca tn A
Belvárosban a → Piac utcától, ill. a Révész tértől kezdődik és a → Tizenháromvároson áthaladva az István útba
torkollik. Mai hivatalos nevét 1860-ban
Széchenyi István halálakor kapta. Korábbi neve Német utca volt. A forrás
szerint: „A Német utca neve csak azon
idő óta fordul elő, midőn Mátyás király
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1477-ben kelt kegylevelének erejénél
fogva a magyar- és erdélyországi német
kereskedőknek eddigelé Nagyváradon
létezett kereskedelmi rakhelyük Debrecenbe tétetett át e városnak azon részén,
mely ezen oknál fogva Német uttczának
neveztetik.” Legrégebben Szent László
utcának nevezték a → Kistemplom helyén álló egykori Szent László-kápolnáról. L. még: utcák−utcanevek
szecska ~ fn → Szecskavágóval apróra vagdalt zabszalma, árpaszalma v.
más szálastakarmány keveréke, amelyhez korpát, tengerit, felszeletelt takarmányrépát is adhatnak. A ~´t szárazon v.
vízzel puhítva etetik. Néha füllesztőben
érlelik, ahol a keverék erjedésen megy
át. Főként szarvasmarhának, juhnak
adják. A ~´t a cívis gazdák az istállóban,
csűrben elhelyezett → szecskatartóban
készítették.
szecskatartó szecskatartóṷ fn →
Szecska készítésére szolgáló nagyobb
ládaféle.
szecskavágó szecskavágóṷ fn →
Szecska készítésére való kézzel hajtható
gép.
szecskavágóállvány szecskavágóṷállvány fn A → szecskavágó faállványa.
szed széd i → Hengerné disznóbelet
megtisztít, kimos; szedve: megtisztítva,
kimosva; szedetlenül: megtisztítatlanul.
− Adatolt igekötős alakjai: → felszed,
körülszed, leszed, megszed, rászed, öszszeszed.
széd: → szed
szedeget: → tallóz
szedegető szedegetőÝ fn Másik megnevezése: tallóṷzóṷ. Tarlón az elmaradt
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kalászokat összegyűjtő, tallózó személy.
Meghúzták a szedegetőÝk a keresztet.
szédelgős szídelgőÝs mn Szédülős.
Ojan szídelgőÝs a fejem.
szeder ~ fn Összetétellel: gyalogszeder. Rubus. Apró bogyókból összenőtt,
savanykás gyümölcs. Erdőszéleken,
cserjésekben gyakori. A szegények eledele volt. Ősszel szedreztek, szedret
szedtek, megették, v. kemencében megaszalták, és eltették télre. Tréfás szójáték: Szeder, ha szedel, akkor eszel!: ingyen nem kapsz semmit.
szedés szedís fn A → szüret egyik
résztevékenysége, a szőlőfürtök leszedése, levágása a tőkéről. Női munkának
számít. A vödrökbe, más szedőedényekbe gyűjtött mennyiséget a → puttonyba
töltik. L. még: szőlőmunkás
szedetlen ~ mn Pl. → húr tisztítatlan.
Hsz-szerűen: szedetlenül ’tisztítatlanul’.
szedett-vedett szedett-vetett mn Innen-onnan összeszedett, keveset érő
〈holmi〉.
szedett-vetett: → szedett-vedett
szédít szídít i → Méhészetben: kábít.
szédítés szídítís fn → Méhészetben:
kábítás.
szedő szedőÝ fn 1. Szőlőszedő (női)
munkás. 2. A szó utótagként sok összetételben szerepel. Alkalmi v. állandó
foglalkozás a csigaszedő, csutkaszedő,
marékszedő, rongyszedő zsidó, sonkolyszedő, vámszedő. Előtagként: szedőlány.
Eszköznév az élszedő/szélszedő, fedőgombszedő, galuskaszedő, habszedő, körömszedő, rajszedő villa. – A fogalmak
jelentését l. a szócikkükben!
szedődik szedőÝdik i Szedelőzködik,
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készülődik.
szedőedény szedőÝedíny fn → Szüretkor használt tárolóedény. Különböző
méretűek voltak.
szedőlány szedőÝjány fn Szőlőt szedő lány. L. még: szüret
szedrez/ik ~ i 1. Szedret szed. 2.
Szedret eszik.
szeg1 ~ i 1. Kenyeret vág, szel. 2.
Szekeret rúdjánál hátrafelé kormányoz,
szekérrudat elfordít. 3. Hordót szállításkor fordít, irányít. − Adatolt igekötős
alakjai: → beszeg, körülszeg, megszeg.
szeg2 ~ fn Az egyik végén hegyes, a
másikon fejjel ellátott v. kiszélesedő,
vminek az összeillesztésére szolgáló
fémrúd. Több irányú felhasználásának
megfelelően különböző változatai alakultak ki. Anyagáról kapta nevét a →
drótszeg, a paraszti életformához (és a
kovácsmesterséghez) kapcsolódnak a
szekér (vmelyik részének) tartozékaként
használt ~fajták, így a borítószeg, derékszeg, nyaklószeg, nyújtószeg, platniszeg,
ráfszeg/somfejű szeg, tengelyvégszeg; itt
említhető a járomszeg, ragasztószeg,
rúdszeg/tézslaszeg és a farszeg, makkszeg, kampószeg is. Készítésének módjára utal a kovácsolt szeg. Kisipari tevékenységhez, így a kőműves- és ácsmunkához köthető a párkányszeg, pocokszeg,
rabicszeg, stukatúrszeg, a kárpitos
szakmához a díszszeg, kitűzőszeg, a rézművességhez az öntőszeg, a kosárfonáshoz a forgószeg. Frazémában (is) szerepel a patkószeg, vasszeg, névátvitel
eredménye a magas ember derékszeg
neve. Szóláshasonlat: Ojan jóṷkedvű,
mint a ~re akasztott nyúl: nagyon rossz a
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kedve. L. még: feleszeg, félszeg és a fogalmak szócikkeit!
szeg3 ~ fn Két v. több egymást metsző vonalnak (utcáknak), iránynak egymáshoz való elhajlása. Kálmán ucca,
Darabos ucca, Honvéd ucca és a Betlen
ucca az egy ~ vóṷt.
szegecs ~ fn Alkatrészek összeillesztésére való, fejben végződő fémrudacska, amelynek másik végét is fejjé kalapálják. Egyik változata a → díszszegecs.
szegedi talicska: → csongrádi talicska
szegelet ~ fn − Szólás: Nem tudtunk
egymással ~re vergőÝdni: nem tudtunk
megegyezni.
szegélyez szegéjez i → Kárpitos a
bútor élét megdolgozza.
szegélyhuzal: → stangli
szegény szegíny mn/fn Nyomatékos
alakban: hóṷttigszegíny. Szólás: Ojan
szegíny, hogy még hagymalevesre se jut
neki: nagyon ~. Szegínyek vagyunk, de
jóṷl ílünk: (tréf) főként akkor mondják,
ha vmilyen jó falat kerül az asztalra, v.
ha a vendég megdicséri az ételt. Közmondás: Az a szegíny, aki beteg: a legnagyobb baj a betegség. A szegínynek
szegíny a sorsa: a ~nek még a véletlen, a
szerencse sem kedvez. Változata: A szegínynek a szerencséje is szegíny. A gazdagok, a tehetősek lelkiismeretlenségére
utaló felfogás: Szánnyad a szegínyt, de
ne aggy neki!
szegény ember szegíny ember: Szólás: Mint szegíny ember gazdag városba:
a Hogy vagy? kérdésre adott tréfás válasz: rosszul. Közmondás: A gazdag akkor eszik, amikor akar, a szegíny ember

102

szabászasztal

meg akkor, ha van. Ha a szegíny ember
csirkét eszik, akkor vagy a csirke beteg
vagy az ember: ti. másként nem ehetik
csirkehúst. A mérhetetlen szegénység
kifejezése: A szegíny ember vízzel főÝz,
marhaganéval tüzel: (tréf) se tápláló
étele, se tüzelője nincs. A szegíny ember
ésszel megy előÝre: a szegénynek okosnak, furfangosnak kell lennie, ha boldogulni akar.
(a) szegény emberek élete: (Lajos
Gézáné Szabó Margit elbeszélése nyomán, a szerző Cívis beszélgetések Debrecenből című szöveggyűjteménye alapján. 169−180.) – A/ Család: Anyjáról,
apjáról egyetlen régi fényképet őriz.
Édesanyja mosónő volt, úri házakhoz
járt mosni, vasalni. Innen a fizetségén
kívül ócska ruhaneműt is gyakran kapott. Apja hajcsár volt. Egyszer az apja
gondjaira bízott jószág bement a tilosba,
megette a tengerit, emiatt el kellett onnét
tűnnünk. De jó vóṷt vele elmenni, mert
az országútnak a két szílin az árok
mentin vóṷtak szilvafák, dióṷfák, lehetett
szedni, nem bántottak írte. Nem vóṷt
rossz − emlékezett vissza rövid ideig
tartó kisgyermekkora egyik eseményére.
Ő maga már 9 éves kislányként bentlakó
cseléd volt egy tanácsosnál. Fizetése 9
pengő volt, ez akkor jóṷ píznek számított. Első gazdájánál 6 évig szolgált,
gazdája és családja rendesen bánt vele.
Éjszaka nem háborgatták, enni is bőségesen kapott. Reggeltől estig takarított,
mosott, a főzésben segédkezett, a kertet
gyomlálta, veteményezett. Cselédélete
nagy élményeként említette, hogy amikor gazdáinak ebédet hordott a Bikából,

szabad kút
egyszer megkóstoltatták vele a rántott
békát, a combját, azt hitte, sült csirke.
Később is úri házaknál szolgált, mindenütt megbecsülték a munkáját. 1945 után
10 évet dolgozott a cementiparban, nehéz fizikai munkát végzett, spaktolt,
lapot töltött, csiszolt. Ezt követően 12
évig egy építőipari vállalatnál talált
munkát. Társaival a Nagyállomáson
rakta ki a vagonokból a sódert, cementes
zsákokat (sztreknek hívták), térdéről
lement a bőr, keze csupa seb volt. Nyugdíjas évei előtt egy középiskolában takarított. Egész életét a mindennapi létezésért folytatott küzdelem jellemezte.
Anyagiakban sosem bővelkedett, családja állatot sosem tartott, még tyúkjuk sem
volt. Annak is örültek, ha néha csirkeszárnyat, csirkehátat vehettek a piacon,
v. ha a zsidó boltosnál fillérekért vásárolhattak; egy fillérért például 2 kockacukrot is kaptak. Sokat dolgozott, hogy 7
gyermekét felnevelje. Vénségére mégis
szinte teljesen magára maradt, van olyan
gyermeke, akit 5 éve nem látott. Öregotthoni magányát az ugyancsak ott élő
egyik fia enyhíti, akivel jó időben kijárnak az erdőre dobozt ’fenyőtoboz’ szedni, hogy kevés pénzüket ezzel is gyarapítsák. Keserves vóṷt az egísz íletem,
borzasztóṷ vóṷt, ahogy felnőÝttem –
summázta kevés örömöt nyújtó életét. –
B/ A lakás és berendezései: Egy szobakonyhás lakásban élt a szüleivel és testvéreivel több évtizeden át. Férjhez menése után több mint 10 évig szükséglakásban lakott, majd gyermekeivel egy
négyszobás lakásba költözött. Hogy
pénzhez jusson, később ezt elcserélte
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egy saját tulajdonú szobakonyhás kis
lakásra. A konyha bútorzata asztal és
néhány szék volt, az edényeknek egy
kredencféle és a mosakodáshoz nagy
alumíniumlavór. A szobában ágyak álltak, ezeket maguk eszkábálták, az erdőből vittek fát, 4 lábat szegeltek neki, 4
oldalát is csináltak, kikötözték, ebbe került a szalmasurgyé, amelyet előzőleg,
kint a határban megtöltöttek friss szalmával, sarkainál megdugdosták egy fával, így tették az ágyba. Letakarták egy
lepedővel, v. ami volt, azon aludtak.
Hárman-négyen is osztoztak egy ágyon,
mert nem volt olyan sok belőle, ők pedig
nyolcan voltak. Keresztbe-kasul aludtak
nem egymás mellett hosszára, hanem
keresztben, a lábuk lefele volt, a lábuk
olykor a földet is érte. Pokróccal takaróztak, meg ami volt. Főleg lópokrócuk
volt, de ez nagyon szúrt, meg nem is
vóṷt ojan divatos. – C/ Étkezéskor nem
volt kétféle, örültek, ha egyféle jutott.
Leginkább galuskát, tarhonyát, paszulyt,
borsót, krumplit főztek, meg ami jött
sorba. A krumplis galuskához kinyújtották a tísztát, nyújtótábla híján az asztal
tetején, a krumplit megfőzték, jól megtörték, megsózták egy kicsit, és jóṷ
krumplis galuskát ettek. A tarhonyát
boltból vették, öregre főzték, azt is
krumplisra, elíg jó vóṷt, nem vóṷt semmi panaszunk − mondta. Ezeket fogyasztotta a család, ami sikerült, ami jött. A
paszulyt berántva készítette. A piacon
megvett paszulyt otthon megválogatta,
megmosta, feltette a fazékba, főzte.
Lisztből rántást készített, egy kis zsírral,
margarinnal, mikor mi sikerült, ami volt,
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avval megpirította a rántást. A család
ezeket eszegette, elíg keserves volt, de
hát mégis jóllaktak. Olyan csóṷróṷ szegínyek voltak, hogy sokszor se olajuk, se
zsírjuk nem volt, az édesanyja egy kis
vízbe belemártotta a kenyeret, egy csepp
kis cukrot rászórt, és azt adta a kisebb
gyerekeknek. Akkor jött az imflázióṷs
píz, kík zőÝd píz, így ösmertük – emlékezik vissza. Adtak szappanjegyet, kenyérjegyet, zsírjegyet, ki volt szabva, kinek
mennyit, például 40 deka kenyér járt egy
napra. Azt osztották be, nem volt több.
Sárga pénz volt, kék pénz is volt, ezek
kis papírpénzek voltak. Nem jegyezte
meg az értéküket, az ő kezében nem nagyon járt az a pénz. Csak hát jobb volt,
mert hiába imflázióṷ vóṷt, de azokat a
kis jegyeket kiadták. Bilétának hívták,
felmutatták, vitték a festéküzletbe, mert
a Csapó utcai nagy festéküzletben kaptak meg mindent, szappant, zsírt, lisztet.
[Mikor volt?] Jaj nem tudom, iskolába
nem jártam, nem tudom megmondani −
mentegetőzik. Lehettem akkor 13, 14 v.
17 éves is. (Nem emlékszik pontosan
ezekre az időkre, mert nem ismeri úgy a
hónapokat, a napokat.) – D/ Öltözködés:
A férfiak öltözete nadrág, gatya, rossz
ing és vmi ujjasféle volt. A nadrág kinek rövidebb volt, kinek hosszabb, nem
számított. Cipő, ill. bakancs híján a legszegényebbek maguk tákolta saruban
jártak, az ő apjának is gyakran olyan
lábbelije volt, hogy ki volt vágva a feje,
és madzaggal volt felkötve a lábára. Az
asszonyoknak pendelyük volt, ezt deréktájon madzaggal átkötötték, felülre fölvettek egy szvettert v. egy blúzt, kész
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volt az öltözködés. Az édesanyjának volt
néhány ruhája, mindig cserélte. A gyerekeknél a nagyobbakról a kisebbekre
maradtak a ruhadarabok. Bugyogót a
szegény kislányok, sőt a nagyobbak sem
hordtak. A kisfiúk ruházata nadrág, gatya, ing, a lábukon ócska cipő, kinek
nagy, kinek kicsi jutott. A gyerekek télen, ha a jégen csúszkálni akartak, lábbeli híján a mezitlábas talpukra kötöttek
egy fadarabot. De sokszor ki sem mentek a lakásból, mert nem volt téli kabátjuk sem, szükség esetén egyik a másik
felső ruháját, lábbelijét vette fel. Megmosdottak, felöltöztek, magukra szedték
a kis köcét, a kis gúnyát, mentek, ki merre. Az ő helyzetük annyival volt kedvezőbb, hogy a mosónő édesanya az úri
házaktól ruhaféléket, ócska hommit is
kapogatott, náluk azokból kerültek ki a
szükséges ruhadarabok. Ünneplő ruhájuk nem volt, ünnepnapokon is ugyanabban voltak, nem volt más. – E/ Ünnepek, karácsony: Karácsony előtt kimentek a Nagyerdőre egy tujafa ágat letörtek, hazavitték, feldíszítették, de csak
üres papírt akasztottak a „karácsonyfára”, esetleg pár szem diót is rátettek, kis
gyufaszálat belevertek a végébe, megállt
rajta. Az újévről nincsenek emlékei,
mert miként megfogalmazta, azt sem
tudja, mikor van az év víge, mikor van az
eleje, mikor van a közepe. Húsvét: Az ő
lánykorában még nem voltak festett tojások, nem volt nyuszi tojás meg húsvíti
tojás. Húsvét másodnapján a kisfiúk kéregetni mentek, és örültek, ha kaptak
kenyeret v. vmi mást, az is nagyon jó
volt. A nagyobb fiúk, ha a lányokat locsolták, akkor csak vízzel, kivitték a kút-
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hoz, megpancsolták őket, vagy egy vedér
vizet a nyakuk közé vágtak, és kísz. Így
locsolkódtak abban az időben, nem kölni
vízzel. – F/ Erkölcs: Szülei szigorúak
voltak, ha nem mentek haza idejében, jól
megverték őket. Előfordult, hogy jóṷl
fűbe vágott a szegíny jóṷ anyám az
üveggel − mondta. Nem loptak, nem kéregettek, és nem nyúltunk senkiéhez se,
amíg nem adtak, addig nem. Édesapja
kis kenyérkosarakat kötött, azt küldte el
a köjköktűl, hátha adnak értük vmit. – G/
Hitélet: Templomba jártak, főként a
Kossuth utcai Verestemplomba, ill. a
Szent Anna utcán a katolikus templomba. Hiába reformátusok voltak, de bementek a katolikus templomba is. A
vízbe megmártották a kezüket, és keresztet vetettek. Ha a református templomba mentek, ott voltak egy félórát v.
óra hosszát, elimádkoztak, Mi Atyánk, ki
vagy a mennyekben, ezeket. A pap felment oda a póṷznára [itt: szószékre]
vagy mi a csudára, ott fent állt, ők meg
lent, lóṷcák vóṷtak vagy padok vóṷtak
inkább, és beültek oda. Ahogy a tisztelendő úr megunta a szóṷlást, akkor énekeltek. Ő maga úrvacsorát nem vett soha, mert nem konfirmált, hiszen ma sem
tud írni, olvasni. Templomba még nemrég is elment, mert vallja, azírt a jóṷ Isten nem büntet meg, ha templomba megy
az ember. – H/ Iskola: Iskolába csak
addig járt, amíg megtanulta leírni, hogy
ír, úr, ár. Ezeket egybemondták, oszt
jóṷccakát, nem ment többet iskolába,
mert vigyáznia kellett a testvéreire.
Számolni annyit tud, hogy a pénzt meg
tudná számolni, ha vóṷna. Ha leírja a
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számokat, nagyjából össze tudja adni,
hogy mennyi az a píz. Később sem volt a
tanulásra idő, mert férjhez ment, jöttek a
gyerekek, mást kellett csinálnia. A gyerekei is csak 6 osztályt jártak, csak a
kamionos fiának van érettségije. – J/
Férjhez menés, házasélet: 22 éves volt,
amikor megismerkedett első férjével,
egy 26 év körüli fiatalemberrel. A korzón ismerkedtek össze, amikor az ószlagokat bámulták. A Nagytemplom háta
mögött leültek egy lócára, egy kicsit beszélgettek, osztán az lett a nóṷta víge,
hogy hozzáment. Életkora miatt már
örült, hogy elveszi vki. Rossz életük
volt, egymás után jöttek a gyerekek (7
gyermeket szült), férje megbízhatatlan,
iszákos ember volt, vasmunkás és tetőfedő. Felszedte a sok pénzt, de nem csinálta meg az elvállalt munkát, emiatt
megbüntették. Ha pénzhez jutott, kocsmázott, evett, ivott, őt hajánál fogva cibálta, gyakran megverte. A gyermekeinek kenyér is alig jutott. Férje 1966-ban
öngyilkos lett, de nem tudja, melyik hónapban, illetve hányadikán. Később ismét férjhez ment. – K/ Szórakozás: Fiatal lányként fő szórakozása neki és társainak nyaranta a korzóṷ volt, v. ahogyan
nevezte, a korzóṷállapot. A korzó a Piac
utcán volt, a Bikától a régi Nagyállomásig húzódott. Két oldalt néhány üzlet
meg kisebb alacsony, bádogtetős épületek. Az óṷszlagokban edények voltak,
meg dohányáru, ruhanemű, barátnőivel
ezeket bámulgatták, és ábrándoztak: De
jóṷ vóṷna nekünk is egy szíp kis ruha!
Filmet először a Meteor moziban látott,
a jószívű jegyszedő megengedte, hogy
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ingyen beüljenek az első sorba, a 15−16
éves szegény lányoknak ez volt az egyik
hétvégi szórakozása. Életében nem mulatott, nem táncolt soha, ő és hasonló
körülmények között élő társai nem tudták, mi az, hogy tánc. Vasárnaponként a
barátnők kimentek a Nagyerdőre. Itt jó
volt, mert itt az állatkert, vidámpark, már
akkor is megvolt a kisvasút. De csak a
kerítésen kívülről nézegették az állatokat, az őÝzikéket, mackóṷkat, oroszlánt,
tigrist, zsiráfot. Sem most, sem a múltban nem volt tehetségük bemenni. Kicsi
vóṷt a pízünk − mondta. Lajos Gézáné
helyzetén az ún. felszabadulás sem javított lényegesen.
szegény ember tehene: → kecske
szegényház szegínyház fn Társadalmi
támogatásra szoruló öregek eltartására
létesített intézmény, otthon. Az intézményes szegénygondozás fontos része volt.
Debrecen város ~a 1895-től működött.
Idekerültek a család, ill. hozzátartozók
nélküli kiöregedett cselédek, szolgálók.
szegényházi felügyelő szegínyházi
felügyelőÝ: A → szegényház ellenőre és
felvigyázója.
szegénység szegínysíg fn 1. A ~ állapota. Szólás: Ne varrd rám a szegínysíget! − tréfásan mondja az, akin úgy
varrják meg a ruhát, hogy nem veszi le.
Közmondás: Nem szígyen a szegínysíg,
csak kellemetlen: tréfás vigasztalás. Úgy
szíp a szegínysíg, ha semmi sincs: (tréf)
a ~ sok nélkülözéssel jár. 2. Szegény(ebb) népréteg. Valamikor a szegínysígnél a lakadalomba vittík a kést,
kanalat.
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szegénységfű szegínysígfű fn A →
porosállás haszontalan dudvafüveinek
pusztai elnevezése.
szegénysor szegínysor fn A településnek az az utcája, ahol a szegények
laknak.
szeges ~ mn → Cipészeknél: szeggel
készített. L. még: faszeges
szegés szegís fn 1. Zsúp- v. nádtető
egyenletesre vágott, megerősített gerince; nádtetőnek fonással eldolgozott gerince. 2. Kosárfonóknál az a folyamat,
amelynek során a majdnem kész munkadarabot szegéllyel látják el. Egyik fajtája
a → copfszegés. 3. A pásztorkalapok
szélének szegőszalaggal történő körbevarrása. 4. Az egész kenyér megvágása.
5. A → szűr ujján, alján és gallérján
haladó díszítésmód színes v. fekete
posztóval, nemezzel. Minél régebbi a
szűr, annál keskenyebb a szegése (→
posztószegés). L. még: beszegés, vesszőfonás
szeges kefe ~: Olyan → kefe, amelynél a kefélő részen kisebb v. nagyobb
szögek, ill. vékony fémrudacskák vannak.
szegesmunka ~ fn → Szeg felhasználását igénylő cipőkészítés. L. még: cipészmesterség
szegett szűr ~: Színes posztócsíkkal,
szegéssel díszített → szűr.
szegezett ~ mn Szeggel készített 〈→
cipő〉. Régebben csak szegezett meg varrott cipők voltak.
szegfű ~ fn 1. Illatos, piros, rózsaszín
v. fehér virágú, csipkés szirmú kerti
növény, ill. ennek levágott virága. 2.
Csipkés szirmú virág stilizált, többszínű
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formája, a → szűr jellegzetes motívuma.
A népművészetben gyakori motívum,
általában a hímzésre jellemző. L. még:
anyaméhszegfű
szegfűgomba ~ fn Másik népi neve:
csirkegomba, köznyelvi elnevezése: csiperkegomba. Psalliota campestris. Vékony tönkű, fehér húsú, illatos, ehető →
gomba.
szegfűszeg ~ fn Egy trópusi fának fűszerként használt, megszárított, illatos
bimbója.
Szeg-határ-halom: → hortobágyi
őshalmok
szeghúzó kalapács szeghúzóṷ kalapács: Szeg kihúzására (is) használt szerszám. Az ácsok, kárpitosok használják.
szegletes pipa ~: Faragott, nyolcszögletes pipa, nyaka veres, fehér, ritkán
fekete színben került forgalomba. L.
még: debreceni pipa
szegő szegőÝ fn 1. A → szűr aljára
körben rávarrt posztócsík, ami védi a
kirojtosodástól. 2. A → guba szegésére
használt, kb. 15−20 cm széles posztócsík. 3. Csizmaszáron hármas bőrfonat
a felső rész beszegésére, → csizmaszegő.
L. még: pártaszegő
szegőcsík szegőÝcsík fn → Szíjgyártóknál a varrott szélek védéséhez hasz nált egyenes v. cakkozott szélű bőrcsík.
szegődik szegőÝdik i Mezőgazdasági
munkára (el)szerződik. Igekötős alakjai:
→ beszegődik, elszegődik. − Szólás: SzegőÝdi, nem tőÝti: mondták az olyan
cselédre, aki nem töltötte ki a gazdánál
az idejét.
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szegődség szegőÝccsíg fn Egyezség,
megállapodás a gazda és az alkalmazott
között.
szegőz szegőÝz i Hímez.
szegőzés szegőÝzís fn Hímzés.
szegsárga ~ mn Szögsárga, azaz barnássárga 〈ló〉. L. még: lótenyésztés
szegzőár szegzőÝár fn Ritkább neve:
bóṷér. A → cipészmesterség szerszáma.
szegy ~ fn 1. A → szarvasmarha két
első lába közötti izmos rész. Egyik fajtája a középszegy. Egyéb adatolt részei:
szegybúb, szegydagadó, szegyszárnya,
vastagszegy, vékonyszegy. Mindegyik a
→ mészárosmesterség szókincséhez tartozik. 2. Ember melle. − Egy érdekes
névátvitelben is szerepel: → szegyfő. L.
még: marhahús és a fogalmak szócikkeit!
szegybúb ~ fn Másik neve: víres
szegy. A levágott → szarvasmarha →
szegyének a vastag lapocka alatti zsíros,
csontos, porcogós része. L. még: marhahús
szegydagadó szegydagadóṷ fn A levágott → szarvasmarha → szegyének a
hátsó lábakhoz legközelebb eső része. L.
még: marhahús
szégyen szígyen fn − Közmondás:
Félre szígyen, jóṷ az ingyen, pirujj, pofa, jóṷ a potya: (tréf, gúny) szemesnek
áll a világ.
szégyenletében szígyenletibe hsz
Szégyenében. Szígyenletibe elkotróṷdott.
szegyfő szegyfű fn (rég) Asztalfő.
Szegyfűn ül: asztalfőn ül. A → cívis családokban mindig a ház feje: az apa, a
férj v. a legidősebb férfi ült a ~n.
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szegyszárnya ~ fn A levágott szarvasmarha → szegyének vékonyabb, soványabb része. → Töltött húsnak igen jó.
széjjelbuktat szíjjelbuktat i Kettévágott fát darabokra hasít. Fejszével osztán
szíjjelbuktattuk nígyfele.
széjjelcsap szíjjelcsap i Szíjjelcsapja
a guba szőÝrit, más szerkezettel: szíjjelhasgattya a guba szőÝrit, szíjjelveri a
szőÝrt. Lekeféli a megszőtt → guba szőrét a körömpővel, az összetapadt szálakat egyirányba húzza, és a fölösleges
szőrt kifésüli.
széjjelfelé szíjjelfele hsz Igekötőszerűen a széjjel ik-t helyettesítve, a cselekvés irányának, ill. folyamatosságának
érzékeltetésére.
széjjelgór szíjjelgóṷr i 1. Felhalmozott anyagot egyenletesen szétterít. Villával egyenletesen szétterít, elhint vmit.
2. Tárgyakat rendetlenséget csinálva
széthány v. szanaszét hagy.
széjjelhány: → széjjelver
széjjelhasgat: → széjjelcsap
széjjeljáró horgasinú szíjjeljáróṷ
horgasinú: Ló horgasinának állására
vonatkozó megjelölés. L. még: lótenyésztés
széjjellát szíjjellát i Minden irányba,
messzire ellát.
széjjelmállik szíjjelmállik i Szétmállik.
széjjelmegy szíjjelmegy i Szétmegy,
tönkremegy.
széjjelnéz: → Bélteki Pál
széjjelnyom szíjjelnyom i Szétnyom,
a megfelelő méretűre nagyobbít.
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széjjelpiszkál szíjjelpiszkál i Kemencében égő szenet, fát piszkafával szétkotor.
széjjelterped szíjjelterped i Növény
szétterül, szerteágazik.
széjjeltúr szíjjeltúr, szíjjeldúr i Rendetlenséget csinálva szétdobál vmit. L.
még: túr
széjjelütöget szíjjelütöget i Vmit sorozatosan, nem nagy erővel apró darabokra üt szét.
széjjelver szíjjelver i 1. Más igével:
szíjjelhány. Pásztor közösen legeltetett
jószágot ősszel a tél közeledtével a hortobágyi legelőről hazahajt, és szétoszt
gazdáinak. 2. → széjjelcsap.
széjjelverés szíjjelverís fn A közösen
legeltetett jószág őszi hazahajtása és
szétosztása gazdáiknak. A ~ a → Köntösgátnál volt, ott adta át a → számadó a
gazdáknak a gondjaira bízott marhákat.
széjjelvisz szíjjelvisz i Széjjelhajt.
szék ~ fn 1. Egy személy részére való
mindennemű ülőbútor. Lehet támla nélküli, pl. fejőszék, fonószék, górészék,
gyalogszék, gyermekszék, hántószék, kerekszék, lyukasszék, morzsolószék, suszterszék, zsámolyszék; lehet támlás, népi
nevén karszék, ill. karos: karosszék, gondolkodószék. Itt említhető az ezek nyomán készült olyan szükségbútor is, mint
a bodonszék, gyékényszék, tőkeszék,
zsombékszék. Az előbbi ~típusok osztályozhatók még alakjuk, méretük, egyéb
jellemzőjűk szerint: fedeles szék, górészék, háromlábú szék, karosszék, karszék, kerekszék, kisszék, lyukasszék. Idevehető az árnyékszék eredetileg ’átlyuggatott szék’ és a népi hiedelemvilágban
szereplő lucaszéke is. Anyaga szerint:
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nyárfaszék, funkciójuk szerint: fejőszék,
fonószék, gondolkodószék, gyerekszék,
hántószék, morzsolószék, suszterszék. −
A népnyelv ~ szóval jelöl minden lapból
és becsapolt lábakból szerkesztett, alacsony(abb) bútort, pl. állószék ’állóka’,
asztalszék/evőszék hosszúszék ’pad’, mosószék, vízesszék ’vizespad’. 2. Bizonyos (ipari) munkák végzéséhez használt
állvány, asztal, pl. dagasztószék, szövőszék, faragószék, kaszaszék, tépőszék,
varrószék. Eredetileg az állvány ’vminek
az alja, tartója’ jelentésű ~ van a csapszék és pohárszék szavunkban is. 3. Speciális rendeltetésű ~ a templomi szék
’templomi pad, ill. padrész’. Sok tehetős
cívisnek a Nagytemplomban családi ~e
volt, bezárható kis fiókkal. Ebben tartották az imakönyvet és a zsoltárt. (A szintén speciális rendeltetésű szülőszékről
nem hallottam.) 4. Névátvitel eredménye
a mészárszék ’húsüzlet’. Mivel a mészárosok a középkorban négylábú ~en darabolták és árusították a húst, az elnevezés
átment az üzletre is. − A ~ frazémában is
szerepel. Suszternek tulajdonított tréfás
mondóka: Én kis kerek ~em, bocsássál/
engeggyél meg nékem, mert én paszujt
ettem, poszog az én seggem! Szólás:
Még a ~et is megtürülik, ahova ül: nagyon megbecsülik. Két ~ közül a főÝdre ül: a) mindkét kedvező lehetőséget
elszalasztja. b) két kedvező lehetőség
közül egyik sem válik be. L. még: az
egyes fogalmak szócikkeit is!
Székács-búza ~ fn Bő terméshozamú
→ búza. A 19. század végén Székács
nevű szakember nemesítette.
székácsgalamb: → örvös galamb
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székelygulyás székejgujás fn Savanyú káposztából és pörköltszerűen párolt
disznóhúsból készült étel, tkp. a → toroskáposztának több lével vmint tejföllel, esetleg habarással készült változata.
A → cívis konyhán nem volt általános, a
módosabbak főzték.

szekér ∼ fn 1. – A/ Igaerővel, fogatokkal vontatott és teherszállításra használt, fából és vasból készült, négykerekű
jármű. Nagyon gondosan szerkesztett
szállítóeszköz, semmi fölösleges nincs
rajta, mégis mintegy 110−120 alkatrészből áll. Az egyes alkatrészek táji megnevezései nagyon változatosak, de különbség mutatkozik a mesteremberek által
használt és a paraszti elnevezések között
is. Az előbbiek több német szót használtak. A parasztok, így a cívisek is főleg a
fontosabb alkatrészeket illették névvel.
A debreceni ~ nagyobb egységei az elej,
és a hátulj, a 4 lőcs, 4 kerék, a hozzájuk
csatlakozó elülső-hátsó saroglyával. A ~
irányítása és egyensúlyozása a szekérrúd
(kocsirúd) feladata, ez a két rúdszárnya
közé van felszerelve. A rúdszárnyakat
szélességében a tengelyágy köti össze. A
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tengelyágy fölött helyezkedik el a sémely, ez tartja a ~ oldalait, e két elem
között levő nyújtó az elejt és hátuljt kapcsolja össze. Az elejre van még felszerelve a juha, ezen csúszik forduláskor a
~ hátulja, és ez tartja biztonságosan vízszíntben az egész szekeret. A hámfákkal
párhuzamosan helyezkedik el a felhérc,
ez a hámfák ráakasztását szolgálja. Ezzel
van összeköttetésben a felhágó/felhágóvas/csatlás/csatláspálca/ csatló, amely a
fellépést könnyíti meg. A nyújtó két
nyújtószeggel van a sémely és a tengelyágy közé szerelve, ha a tengelyszegeket
kihúzzák, a ~ hátsó részét le lehet akasztani, és egy beiktatott hosszabbító segítségével tetszőlegesen meg lehet nyújtani. A hátulsó tengelyágy fölé van felszerelve a hátulsó sémely, ezeket a két nyújtószárny fogja össze. A két nyújtószárny
elülső részére, azokra merőlegesen van
felszerelve a hátulsó felhérc. A hátulsó
tengelyágy és a hátulsó felhérc közötti
összeköttetést a hátulsó felhágó szolgálja. A 2 szekéroldalt zápok alkotják, és a
4 lőcs tartja, hogy ki ne dőljenek. A lőcs
görbe végű vasalt fa, alsó részével a
tengelyvéghez kapcsolódik, és a tészni
akadályozza meg, hogy véletlenül lecsússzék róla. A tengely végein helyezkedik el a 4 kerék is. A kerék közepén
van a vasból készült kerékagy, ebbe
mennek bele a küllők, általában 10−12
db. Minden második küllőre jut egy talp,
vagyis két küllőt egy talp köt össze, tehát egy kerék 5 v. 6 talpas. A küllők és
talpak általában kőrisfából v. akácfából
készülnek. A talpakat vasból készült ráf
tartja össze. A kerék nem működhet az
öntöttvasból v. vasból készült persely
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nélkül. A ~ hajtója a kisülésen foglal
helyet, ezt a két végén a ~ oldalára
akasztják, és tetszés szerint mozgatható
előre-hátra. Ha sok a rakomány, ez eltávolítható. Gyakran bundával, gubával
takarták le, mert kemény. Ha többen
utaztak a ~ oldalára is szereltek üléseket.
Bizonyos termények (pl. napraforgó
buga, répa) betakarításához, fuvarozásához a ~ fontos kiegészítője a szekérkas.
Az említetteken kívül a ~ sokféle rendeltetéséből kifolyólag még egy sor kiegészítő alkatrész, szerelék is tartozhat/tartozik a ~hez. – B/ Mérete, formája
és a különböző célokra való felhasználása szerint a ~nek Debrecenben is több
változata alakult ki, ill. volt használatban: debreceni szekér, debreceni nagyszekér, debreceni kisszekér, ekhós szekér, fakószekér, ill. ökörszekér, sóhordó
szekér, vasasszekér, lószekér, kocsiszekér, könnyűszekér. Más ~fajták: suberes
szekér, pőreszekér (egyik fajtája a lajtorjás kocsi), országos jármű, stráfszekér,
ill. hintó, homokfutó/homokfutó kocsi.
Debrecenben a kerekek nyomköze a
~nél és a talyigánál azonos volt, az
egyes ~félék is csak hosszúságukban különböztek. A kerekek átmérője, a keréktalp szélessége szintén megegyezett minden ~típusnál. A ~ egyrúdú talyiga típusból alakult egyrúdú jármű, azaz páros
állattal fogatolható. Vontatására hajdan
majdnem kizárólag a szarvasmarhát, az
ökröt használták, később a lovat is,
amelynek fogatolására a magyarságnál a
szűgyhám használatos. A gyorsjáratú lófogatot a teherhordásban is használták.
A lovaknak két alapfajtája ismeretes: a
nagy testű, lomha, hidegvérű lovak, az
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ún. muraközi lovak és a kis(ebb) testű,
melegvérű, fürge lovak, Debrecenben a
nóniusz és a gidrán. A fiatal lovakat a
fogat jobb oldalához csatolják harmadikként v. a ~ mellé lógós lónak/csatlós
lónak (rúgott csikó). A csengő mindig a
lógós nyakában van. – C/ A ~ több frazémában szerepel. Szóláshasonlatban:
Ojan, mint a ~be az ötödik kerék: teljesen fölösleges, nincs semmi haszna. Szólásban: Szájj le szatyor a ~rűl, gyalog is
elmehecc!: a) a vitatkozó, civódó feleséget az indulatos férj így parancsolta le a
~ről. b) vége a jómódnak. Kívül a lőÝcs
a kereken, jukas kocsis a szekeren!: főleg suhancok kiabálják, ha nő hajtja a
fogatot. Ojan ~ után fut, amék nem veszi
fel: a) olyan ember barátságát v. kegyeit
keresi, aki nem törődik vele, lenézi. b)
olyan (házas) társat akar, aki lenézi, aki
nem veszi ko- molyan. Kifelé áll a szekere rúggya: a) hamarosan elbocsátják a
munkahelyéről. b) nem látják szívesen.
Hazafelé fordíttyuk a szekerünk rugygyát: 〈innen egyenesen〉 hazamegyünk.
Közmondásokban: Nincs ojan terhes ~,
amékre ne férne még egy villával: mondják pl. annak, aki a kínálásra azzal felel,
hogy már evett. Ne fussál ojan ~ után,
amék nem veszen fel: a) főleg nagylánynak mondták. b) ne udvarolj olyan lánynak, aki nem szeret. Nem megy a ~, ha
nem kenik: annak halad jobban az ügye,
aki nem sajnálja a pénzt, az ajándékot az
illetékesektől. Ne a kocsirúl üjj a ~re,
hanem a ~rűl a kocsira!: ne gazdagból
válj szegénnyé, hanem szegényből gazdaggá! A tajiga nem ~: ti. nem ér fel vele. 2. Egyes összetett szavakban a kordé
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jelentésében szerepel, így bakszekér, dögösszekér, névátvitel eredménye a
gyomnövény ördögszekér, ill. a katonakurva katonaszekér neve. Itt említhető a
Göncölszekér csillagnév is. L. még: az
egyes fogalmak szócikkeit is!
szekéraljdeszka: → aljdeszka
szekérállás ~ fn – A/ A távolsági
közlekedésben részt vevő kocsik, szekerek, hintók elhelyezésére épített nagyméretű, színszerű építmények vendégfogadó, kocsma, csárda mellett. 20−30 m
hosszú, falazott pilléreken, ritkábban
faoszlopokon nyugvó nyeregtetős épület,
amelynek oldalai általában nyitottak. A
vendégfogadóban hosszabb időt töltő
utazók szekereit, kocsijait esőtől védett,
fedett terükben helyezték el, míg a lovakat a fogadó istállójába kötötték be.
Nagy mulatságok alkalmával a ~okat
közös étkezőhelyül v. tánchelynek használták. Ritkán igényesebb, zártfalú kivitelben is épültek a különösen nagyforgalmú helyeken. – B/ Az egyik legismertebb a Hortobágyon a hídi csárdával (→
hortobágyi csárdák: Nagyhortobágyi
csárda) szemben, a Tiszafüred felé vezető út mellett 1785-ben épített ~. Tágas,
egymással szemben két hatalmas ajtóra
nyíló épület, egyszerre istálló és szekérszín volt, körben jászol húzódott. Közelében gémeskút állt, körülötte 8−10 hektárnyi legelő a vendégek állatainak, és
szántóföld is a zab, árpa megtermesztésére. A második világháborúig rendeltetésszerűen használták, az államosítás
után gabona- és műtrágyaraktár, ill. gépjavító, padlásán munkásszálló is volt.
Ma → pásztormúzeum.
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szekerce ∼ fn Másik neve: faragóṷszekerce. A kisbaltához hasonló, rövid
nyelű, domborúan ívelt élű, faragásra
való szerszám. Ezzel faragták a küllőt.
Egyik fajtája a → félkézszerekerce.
szekérderék ∼ fn A → szekér rakterülete, a két szekéroldal, az aljdeszka és
a két → saroglya, esetleg a → tiltók v.
sublerok alkotják. Más értelmezés szerint: a szekérnek az ülés mögötti és a
hátulsó saroglya előtti része, oldalköz.
Egy 6 sukkos szekérnek a dereka kb 12
m3 űrtartalmú, ezért gyakran szolgál
mértékül is: pl. egy ~ répa. L. még: űrmérték
szekeres: → fuvaros
szekeresboglya szekeresbogja fn Egy
→ szekérre felférő szénát tartalmazó
nagy szénaboglya.
szekeresfejsze ~: A szekéroldal alsó,
vízszintes fáján levő vaskarikába dúgott
→ nagyfejsze.
szekeresfék ~ fn Másik neve: szekereskantár. Orradzó, azaz a ló orrára rásimuló szíj nélkül készült → kantár.
szekereskantár: → szekeresfék
szekereskutya ~ fn 1. A Debrecen
környéki sűrű erdőkben télen a 19. század végén, 20. század elején sok farkas
élt. A hajdani kemény teleken, az ún.
farkasos időkben a cívis gazda úgy indult el egy-egy hosszabb útra, fuvarra,
hogy biztonsága fokozására szekere
mellett 1, de néha 3 nagy, erős kutya
járt. 2. A szekerével dolgozó gazdát
mindenhová elkísérő kutya. A kutya a
szekér alatt ment, így nem zavarta az
igavonó állatokat, egyben biztonságban
is volt. Őrizte a szekéren levő holmit, ha
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a gazda munka közben távolabb ment.
Szóláshasonlatban: Hűsíges, mint a ~:
nagyon hűséges.
szekeresláda: → eleségesláda
Szekeres utca: → Ondód
Szekeres-zug: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
szekerező fazekas szekerezőÝ fazekas: Az a → fazekas, aki a maga készítette cserépedényeket családjával szekeren vitte eladni a különböző településekre, vásárokba.
szekérkas ∼ fn Röviden: kas. A szekér, kocsi aljához, oldalához illeszkedő,
vesszőből font kosárszerű betét, amely
megakadályozza, hogy a szállított anyag
kihulljon. A szekérderék, kocsiderék
méretei szerint a kaskötők fonták hámozatlan ’hántolatlan’ fűzfavesszőből. A
kas sarkainál kissé kiálló vastagabb fa, a
kaskaró található. Tehettek bele napraforgóbugát és répát, sőt ponyvát ráterítve szemes terményt is. Többféle méretben készült. A félkas v. rövid kas a szekér hátuljától a szekérderék közepéig ért;
a hosszú kas teljesen végigérte a szekérderekat, és elöl az alja rásimult az első
saroglyára; a hát nélküli v. far nélküli
hosszú kasnak nem volt fara (kasfar), de
a szekérderekat teljesen végigérte. A
körülkas végigérte a szekérderekat, és
elöl-hátul volt háta, ill. fara. Hántolatlan
vesszőből készült a munkára használatos
zöldkas, hántolt vesszőből a díszelgésre
használt fehérkas. Debrecen körzetében
híres kaskötő helyek voltak Tiszacsege
és Tiszafüred. A két világháború között
a különböző méretű és típusú ~okat Debrecen belvárosában a nyílt utcán árulták.

szabad kút
A lerakatuk a Kossuth utcán volt.) L.
még: vesszőfonás; a fogalmak szócikkeit
is!
szekérkenőcs szekérkenőÝcs fn Másik neve: kulimász. Zsíros kenőanyag,
kenhető massza, amellyel a fatengelyeket, ill. a szekér forgó, súrlódó részeit
kenték, ápolták. Házilag is előteremthették, erre a célra → hájat, faggyút tettek
félre. Trianonig az Alföldre, így Debrecenbe és környékére is a Felvidékről és
Erdélyből jártak az árulói, kis faedényekben, kis → putinákban hozták tergenyés öszvéreken v. szekereken, és terményért cserélték el. Szóláshasonlat: Világos, mint a kulimász: egyáltalán nem
világos.
szekérkerék ~ fn A szekér fontos alkotórésze. A két első kisebb méretű,
mint a két hátsó, de szerkezetileg nincs
közöttük különbség. A ~ középső része a
kerékagy/agy, a belőle elágazó 12 db
küllő a 6 db keréktalpat köti az agyhoz. 2
db küllő fog egy talpat. A talpak neve
együttesen is talp. A küllőnek az agyban
levő része a küllőcsap. (Az ún. váltott
küllő későbbi „találmány”, lényege,
hogy egy fél küllővel kintebb van minden második küllő.) A ~re először az
agykarikákat teszik fel, ezután beperselyezik/bepuskázzák. A persely/puska egy
vascső, amelyet a tengelyágyba vernek,
és az ebben levő tengelyen forog a kerék. A tengely vége a tengelycsap, az
ideillesztett erős vasszeg a tengelyvégszeg. A kerék külső részén van a ráf/sín
/kerékabroncs. Ezt húzatáskor kisebbre
veszik, majd felmelegítve ráhúzzák a
kerékre. Lehüléskor összehúzódik, és
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összeszorítja a kerék részeit. A ráfot
somfejű ráfszegek rögzítik a talphoz.
Szólás: Ojan setít van, hogy mellé lehetne állítani a szekérkereket: koromsötét
van. – A fogalmak jelentését l. a szócikkükben!
szekérkovács ~ fn Főként a → szekér vasalásának elkészítésével, felillesztésével foglalkozó → kovács.
szekérlámpás ~ fn Szekerek és kocsik éjszakai közlekedésekor használt
világítóeszköz. A jármű felismerhetőségét és a hajtó jobb tájékozódását szolgálta. Szekerek kivilágítására főként →
viharlámpát használtak. Ezt a → szekér
alá a tengelyre v. az első lőcs mellett a
szekéroldalra függesztették fel.
*szekernye: Tompa orrú → saru.
szekérnyújtó szekérnyútóṷ fn A →
szekér két tengelyét középen összekötő
erős rúd.
szekéroldal szekéróṷdal fn A → szekérnek rácsszerű oldala, amelyet a →
lőcsök tartanak össze. A lőcsös szekérnek olyan volt az oldala, mint a létra. A
~ deszkából is készülhetett. Főbb részei:
a két → bélfa, az ezeket összekötő →
zápok és a → középfa/közfa.
szekérrúd ∼ fn Röviden: rúd. A →
szekér első tengelyéhez erősített, a szekeret húzó állathoz is hozzákapcsolt kb.
3 m hosszú, erős rúd. A szekeret irányítják vele, de bizonyos esetekben húzásra
is szolgál, pl. a négyes fogatok esetében.
Van: lovasszekér-rúd és ökrösszekérrúd. A lovasszekér-rudak fennálló rudak,
a szekér juha tartja fenn a rudat, hogy a
lovak ne legyenek kénytelenek a nyaklóval a rudat is tartani. Az ökrösszekér-
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rudak csuklósak, az ilyen szekérnek v.
nincs juha, v. ha van, akkor nyelves,
amelyen a V-alakban hasított végű ~ leföl csuklózhat. A ~ részei a rúdfej, lovaskocsin ezt rúdvégnek is mondják. A
~ középső, hosszú része a rúd törzse, a
~nak a rúdszárnyak közé erősített vége a
rúdtő/rúdtöve, másként rúdnyila, ez
többnyire faragott rész, és a rúdszárny
/rúdszárnya, amelynek a nyílásába illeszkedik a rúd. A rúdszeg a jármot a
~hoz erősítő vasszeg, ill. lószekérnél ez
biztosítja, hogy a ~ ki ne jöjjön, ha pl. a
rúdon egy pár ló húz. A rúdragasztó a ~
elülső végén levő, kampóban végződő
szegek egyike, amelybe a nyaklóláncot,
ill. négyes fogat esetén a lovak kettős
hámfáját akasztják. A rúdtartó szíj a
talyigát húzó lónál a hátszíjról v. a nyeregről lelógó szíj, amely a talyiga rúdját
tartja. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
szekérszín ~ fn Másik neve: kocsiszín, röviden: szín. Részben nyitott oldalú gazdasági épület. Főként téli időszakban ebben áll a → szekér, ill. a → kocsi.
szekértengely szekértengej fn Röviden: tengej. A → szekér első és hátsó
tengelye. Fontos része a → stészli nevű
vaskupak, ez akadályozza meg, hogy a
kerék lecsússzék. L. még: marokvas,
tavatta zsír
szekérvásár ~ fn Országos → vásárokon az eladó → szekérre póznát tűztek, a pózna hegyére pedig egy kis széna- v. szalmacsóvát kötöttek, ezzel jelezték, hogy a szekér eladó. A régi időkben
a hortobágyi → hídivásárokon is tartottak ~t.
*Székes-rét: → Haláp
székfű: → kamilla
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székfűszedő lapát szíkfűszedőÝ lapát: A → kamilla/székfű virágos részének leszedésére, letépésére alkalmas fésűszerű → lapát.
székgyártó székgyártóṷ fn Székeket
készítő mesterember, asztalos.
széki pacsirta ~ fn Zömök testű, erős
csőrű, barnásszürke pusztai énekesmadár. A → Hortobágy jellegzetes sziki
madara. A földön táplálkozik és költ. L.
még: pacsirta
székisaláta: → szikisaláta
székláb ~ fn A → dagasztólábnak
/dagasztószéknek, ill. a → mosószéknek
a része.
szekrény ∼ fn 1. Ismert neve összetétellel: ruhásszekrény. Ajtóval nyíló tárolóbútor ruhanemű számára. Belül
többnyire egyik fele polcos, a másik
akasztós. Vele rokon az almárium és a
sifonér. Újabb konyhai bútordarab a
konyhaszekrény. 2. A mángorló része. 3.
Összetételekben kisipari munkaeszköz.
Ilyen a rézművesmesterségben használatos öntőszekrény/formaszekrény, sütőszekrény, ill. a ’tűztér’ jelentésű tűzszekrény és a méhészetben használt lépszekrény. L. még: szekreter; a fogalmak jelentését a szócikkükben!
szekrényes falióra szekrényes falióṷra: Szekrényhez hasonló, nagy díszes
keretbe helyezett → inköves óra/falióra.
Tehetős cívis családok lakószobáinak
dísze volt a 19. század végén, 20. század
elején. Több helyen napjainkig megmaradt.
szekreter ~ fn Kisebb fiókos →
szekrény, amelynek lehajtható ajtószerű
lapján írni lehet.

szabad kút
szekszió szekszióṷ fn (rég) → Tímároknál cserhántásra megvásárolt erdőrész.
szektember: → szeptember
szekundás ~ fn Cigányzenekarban
másodhegedűs, kontrás.
székülő székülőÝ fn (rég) Teljes nevén: székülőÝmester. A → céh egyik kisebb tisztségviselője volt. L. még: tímárcéh
székülőmester: → székülő
szél1~ fn Iránya szerint van felszél és
alszél, más néven anyaszél. Előbbi az
északi, a két utóbbi a déli ~ népi neve.
Népi elnevezés az esőt hozó délkeleti (v.
északkeleti) ~nek sántaszél, az erős,
hideg ~nek sivatag szél, éles szél, a viharos ~nek táborszájú szél, a csípős, marós, száraz tavaszi ~nek böjti szél, ill.
sovány szél neve. A cívis hiedelemvilágban is ismeretes a forgószélhez, másképpen boszorkányszélhez kapcsolódó hagyomány. A ~től védett hely a szélenyhe.
Mint az egyik legfontosabb természeti
jelenséghez népi időjárási megfigyelések
is kapcsolódnak hozzá: EsőÝt hoz a déli
~, szárasságtul akkor ne fíj! ŐÝszi esőÝ
vizet áraszt, tavaszi ~ utat száraszt: az
őszi esőzés ártalmas, a tavaszi ~ hamar
felszárít mindent. Ha veres az esthajnal,
~ lessz: ha naplementekor vörös az ég
alja, ~ lesz. Szombat este megáll a ~: a
megfigyelés szerint a tartós ~ szombaton
este meg szokott állni. − Kifejezésekben
is szerepel. Pl. szélnek megy/szél alá
megy: ~lel szemben halad; a birkanyáj a
nagy melegben úgy megy, hogy az orrába fújjon a ~, hogy a felhevült testét
lehűtse. Szeptember utóṷjjáig, októṷber
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derekáig a birkanyáj mindig ~nek megy.
Szél alá: a) a ~ irányában. b) ~lel szemben. Ennek a szele: tőle származik a
gondolat, ő az értelmi szerzője. Ez is az
ű szele. Más frazémákban is gyakori.
Szitkozódás: Hogy a ~ verje össze a
bokád!: akasszanak fel! A ~ vigyen
el!:〈betegség, éhezés miatt〉 fogyjál le!
Tréfás rosszkívánságok: A ~ ájjon meg,
te meg mindig szalaggyál! Fussál a ~lel
versenyt!: sose állj meg, ne legyen nyugtod! Szóláshasonlat: Úgy megy tülle a
píz, mintha a ~ fújná: pazarló. Szólás:
Tallóṷ jukábúl fúj a ~: aratás után őszi,
hűvös ~ fúj. Foga van a ~nek: csípős,
hideg ~ fúj. A nagyon gyenge, erőtlen,
beteges ember Ojan sovány, hogy a ~ is
majd elfújja. Széllel bélelt a ruhája:
~járta, szellős, hideg. Szélnek ereszti a
szóṷt: nem hallgat rá. Közmondás: Széllel szembe nem szabad pisilni: a közfelfogással szemben egy ember hiába küzd.
Nem zörög a haraszt/levél, ha a ~ nem
fújja: van vmi alapja a szóbeszédnek, a
pletykának. L. még: időjárás; a fogalmak szócikkeit is!
szél2 szíl fn 1. (Legelő)területnek külső, vmelyik határvonalához, oldalához
közeli része, pl. gulyaszél, gyepszél, juhszél, rétszél. 2. Tárgynak, testnek az oldalsó része, pl. hasszél, nyakszél, lábítószél. 3. Szélesség. Szólás: Szíle, hossza
egy: alacsony, kövér emberről mondják.
4. A vászon szövési szélessége mint
hosszmérték, ill. ilyen hosszmértéket elérő vászondarab. Jelzői használatban: két
szíl gatya. L. még: szélbeütés, szélcsipke; a fogalmak szócikkeit is!

szabad kút
szélbeszegés szílbeszegís fn → Pásztorkalap-készítőknél: a kalap szélének a
beszegése.
szélbeütés szílbeütís fn A → kolomp
szélének bevágása. Ha elhangolódik a
kolomp, üllőre teszik, bevágják a szélét,
így adnak neki megfelelő hangot, mélyebb v. magasabb hangra veszik.
szélcsipke szílcsipke fn Szövetek,
hímzett kézimunkák széleit lezáró →
csipke, amelynek szélessége 2−10 cm
között van.
széldeszka szíldeszka fn 1. Bőrdeszka. 2. A tűzfalnál levő párkánydeszka,
szélfogó.
szelekótya szelekóṷtya fn Szeleburdi,
kelekótya.
szelel ~ i Szellent. − Az ige adatolt
igekötős alakjai: → elszelel, kiszelel.
szelelés: → szórás
szelelőrosta szelelőÝrosta fn Szemes
termény tisztítását légáram segítségével
végző, a szemeket rostával osztályozó
kézi hajtású gép.
szelemen ~ fn A (ház)tető gerincén
végighúzódó, alátámasztott erős gerenda, amely a tetőzet súlyát viseli.
szelemenágas szelemenágos fn A
(ház)tető → szelemengerendáját tartó,
földbe ásott, két ágban végződő faoszlop.
szelemenes tetőszerkezet szelemenes
tetőÝszerkezet: Olyan tetőszerkezet, ahol
a tetőzet súlyát a → szelemen viseli.
Több változata alakult ki. A 19. század
közepéig gyakoriak az ún. → ágasfás
szelemenes tetőszerkezettel épült lakóházak. A kisebb házakon az épület két végénél állt az ágas, nagyobbaknál a két
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szélső között 3−4 közbülső ágast is alkalmaztak. Az Alföldön is hosszú ideig
~tel építkeztek. Sokfelé alkalmazták
csűrök, pajták, istállók, pincék lefedésénél is. Ezeknél tovább is maradt meg. A
~ a szegények építési technikájához tartozott.
szélenyhe ~ fn Szélárnyék.
szeles ~ fn Egy bizonyos méretű vászonból készült női ruhanemű, → kapkodó.
szelés szelís fn A finomítás második
mozzanata, amikor a → fazekas az
agyagcsomót a → szelőkéssel feldarabolja. A munkafolyamat során a megnedvesített agyagot egy deszkalapon → padvakaróval megtisztítja a → kavicstól és
veresparázstól, így puha, feldolgozható
lesz.
széles aljas szíles ajjas: → Szarvasmarha (ökör) alkatára vonatkozó megjelölés.
széleskarika szíleskarika fn Széles
agykarika. L. még: szekér
szélesmetélt szílesmetélt fn Szilvalekváros metélt. L. még: cívis konyha
Széles-rét: → Haláp
széleszalonna szíleszalonna fn Bőr
nélküli → szalonna. Jó tepertő sül ki belőle. L. még: disznóölés
szeletelődrót szeletelőÝdróṷt fn Kb.
20−25 cm-es rézdrót, amellyel a → fazekas az agyagot szeleteli.
szélez szílez i → Szíjgyártó szíjak
húsoldali két szélét levágja.
szélezés szílezís fn → Szíjgyártóknál
az a munkafolyamat, amikor a szíjak
húsoldali két élét levágják, hogy fűzéskor, fonáskor jobban egymásra feküdje-
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nek, és használatkor kevésbé bolyhosodjanak. L. még: leszélezés
szélező szílezőÝ fn → Szíjgyártók
eszközeként: A szíjak széleinek tompítására használt fanyélbe helyezett éles
penge.
szélezővas szílezőÝvas fn → Szíjgyártók díszítéshez használt eszköze,
amely csíkmintát présel a szélekkel párhuzamosan a bőrbe.
szélfogó szélfogóṷ fn 1. Cserepes
házfedél párkánydeszkája, amely a fedelet a széltől óvja. 2. → Külterjes állattartásban: nádból, vesszőből készült
szélvédő fal az állatok számára. 3. A
kaptár bejáratánál félkör alakban elkerített tér, hogy a röpnyílás közelében várakozó méheket megvédje. L. még: méhészet
szélhajtókóró: → ördögszekér
szélibeszabott szílibeszabott mn Kövér, tenyeres-talpas. L. még: emberi test
szelídgyümölcs szelidgyümőÝcs fn
Nemesített gyümölcsfa termése. L. még:
gyümölcstermesztés
szelíd-harangvirág: → harangvirág
szelid világosfakó szelíd világosfakóṷ: Lószínnév, a → fakó árnyalata. L.
még: lótenyésztés
szélkelep ~ fn A kerep (kelep) fából
készült „hangszer”. Egyik fajtája a kalapácsos kereplő, a szélkereplő, ~. Ezt a
szélkerék segítségével az áramló levegő
működteti. Szólás: Jár, a szája, mint a ~:
sokat és fölöslegesen beszél.
szélkereplő: → szélkelep
szélkiáltó szélkiáltóṷ fn Népi neve:
tőÝcsírmadár. A szalonkával rokon, barna tollú, hosszú csőrű madár.
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szélkólika szélkóṷlika fn A lovaknak
felfúvódással, bélgörccsel járó betegsége. L. még: ló betegségei és gyógyításuk
szélkór szélkóṷr fn Alakváltozata:
szélkóṷrság. A belekben megrekedt
szelektől eredő betegség, bélcsavarodás.
L. még: népi betegségnevek
szélkórság: → szélkór
széllelbélelt ~ fn Könnyű nyári köpeny. L. még: cívis női viselet
szellent ~ i 1. Halkan fingik. 2. Szel.
Szellentek a kenyírbűl.
Szellő: → ló
szellőzködik szellőÝzködik i Lehülés
céljából meglazítja a ruháját.
szellőző szellőÝzőÝ fn Másik neve:
szélsíp. → Rézműveseknél a leöntendő
tárgy már homokba mintázott formáján
lévő kis lyukak, amelyek arra szolgálnak, hogy az öntés során ne legyen levegős a leöntött tárgy. Öntés után az ide
befolyt réz neve: tüske.
szellőzőnyílás szellőÝzőÝnyílás fn
Röviden: szellőÝztetőÝ. Építményen,
épületen szellőztetésre való nyílás.
szellőzőszurkáló szellőÝzőÝszurkálóṷ fn Másik neve: tüske. → Rézműveseknél: mintázásnál fémből készült segédeszköz, amellyel kis lyukakat fúrnak
a homokba, hogy ne legyen levegős az
öntött anyag.
szellőztető: → szellőzőnyílás
szélmalom ~ fn A légáramlás energiáját hasznosító berendezés, mellyel őrlést, darálást, esetleg hántolást végeztek.
ŐÝr a malom, jár a vitorlája − mondták,
amikor forgatta a szél a ~ vitorláját. A
szélmalmok általában két kőpárral készültek. Az alföldi településeken a legelő
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szélén álltak, ahol a légáramlás útját nem
akadályozták fák, házak stb. (A debreceni híres ~, a → Hortobágy malom a
Mester utca végén szintén az akkori
városhatáron kívül állt.) A ~ hazai elterjedése összefügg a 19. század első felében kibontakozó gabonakonjunktúrával.
Kezdetben a gőzmalmokkal való versenyt is állták. Utolsó példányai az
1950-es évekig voltak üzemben. A magyar népi építészet értékes alkotásai.
Készültek fa felépítménnyel, vályogból,
sártapasztással, meszelve, téglaköpenynyel burkolva. − A debreceni szélmalmokról a régi iratok is említést tesznek:
1628-ban a Várad utca (mai Petőfi tér)
keleti során, és 1737-ben a Boldogfalvi
kapun belül a város szélmalmokat épített. 1864-ben Simon István ácsmester és
Barcsay Miklós kaptak engedélyt ~ építésére.
szelőkés szelőÝkés fn 1. → nagykés.
2. Félhold alakú, meggörbített kaszapengéből készített, két végén fafogantyúval ellátott éles szerszám, amellyel a
→ fazekas az összevert agyagcsomót
szeletekre vágja.
szélpogácsa ~ fn Mentolos cukorka.
szélsíp: → szellőző
szélszedő szílszedőÝ fn → Szíjgyártóknál a kiszabbott bőr bolyhos szélének
levágására való eszköz; élszedő.
széltére szíltire hsz 1. Összevisza,
rendetlenül. Hányták azok le szíltire a
dinnyét. 2. Egymás mellé, egy sorba.
Szíltire fogott nígyes fogat: egymás mellé fogott négyes fogat.

118

szabászasztal

szélütés szélütís fn Agyvérzés, gutaütés. Összetételben: → agyszélütés, főszélütés, tüdőszélütés.
szélvágó szílvágóṷ fn Az az eszköz,
amellyel a juhász a bőrdarabok szélét
egyenesre vágja.
szem ~ fn 1. – A/ Tréfás neve: pislogóṷ, jákha. A látás szerve; nézés, tekintet; látás, látóképesség. A ~ről a cívisek
azt tartják, hogy a kék ~ úri ~, a fekete ~
cigány ~ v. paraszt~, sárga ~ macska~
(de: szemverés). Névvel jelölt részei:
szemöldök, szempilla, szemegubója,
szemvilág/szemvilága/szembogárja. A ~
fő rendellenessége, fogyatékossága a
vakság,
farkassötétség/farkasvakság,
kancsalság, rövidlátás/közellátás, távollátás. Betegségei: árpa, szürke hályog,
zöld hályog, kötőhártya-gyulladás. A
rövidlátó ember gúnyos neve vakveréb,
vaksi, vekucs, kuksi, hunyori/hunyorgató szemű. Összetételben (a szemű képzett
melléknévvel váltakozva) gyakran szerepel. Ember, állat ~ére vonatkozik a
bagolyszemű, bogárszemű, bikaszemű,
csókaszemű, kökényszem/kökényszemű,
gubószemű, pengőszemű/karikaszemű,
juhszemű, menyecskeszemű (szén), meredt szem(ű), savószemű. − B/ Állandósult kifejezésben: szemire húz: megerőltetett lóval kapcsolatban mondják. Más
frazémákban igen gyakori. Szitkokban:
Sűjjík ki a ~ed!: szégyelld magad!
Gúvaggyon ki a ~ed a gödribűl!: a ~ed
ugorjon ki! Ugorgyon ki a (két) ~ed
gubóṷja! Járjon a ~ed, mint az asztalfia!: ne légy nyugodt! Apaggyík ki a
~ed! Fene egye meg a ~ed jovát! Gyereknek mondva: A fene a kis ~ed! A
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franc egye ki a ~edet mind a kettőÝt!:
vakulj meg! Fenyegetés: Úgy kípen teremtelek, hogy eggyik ~ed vendígsígbe
megy a másikhoz!: jól pofon ütlek. Szóláshasonlatokban: Ojan a ~e, mint a
sasnak: rendkívül éles. Úgy áll a ~e,
mint a vasvilla: dühösen villog. Más
változatban: Úgy áll a ~e, mintha vasvillával vettík vóṷna el az annya alóṷl,
mikor megszületett. Úgy jár a ~e, mint a
motolla: mindent észrevesz, mert idegesen tekintget körbe. Csillog a ~e, mint a
kan macskáé: ragyog, fénylik a ~e. Huncut ~e van, mint a macskának: nagyon
huncut, kacér a nézése. Kinyílt a ~e, mint
a csipás macskának: felbátorodott, vérszemet kapott. Szemmel tartya, mint
cigány a lovát: ti. nem ad neki enni, csak
figyeli, hogy talál-e magának élelmet.
Rohan, mintha a ~it vettík vóṷna: kétségbeesetten rohan. Örül, mint vak Laci
a fél ~inek: csekélységnek, semmiségnek nagyon örül. Jobban szerettem, mint
a ~emet a hejin: nagyon szeret. Szólásokban: Amit a ~e meglát, a keze nem
haggya ott: tolvaj természetű. Ellopja a
~eteket is: nagy tolvaj. A ~it is kilopják:
felelőtlen, nem ügyel a dolgaira. Felnyílt
mán a ~e: már tisztán látja a helyzetet.
Póṷkhálóṷs a ~e: részeg. Kiverte az ág
a ~it: a) elszegényedett. b) nő hamar
megöregedett. Belepte a köd a ~it: hályog van a ~én. Nem lát a ~itül: ott van
vmi előtte, mégsem látja. Nem íg ki a
~ed?: nem szégyelled magad? Kialudta
magát mind a két ~ire: jól kialudta magát. Mindene megvan, amit a ~e-szája
megkíván: jómódban él. Csak a ~e
kívánnya: igazából nem kívánja. Ráveti
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a ~it: legény vágyakozva néz a lányra.
Szeme fínyesedik, szája ídesedik: legénynek/legényről mondták, ha látta a
szeretett leányt. Megcsalom a ~em, de
megcsinálom, amit akartam: inkább nem
alszom az éjjel, de elvégzem a tervbe
vett munkát. Nem adnék belőÝle, ha a
~ed hurkon csüngene se: egyáltalán nem
kapsz belőle. Koppan attúl a ~ed: abból
bizony nem kapsz! Csak a ~it kéne lefogni: beteges színű; olyan, mintha a
halálán lenne. Szemnek mindent, kéznek
semmit: nézni szabad, de hozzányúlni
nem. Szemibe szíp, háta megett csúnya:
jelenlétében dicséri, távollétében gyalázza. Száz ~e van: mindent meglát.
Mehecc, amerre a ~eddel lácc!: nem
törődnek vele, hová megy. Türülheti két
ököllel a ~it: a) nagy kárt szenvedett. b)
megbán vmit. Közmondásokban: Sok ~
sokat lát: az egyéni véleménynél megbízhatóbb a többség véleménye. A nappalnak ~e van, az íccakának meg füle:
nappal látjuk, éjszaka halljuk, hogy mi
történik. Figyelmeztetés: Füle van a falnak, ~e az ablaknak: bárki meghallhatja,
amit beszélünk. Az íccakának nincsen
~e: a sötétség lehetőséget teremt a helytelen cselekedetekre. Eggyik hollóṷ nem
vájja ki a másiknak a ~it: mindenki a
maga fajtájához húz. A gazda ~e hízlajja
a jóṷszágot: a jó gazda mindig odafigyel
a jószágaira. 2. Némely gazdasági növény (különösen a gabonafélék, hüvelyesek) magja. Szemet kap: a liba v. kacsa tömésekor a kukorica~ a szárnyas
légcsövébe szalad. Ilyenkor hamar megfulladhat a szárnyas. Szólásban: Vak
tyúk is tanál níha ~et/búzaszemet: az
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ügyetlen v. ostoba embernek is lehet jó
meglátása, használható ötlete. Összetételben: paszulyszem, zabszem. 3. Cigányosan a kenyér azon része, ahol fel volt
hasítva. 4. A guba gallérjának első részét
kétfelől összefogó, színes posztóból
készült díszítés. 5. Rügy. Szőlészetben:
szemre indul. 6. Fürtös gyümölcs egyegy bogyója. Szemen szedett: egyenként
szedett 〈gyümölcs〉. Összetételben: aszúszem, sarokszem. 7. Névátvitellel egyéb
összetételekben: ablakszem, csíraszem,
eperszem, őrszem, fűzőszem, gubaszem,
aprószemű (szilva), mazsolaszemű (tengeri), menyecskeszemű (szén), pápaszem, pávaszemű (pillangó), vakszem. L.
még: emberi test; a fogalmak szócikkeit
is!
szembejászol ~ fn Másik neve: arccaljászol. Olyan → jászol, ahol a jászol
mindkét oldalára kötik a jószágot, szembenéznek egymással. Az istálló közepén
v. → nyári jászolként a tanyaudvar árnyékos helyén állt.
szembekötősdi szembekötőÝsdi fn A
→ fogócska egyik fajtája. Tréfás elbújó
→ gyermekjáték. A kiválasztott lánykának bekötik a szemét, ő lesz a cica. A
többiek körülötte sürögnek, gyakran
incselkedve mondják: Erre csörög a dió,
erre meg a mogyoró. Tapsolgatnak, húzogatják a cica szoknyáját, míg annak
vkit sikerül elkapnia és megneveznie. A
következő fordulóban az lesz a cica.
Elemi iskolás kislányok kedvelt játéka
volt.
szembogárja: → szemvilág
szemegubója szemegubóṷja fn →
Szemgolyó.
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szemel ~ i Szemenként elkülönítve
válogat, tisztít.
szemellenző szemellenzőÝ fn Más
ne- vei: szemzőÝ, szemlőÝ. Kocsiba fogott v. nyergelt lónak két szeme mellé, a
pofa külső oldalára, a kantárhoz erősített, rendszerint négyszög alakú kemény
bőrdarab, mely a ló látását menetirányba
tereli. A ~t tartó csatos szíj neve: →
szemzőtartó csatosdarab.
szemellenzős kantár szemellenzőÝs
kantár: Más nevei: szemzőÝs kantár,
szemlőÝs kantár. Olyan → kantár, amelyen → szemellenző van.
szemenszedés: → búzaírtás
szeménvaló szeminvalóṷ fn Ló
szembetegségeként: a szemhéj megvastagodása. L. még: ló betegségei és gyógyításuk
szemerkélő eső szemerkélőÝ esőÝ:
Enyhén csepergő → eső. L. még: időjárás
szemérmes szemírmes mn Éber, figyelmes, szemfüles.
szemes ∼ I. mn Kacér, villogó szemű
〈lány〉. Közmondásban: Szemesnek áll a
világ, vaknak az alamizsna: az érvényesül, aki ügyes, élelmes; aki élhetetlen, az
pedig koldusbotra jut. Változata: Szemesé a világ, vaké az alamizsna. II. fn Gabona. L. még: láncszemes, pápaszemes
szemes guba ~: A gallérján kétfelől
színes posztórátéttel díszített, gombbal
ellátott → guba.
szemes kalács: → mazsolás kalács
szemeszöktében szemeszöktibe hsz
Hirtelen.
szemét ~ fn Összetételben: → kocsmaszemét. Szólás: Csak ott seprik ki a
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szemetet, ahon a papok táncolnak: csak
a helyiség közepét sepri ki, felületesen
söpröget. Nem a ~en tanálták: ő sem
akárki. A frazéma a → zabigyerek, szerelemgyerek fogalmának ritkább népnyelvi szeméten/szemétdombon szedett
gyerek elnevezésére utal.
szemétdomb ~ fn Szemétdombon
szedett: rossz, hitvány, semmirekellő.
szemétdombon szedett gyerek: →
zabigyerek
szeméten szedett gyerek: → zabigyerek
szemétfogó kapu ~: A → kallóban a
vízláda előtt pár méterre található vastag
fűzfagallyakból sövényszerűen font kerítés, amelyet a víz által hozott falevelek
és egyéb hordalékok megfogására használtak, elkerülve ezzel, hogy a gubára
kallás közben rákerüljön a vízben úszó
szemét.
szemez/ik ~ i Eső csepereg, szemerkél.
szemfedél ~ fn Könnyű anyagból készített lepel, takaró, amellyel a koporsóban v. már a ravatalon leterítik a halottat; szemfedő. L. még: temetés
szemlő: → szemellenző
szemlős kantár: → szemellenzős
kantár
szemődök: → szemöldök
szemők szemőÝk mn Olyan 〈→ szarvasmarha〉, amelynek a szeme körül sötét szőr van.
szemölcs szemőÝcs, szömőÝcs, szömőÝcsőÝ fn Vírus okozta kemény kis
dudor a bőrön; bibircsók. Népi gyógymódja szerint, ha a tyúk a szekér alatt a
porban fürdik, ezzel a porral kell a ~öt
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bekenni, ettől elmúlik. A másik gyógymódja szerint vérehulló fecskefűvel kell
bekenni, attól is elmúlik. Racionális
gyógymódja: lószőrrel körülkötik, szalicilos faggyúval, választóvízzel, fekete
benzinnel, erős szesszel bekenik, kiégetik. L. még: népi gyógyászat
szemöldök szemőÝdök, szemőÝldök
fn A → szem fölött a homlokon ív alakban húzódó szőrzet.
szemőldök: → szemöldök
szemöldökfa szemőÝdökfa fn Ajtóv. ablakkeret felső, vízszintes fája.
szempilla ~ fn A → szemhéjak szélén levő szőrzet, ill. ennek egyik szála.
szemrehúzós ló szemrehúzóṷs lú:
Olyan ló, amelyik az erős munkától
megvakul. Ilyen ~ (volt) a nagyon jó
vérű → nóniusz, mert ez erején felül is
húz(ott). L. még: lófogat, lótenyésztés
szemtől-szemtelenében
szemtűlszemtelenibe hsz (tréf) Szemtől szemben.
szemül ~ hsz Szemesen, szemes állapotban. Szemül adtam neki két víka tengerit.
szemverés szemverís fn – A/ Nézéssel való → rontás, ill. ennek következménye. Népi hiedelemvilágunkhoz hasonlóan a → cívis hiedelemvilág is főként a → boszorkánynak tulajdonítja a
~sel való rontást, ill. a ~ képességével
rendelkező embereknek, akik bizonyos
külső ismertetőjegyekkel is bírnak (öszszenőtt szemöldök, szúrós v. kancsal
szem). Továbbá szemmel verhet bárki,
aki egy fontos eseménynél jelen van,
vkit v. vmit megcsodál, v. megdicsér.
Megkülönböztetik a szándékos és aka-
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ratlan ~t. A hiedelem szerint ~sel meg
lehet rontani minden gyenge, védtelen
élőlényt: így elsősorban újszülött gyereket, csikót, borjút, malacot, fiatal baromfit. A ~ tünetei: kisgyerek hirtelen roszszulléte, heves v. hosszantartó sírása,
álmatlansága, hasmenése; fiatal állatok
hirtelen elpusztulása. A csecsemőknek
szinte minden betegségét a ~ következményének tartották. − B/ A megelőző
eljárások és eszközök számtalan változatban voltak ismeretesek, főleg az újszülöttel kapcsolatban. Pl. a figyelmet
elterelő, feltűnő színű, általában piros
szalag a csuklón v. gyöngy a nyakon.
Általános volt, hogy az újszülöttet nem
mutatták meg idegennek, csak letakarva
vitték ki, vmint a csecsemőt megnéző,
abban gyönyörködő idegenek a gyerek
felé köptek (→ köpés). A ~ gyógymódja
elsősorban kisgyerekkel kapcsolatban a
→ ráolvasás is.
szemvilág ~ fn Alakváltozata: szemvilága, másik neve: szembogárja. Pupilla. L. még: szem
szemvilága: → szemvilág
szemvíz ~ fn 1. Szemgyulladás ellen
használt, a megmetszett szőlőtőkéből
kifolyó nedv. 2. → pálinka.
szemzés szemzís fn Növény oltása
rügy átültetésével. L. még: beszemez;
gyümölcstermesztés
szemző: → szemellenző
szemződísz szemzőÝdísz fn A → lószerszámon, a → szemellenzőn levő díszítés.
szemzős kantár: → szemellenzős
kantár
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szemzőtartó csatosdarab szemzőÝtartóṷ csatosdarab: → Kantár részeként: → szemellenzőt tartó csatos szíj.
szén ~ fn Népnyelvi jelentése: parázs. Szószerkezetekben: eleven ~: parázs; hóṷtt ~: kialvó tűz; menyecskeszemű ~: parázsló ~.
széna szína fn – Lekaszált és megszárított fű v. más takarmánynövény
mint állati eledel. Az első kaszálású fű
az anyaszéna; a második (v. harmadik)
kaszálású a sarjúszéna, a lekaszált magas szárú fű a gyepszéna, a zölden levágott és megszárított bükkönyből van a
bükkönyszéna, a harmatos, nedves ~ a
vonult széna, gyenge minőségű takarmány a perjeszéna. Szóláshasonlat: Nyeli, mint ökör a jóṷ színát: mohón eszik
vmit. Szólások: Szína-e vagy szalma? −
akkor kérdezték, ha a legény megkérette
a lány kezét, hogy hozzámegy-e v. sem.
Jóṷ rendbe van a színája: jómódban él.
Alapjelentése: Amelyik gazdának már
összegyűjtötték a ~´ját, az már nyugodtan alhat, nem kell az időjárás szeszélyeitől tartania. Közmondásokban: Fekete
szína, fehír kenyír: a gyakori eső árt a ~
minőségének, ugyanakkor használ a kalászosoknak, bő termés várható. A szína
akkor szína, ha már kazalba van: nem
szabad a ~´t sokáig gyűjtetlenül hagyni,
mert megázhat, és akkor veszít az értékéből. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
szénacsinálás: – A/ Nagy gonddal és
fáradsággal végzett munkafolyamat,
amely magába foglalja a kaszálást, szárítást, gyűjtést és betakarítást. A ~t az
éghajlaton kívül a gazdálkodás tudatossága is befolyásolta. A gondos szárítás
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jobb minőséget biztosított, mint a szárítással nem sokat törődő gyakorlat. – B/
A város körüli erdőségek vizes, mocsaras rétjein még az 1930-as években is
sok szénát kaszáltak. A nagyobb gazdáknak azonban volt saját v. (a várostól)
bérelt kaszálója. A bérlés felében történt.
A múlt század közepéig a debreceni
gazda nagyrészt a → Nagyerdőről szerezte be az állatai takarmányozására
szolgáló → szénát. (Nem volt elhanyagolható az a mennyiség sem, amit a házaló → szénakereskedőtől/csihéstől, ill.
a → szénapiacon vett meg állatainak.) A
rendszeres ~ miatt az erdő pusztult, egyre nőtt a ligetes kaszáló területe. Hajdan
a Nagyerdőt csak legeltetésre és kaszálásra használhatták, nevük → cserekaszáló volt, mert csak 7 évig maradhatott
egy polgár kezén. Az ilyen kaszáló mértékegysége a → boglya volt, azt a területet jelölte, amelyről 1 közepes méretű
boglya szénát le lehetett vágni. Mérete
3500−4000 négyszögöl között változott.
Másik mértékegység az → újboglyás, ez
3600 négyszögöl volt. Épületet sokáig tilos volt a kaszálón építeni, a kaszások
föld alatti kunyhókban laktak. Később a
városi tanács engedélyezte, hogy hasított
fából, szalmából, sásból → hegyes kunyhót építsenek. A kunyhó melletti →
gazólba n 8−10 ökörnek is volt hely.
Télire olykor kicsaptak ide 160−170
marhát is, és tavaszig az itt összegyűjtött
szénával etették őket. (A gulyát őrző
gulyásbojtárok is itt laktak.) – C/ A debreceni Nagyerdőn termő sokféle fű közül
legjobbnak tartották a főként partos helyen növő → tippant. Vékony szálát a
jószág zölden is szerette. Elfogadható
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minőségű szénának számított a kiszáradt
→ fenyér is, különösen, ha → pipag és
útifű is volt közötte. A szénát először
júniusban kaszálják. Az első kaszálás
eredménye az → anyaszéna, a másodiké
a → sarjú. (Háromszor csak vizenyős
helyen lehet kaszálni.) Szénakaszáláshoz
ugyanazt a → kaszát használták, mint
aratásnál, de → csapóvessző/kaszacsapó
nélkül. (Legföljebb túl magas fű levágásához tettek fel rá egyágú csapóvesszőt.)
Fűvágáshoz a kaszát kisebbre állították.
Ha a fű kicsi volt, akkor 2 rendet vágtak
össze (→ összevágott rend). Egy rend
szélessége kb 1 m volt. Szeles, napos
időben a rend 3−4 nap alatt megszáradt.
A vastag rendet többször is megforgatták, hogy ne füljön össze. A szénagyűjtés eszköze régebben a 3 ágú favilla volt.
A munkából a nők, nagyobb gyerekek,
rokonok is kivették a részüket. Az öszszegyűjtött szénát hajdan → szénavontatóval, később → vendégoldalas szénásszekérrel a tanyaudvar körülkerített helyére, a → szénáskertbe hordták, és hatalmas kazlakba rakták (→ szénakazal).
Itt sorakoztak a szalmakazlak is. L. még:
ösztörű, területmérték
szénagyűjtés: → szénacsinálás
szénagyűjtő gereblye: → gereblye
szénaízék: → ízékszalma
szénakazal színakazal fn Megszárított és összegyűjtött → szénából rakott
→ kazal. A cívis parasztgazdaságokban
rendszerint a tanyaudvar elkerített helyén, a → szénáskertben állt. Szóláshasonlat: Ojan bogjas a feje, mint egy színakazal: fésületlen, gondozatlan a haja.
Szólás: A színakazalba a tűt keresi: a lehetetlenre vállalkozik.

szabad kút
szénakereskedő színakereskedőÝ fn
Másik neve: csihés. Szénát adó-vevő
ember. L. még: csihe
szénamurva színamurva fn Az →
anyaszéna hordásakor visszamaradó
magvas, apró szénatörmelék, szénapor.
A cívisek a ~´t a fürdővízbe tették, mert
mindenféle gyógyfű található benne. A
debreceni tanyákon különösen a köszvény gyógyítására használták. L. még:
népi gyógyászat
szénapadlás színapadlás fn Gazdasági épületeken → széna tárolására való
padlás. Innen juttatják le a → szénatartóba a takarmányt.
szénapiac színapiac fn A Kisállomás
előtt volt, itt adták-vették a szénát. A 19.
és 20. század fordulója táján a →
talyigások egyik állomáshelye volt (, a
másik a → Csicsogón). Tulajdonnévnek
is tekinthető.
szénáskert színáskert fn Széna és
szalma tárolására elkerített tanyarész,
gazdasági udvar. Itt volt felállítva a →
nyári jászol is.
szénásszekér színásszekér fn → Szénával megrakott → szekér. Szokásos tartozéka a → vendégoldal (és a nyomórúd). Szóláshasonlat: Ojan a feje, mint
egy színásszekér: fésületlen, borzas.
szénatartó színatartóṷ fn 1. A közvetlenül felhasználásra kerülő széna tárolására szolgáló lécekkel, deszkákkal
körülkerített négyszögletes hely az →
istállóban, a szénapadlás alatt. Rendszerint az istálló közepe táján kapott helyet,
és úgy alakították ki, hogy egyik oldalával az épület falának támaszkodjék. Az
istálló padlására az oda állított létrán
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lehet(ett) feljutni. Gyakran a legények,
cselédek fekvőhelyéül is szolgált. 2. A
gulya állandó téli szállásának vályogfallal elkerített szénatartó része.
szénatukarcs ~ fn Összefont szénacsomó.
*szenátus: Önkormányzati jogú város kormányzó testülete, nagytanács.
Debrecenben a leggazdagabb és legtekintélyesebb (kereskedő)családok tagjai
alkották. A város életével kapcsolatos
minden fontos (és kevésbé fontos) kérdésben a ~ döntött.
szénavágó színavágóṷ fn Nyélre erősített kétágú kés, amellyel a kazalban
levő szénát átvágják. Vidékünkön mindenütt ismert és használt eszköz volt.
szénavontató színavontatóṷ fn Az
összegyűjtött → széna elvontatására való eszközök összefoglaló neve. → Eketalyigából, láncból és kötélből áll(t).
szénavontatás színavontatás fn Az
összegyűjtött széna behúzására a tanyába a → szénavontató segítségével.
szénázik színázik i Ló → szénát
eszik.
szénázó színázóṷ fn A legelőn levő
téli etetőhely.
*szénégetés: A régi időkben a ~ is
Debrecen iparához tartozott. A kovácsok, csiszárok, lakatgyártók sok faszenet használtak, ezért kizárólagos joguk
volt a városba hozott szén felvásárlására.
A kovácslegénynek először a ~t kellett
megtanulnia. L. még: *céhen kívüli kismesterségek
szénégető szénígetőÝ mn − Közmondás: SzénígetőÝ kovácsnak szenestőÝkén

szabad kút
van a szeme: mindenki arra néz, amiből
él.
szenescsutak: → pemete
szenesvíz ~ fn Vödörbe tett víz,
amelybe a → szénvonót belemártják. L.
még: kenyérsütés
szénior ~ fn A → Református Kollégium diákjainak választott ifjúsági vezetője.
széniori hivatal ~: A → szénior dolgozószobája a → Református Kollégiumban. Itt intézte a hivatali ügyeket.
szent ~ mn I. mn 1. Szenteskedő. 2.
Szent igaz, bizonyos. 3. Nagyon. Ha ~ül
kukoríkol, akkor se hiszem el: bármenynyire szeretné, akkor sem hiszem el. II.
fn Enyhébb káromkodás: Az apád szentyit! Közmondás: A ~nek is maga felé
hajlik a keze: mindenki a saját érdekét
tartja szem előtt. Változata: Minden ~nek
maga felé hajlik a keze. L. még: faszent
*Szentágota: → Hortobágy
Szent András hava: → november
*Szent András utca: → utcák−utcanevek
Szent Anna utca Szent Anna ucca tn
A Belvárosban a Piac utcából indul, és
az Attila térig vezet. A 19. század végéig
a Varga és Battyány utcánál kezdődött,
és a város egyik kapujához tartott. Nevét
a Szent Anna tiszteletére emelt kápolnáról kapta, első említése 1547-ből való.
Az 1950-es évektől a rendszerváltásig
Béke útjának hívták. L. még: utcák−utcanevek
szentantaltüze: → orbánc
szentantaltüzes: → orbáncos
szentbor ~ fn → Úrvacsoraosztásról
megmaradt → bor.
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Szent Dávid ~ tn − Szólás: Elhegedülte ~: kölcsönadott tárgyról: arról már
letehetünk, annak már vége van. Elhegedülte ~ a nóṷtáját: meghalt. − A Holdhoz (holdfoltokhoz, holdkráterekhez)
kapcsolódó, általánosan ismert „megfigyelés” szerint a Holdban az Uriás feleségét elcsábító Dávid király muzsikál.
szentegyház ~ fn (rég) Templom.
Gyönyörű ~ van ebbe a faluba.
szenteltvíz ~ fn A magyar népi hitvilág egyik legáltalánosabb gyógyító, gonoszűző és rontást megelőző „eszköze”
volt. Európa minden római katolikus
vallású népének hitvilágában hasonló
szerepet játszott. Mindezzel ellentétben a
reformátusok sosem mulasztották/mulasztják el a ~ hatástalan voltát hangsúlyozni. Erre utalnak a cívis nyelvben (is)
élő szólások: Se nem árt, se nem használ, mint a ~: (gúny) teljesen hatástalan.
Lerántya rulla a szenteltvizet: megbírálja, leszidja, leteremti. Rontott változat a
Lerántja róla a leplet, ill. a Leszedi róla
a szenteltvizet helyett.
Szentesi ~ tn − A kéretlen felajánlkozás kigúnyolása: Ha marha kell, itt
vagyok én, ~! A 19. század végének híres debreceni marhakereskedőjéhez kapcsolódó, korabeli helyi vicclapban megjelent gúnyrajz szövege.
szentesi meggy ~: Másik neve: kőÝrösi meggy. Egy → meggyfajta.
szentesi talicska szentesi tajicska:
Szentesen készített nagyobb méretű,
festett, vasalt → kubikostalicska. Súlya
18−20 kg. Bizonyára ez szerepel a szólásban is: Túlestünk rajta, mint a szentesi
kubikos a targoncán/tajicskán: (tréf)

szabad kút
mondják, ha vmi hirtelen véget ér: ti.
amikor átesett rajta, ezt mondta: Hálistennek ezen is túlestem.
szentgellért-gyökér ~ fn Radix
gentianae. Tárnicsgyökér. → Gyógynövényfajta, megszárított gyökerét porrá
törve állatok ételeiben étvágygerjesztőnek adják be.
szentgyörgy-buckó: → szentgyörgyvirág
*Szentgyörgyfalva tn – Kora középkori falu volt. Templomát a törökök és
krimi tatárok 1594-ben felégették, a falu
elnéptelenedett. Emlékét a → Józsa főutcájának is tekinthető Szentgyörgyfalvi
út őrzi.
Szentgyörgyfalvi út: → Szentgyörgyfalva
Szent György hava: → április
Szent György-nap ~ fn Jeles nap, a
tavaszkezdet szimbóluma. Szent György
-nap (április 24.) a jószág → kiverésének
időpontja, ekkor hajtják ki a pásztorok
az állatokat a legelőre, és Mihály napig
(szeptember 29.), száraz ősz esetén ennél
tovább maradnak kint velük. Több, a cívisektől is ismert időjárási megfigyelés,
népi hiedelem kapcsolódik hozzá: Ha ~
előÝtt megszóṷlal a bíka, akkor hideg
tavasz lessz. Szent György-nap után kalapáccsal se lehet visszaverni a gazt,
vagyis április 24-e után már gyors fejlődésnek indul a növényzet. Ha ~ előÝtt
dörög, jóṷ termís várhatóṷ. A ~ táján
hullóṷ meleg esőÝ gazdag termíst ígír.
Szent György-nap íccakáján az elásott
kincs fel szokott lobbanni. L. még: időjóslás
*Szent György-napi vásár: → vásár
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szentgyörgy-virág ~ fn Másik népi
neve: szentgyörgybuckóṷ. Becézett népi
elnevezése: györgyike. Köznyelvi neve:
gyöngyike. Muscari. Apró gömböcskékből álló, sötétkék v. kékeslila színű, illatos virágai vannak. Száraz gyepek, sziklás helyek növénye, de → virágoskertekben is megtalálható (volt).
Szent Habakuk Szent Habakukk tn
Habakuk ún. kispróféta volt a káldeus
uralom korában. Neve − bizonyára hangalakja miatt − alkalmas volt a meglepődés és csodálkozás kifejezésére: Szent
Habakukk!
szentheveder-napja: → szentheverdel-napja
szentheverdel: → szentheverdelnapja
szentheverdel-napja ~ fn Más nevei:
szentheverdel, heverdelnap. Népetimológiásan szentheveder-napjának is mondták. 1. Olyan esős napok, amikor nem
lehet dolgozni, lehet aludni. 2. Lustálkodással, pihenéssel töltött munkanap;
olyan munkanap, amelyet vmilyen gátló
körülmény miatt lustálkodással, pihenéssel töltenek. 3. Diáknyelvben: tanítási
szünet. − Szólásban: Szentheverdel ünnepe/napja van: az esős idő miatt kénytelenek vagyunk pihenni. L. még: korhelyhétfő
*Szentimre: → Hortobágy
*Szentiván: → Hortobágy
Szent Iván hava: → június
Szent Iván napja: Június 24. Az →
aratás kezdetének egyik jeles napja.
Ettől kezdve a kalász már nem nő, csak
érik.
Szent Iván-i ének Szent Ivány-i ínek
fn − Szóláshasonlat: Ojan hosszú, mint a

szabad kút
Szent Ivány-i ínek: a) pl. beszéd, vers
hosszú és unalmas. b) arra mondják, ha
nagyon lassú tempóban, elnyújtva énekel
vki. A ~ június 24-éhez, Keresztelő
Szent János ünnepéhez, a nyári napfordulóhoz kapcsolódó rítusének, amelyet a
Szent Iván-napi tűzgyújtáskor énekeltek.
Igen hosszúra nyúló ének, a népi hagyomány szerint az ördög ezt megkezdte, de nem tudta befejezni, hanem
megfulladott rajta. A református vallású
cívisek csak a frazémát ismerik.
Szent Jakab hava: → július
szentjános rozs ~: Az őszi → rozs
apró szemű fajtája. Júniusban (Jánosnapkor) vetve őszkor kaszálható, és a
következő évben szemtermést ad. L.
még: kalászos
szentkenyér szentkenyír fn → Úrvacsoráról megmaradt → kenyér.
*Szentkereszt: → *Lomb
*Szentlászlófalva tn → Debrecen
egyik ősi településmagja. Az északkeleti
oldalon, a Rákóczi utca és → Csapó utca között terült el.
*Szent László utca: → Széchenyi utca, → utcák−utcanevek
szentlélek szentlílek fn − Szóláshasonlat: Úgy ül ott, mint egy csomóṷ
szentlílek: szótlanul, mozdulatlanul ül.
*Szentmargita: → Hortobágy
*Szentmihályfalva [?] tn A mai belváros északnyugati negyedében, a Mester utca és Bethlen utca által határolt
körcikkben feküdt. L. még: Debrecen
Szent Mihály lova Szent Miháj lova:
Általában dísztelen, feketére festett halottszállító → saroglya. Fából készült, 4
lábú állvány Temetéskor a koporsót helyezték rá, amelyet aztán 4 ember a vál-
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lára véve a sírhoz vitt. A gyászkocsik
megjelenése szorította ki a használatból.
Szólásban: Elvitte a Szent Miháj lova:
meghalt, eltemették. L. még: ló
Szent Mihály-nap Szent Miháj-nap
fn Nevének változata: Miháj-nap. A cívis állattartók, gazdálkodók, iparosok,
vásározó kereskedők jeles napnak tekintették. Mihály-nap (szeptember 29.) az
ősz beálltának időpontja, az állattartó
cívisek számára a pusztai legelőkön
tavasztól kint tartózkodó jószágok hazahajtásának, a → széjjelverésnek, → beszorulásnak a napja. E napon v. ennek
környékén tartották Debrecenben a Mihály-napi országos állat- és kirakodóvásárt. A debreceni nagyvásárnak napjainkban is országos híre van (→ nagyszabadság). A ~hoz több népi megfigyelés
kapcsolódik: Szent Miháj-nap után bármerrül fúj a szél, az mindig hideg. Szent
Miháj-nap után a Jóṷ Isten elcsapja a
legyeket: elpusztulnak a hidegben. Szent
Miháj-nap után a füvet harapóṷfogóṷval se lehet már kihúzni: mert már nem
nőnek a hidegben. Akit Szent Miháj-nap
után kalapba lácc, attúl ne kírj tanácsot!: ti. okos ember szeptember 29-e
után már kucsmát visel.
*Szent Mihály utca: → utcák−utcanevek
szentmiklósi pipa szentmiklóṷsi pipa: Gyárilag előállított cseréppipa. L.
még: debreceni pipa
*Szent Miklós utca: → Miklós utca
Szent Pál ~ tn − Szóláshasonlat: Otthagyta, mint ~ az oláhokat: a) váratlanul, köszönés nélkül távozott. b) cserbenhagyta. Történelmi összefüggéseket

szabad kút
mutató szólás, a manicheus valláshoz
kapcsolódik, amely felekezet Moldvában
is el volt terjedve. Bár híveit a 16. században megtérítették, ők azonban mint
makacs tisztelői ~nak, tévesen értelmezett tanait továbbra is vallották. Erdélyben 1660 táján már voltak oláhok (románok), akiket a Kollonich Lipót
(1631−1707) katolikus főpap ellenreformációs térítése a ~-kultusztól csakhamar elvont. 1669-ben már ~ tanainak
nyoma sincs közöttük. L. még: Pál, pálfordulás
Szent Péter ~ tn − Szóláshasonlat:
Könyörög, mint ~ a híd vígin: (tréf) nagyon könyörög. A könyörög itt bizonyára ’koldul’ jelentésű szó. A koldulás
gyakori helyszínei a nagyforgalmú hidak
voltak. Szent Péter a frazémában talán
mint az őt ábrázoló szobor szerepel. Még
valószínűbb, hogy a ~hez fűződő igen
gazdag és általában őt nevetségessé tevő
legendamesék egyikéről van szó. Szólás:
Hömbörgeti ~ a hordóṷkat: (tréf) dörög
az ég. L. még: mennydörgés
Szentséges Isten: → Isten
Szentséges jó Isten: → Isten
szenvedés szenvedís fn Kifejezésben:
Szenvedís alá jön a guba: a kallóban a
víz nagy ereje forgatta, verte a gubát,
erre mondták.
szénvonó szénvonóṷ, szívonóṷ, szívanóṷ fn A parázsnak, a hamunak a
kemencéből való kihúzására szolgáló,
hosszú fanyélre merőlegesen ráerősített
vaslapból álló nyeleslapát v. trapéz alakú
deszkalap, közepében egy lyukkal,
amelybe egy hosszú rúd van illesztve. →
Kenyérsütéskor használják.
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szenzál cenzár fn Üzletszerzéssel,
főként jószág adásvételével foglalkozó
személy, → kupec. A ~ kéretlen közvetítő volt, aki a → szenzálpénz reményében
vállalta az alkudozást.
szenzálpénz cenzárpíz fn Az üzletszerzésért a → szenzálnak fizetett kisebb
pénzösszeg.
szennyes ~ mn → Juh pofaszínének
jelölésére.
szennyesláda ~ fn A mosásra váró
szennyes ruhanemű, konyharuhák stb.
tárolására szolgáló fedeles → láda. Helye általában a konyhában volt, ülésre is
használhatták. Gyakran a régi menyaszszonyi ládát, a tulipános ládát fogták be
erre a célra.
szennyespej ~ mn Lószínnév, a →
pej szín egyik árnyalata. L. még: lótenyésztés
szennyes szőrű szennyes szőÝrű: →
Szarvasmarha, ló színeként: piszkossárga.
szennylé ~ fn Másik neve: szennyvíz.
A karám piszkával és esővízzel elkeveredett trágyalé. A ~ a → hídláson keresztül lefolyik egy aknába, onnan
időnként kimerik, és a kert trágyázására
használják.
szennyvíz: → szennylé
szép szíp mn − Jókívánság: Szebbel,
jobbal újíccsa!: annak mondják, aki új
ruhát visel. Fenyegetés: Vigyázz, míg szípen vagy!: ne bosszants fel! Szólás: Szűkön, szípen bánny vele!: takarékosan.
Csúnya, de tetszeni vágyó, cifrálkodó
nőre mondják gúnyosan: Hátul szíp.
Közmondás: Elíg szíp, aki íp [ép]: a
~ségnél fontosabb az egészség.

szabad kút
szépanya szípanya fn Vmely dédszülő (nagy)anyja. L. még: rokonság
szépasszony szípasszony fn Ártó
szellem, boszorkány, aki a néphit szerint
pl. az újszülöttet elcseréli, rontással
megbetegít gyermeket v. jószágot, és
csapatostul táncolva forgószelet okoz.
Szólás: Megenném a szípasszony főÝztyit: farkaséhes vagyok. L. még: cívis hiedelemvilág
szép halál szíp halál: Idős korban
bekövetkező könnyű, szenvedéssel nem
járó halál.
szépapa szípapa fn Vmely dédszülő
(nagy)apja. L. még: rokonság
szepe ~ mn 1. Szeplős. 2. Sötétebb
foltokkal tarkázott, fehér v. szürke alapszínű 〈ló〉. L. még: lótenyésztés
Szepes ~ tn A → Basahalomtól délre
Debrecen és Mikepércs között terül el a
→ Tócó mellett. Egykor önálló falu volt,
bihari várnép lakta. Debrecen tulajdonába a 16. században került. A középkori
települést 1235-ben a Váradi Regestrum
említi Zeb néven. Szepesnek az Árpádkorban monostora is volt. A 15. században határába beolvadt két templomos
falu, Csécs és Szabolcs is. Az 1610-es
években már szepesi pusztaként említik.
Tanyásodása akkor lett számottevő, amikor az állattenyésztésről áttértek a növénytermesztésre. A mai → Ondódba
olvadt be.
*Szepesi-puszta: → Szepes
Szepességi utca Szepességi ucca tn A
Hatvan utca végétől a Széchenyi utcáig
tart. Itt volt a debreceni nagyvásárok
idején a szepességi vászonkereskedők
szálláshelye és raktárhelye. 1912-ig
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Tizenháromváros utcának nevezték a 13
szepesi városra emlékezve. Az utcában
és környékén laktak a → talyigások,
akik a város legszegényebb, de egyben
leghagyományőrzőbb rétegét alkották.
Azért laktak itt, hogy közel legyenek az
országos vásárok helyszínéhez. A korábbi utcanévről, ill. az utca hajdani
lakóiról egy rigmus is fennmaradt: Tizenháromváros/Víges-vígig sáros./Nem
laknak ott mások,/Csak a tajigások.
Szép György János: → cívis ragadványnevek
szeplő szeplőÝ fn Bőrön napsütéstől
keletkező apró, barnássárga v. vöröses
foltok. Eltűntetésére a cívis lányok is
több „gyógymódot” ismertek. Fecskét
látok, szeplőÝt mosok − mondták tavaszszal, amikor először fecskét láttak, közben olyan mozdulatokat tettek, mintha
mosnák az arcukat. Szeplő ellen márciusi hólével mosták az arcukat. L. még:
cívis hiedelemvilág, népi gyógyászat
szeplős szeplőÝs mn Ló bizonytalan
színének megjelölésére mondják. − Szóláshasonlat: Ojan szeplőÝs, mint a
pujka- tojás: vki nagyon szeplős. Közmondás: Minél szeplőÝsebb, annál
teccőÝsebb: a szeplős lány is lehet szép.
L. még: lótenyésztés
szépnagyanya ~ fn → Dédanya [?].
szépnagyapa ~ fn → Dédapa [?].
szeptember ~, szektember fn Az év
kilencedik hónapja, 30 napos hónap. Az
ősz kezdete (szept. 21). Az őszi betakarítás, almaszedés ideje. Szeptember végén,
Mihály-napon (v. később) történt a hortobágyi legelőn tartózkodó gulya hazahajtása, ill. erdei legelőre hajtása, a →
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beszorulás/beverés/szorulás/szétverés. E
nap körül rendezték/rendezik az országos állat- és kirakodóvásárt. A földeken
az őszi → szántás, berenálás, vetés folyik. − Közmondás, népi időjárási megfigyelés: Szeptember szíp ember, októṷber csúf ember, november rossz ember:
~ben még rendszerint jó az idő, októberben rosszra fordul, novemberben meg
már zorddá válik. Az év utolsó hónapjait
a hónapnevek végződése miatt „ember
hónapok”-nak is szokták nevezni.
*Szép utca: → *utcaszer
szer ~ fn 1. Alkotórésze, rétege vminek; rész, porció. 2. Sor, sorrend. Pl. a
gubások sorrendje a kallóban. 3. Juhászatban: → sántázószer; tejoltó(szer) 4.
(Saját készítésű) gyógyhatású készítmény betegségek ellen; vegyszer, pl. →
patikaszer, → folyósítószer. 5. Utca, utcarész, pl. → ószer. II. mn Kész, kapható vmire, hajlandó vmit tenni. − Szólás:
Se ~i, se száma: a) olyan sok, hogy számon se lehet tartani. b) rendetlenül sok
van vmiből. L. még: középszer, puhítószer
széra: → széria
szerbál ~ i Evés v. ivás közben szürcsöl.
szerbe-számba ~ hsz Szerbe-számba
szed/vesz: → kallósgazda megszámolja,
osztályozza, sorrendbe teszi a → kallóba
érkező gubákat.
szerbtövis ~ fn Xanthium spinosum.
Az őszirózsafélék családjába tartozó,
lágy szárú, egynyári → gyomnövény.
Hosszúkás, lándzsás levelei, hosszú ágtövisei vannak. L. még: Hortobágy növényvilága
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szérdék szérdik, szérgyik fn Az →
aludttej kocsonyás része. A → tehéntúró
készítésekor a melegítés következtében
az aludttej két alkotó része, a ~ és a lágy
→ savó elkülönül egymástól. A ~et a
gazdasszony kihevítette v. kifűtötte: A
→ szabad konyhán gyenge tüzet rakott,
és a tűz mellé helyezte az aludttejes
csuprokat. Közelebb-távolabb tette a
tűzhöz, fordított rajta, hogy a meleg
egyenletesen érje. A melegítés következtében az aludtej 2 alkatrésze fokozatosan
elvált egymástól, kemény túróvá állt
össze, és kiszorította magából a vízszerű
savót. A kettéválás megtörténte után a
gazdasszony a túrót a túrószacskóba töltötte. − Egy régi cívis közmondásban is
előfordul: Ebül gyűlt szérgyik kidül a
konyhára! A hamis kereset nem száll ágrúl ágra!: a tisztességtelenül szerzett vagyon hamar elvész.
szérdékes szérdíkes mn Határozatlan,
ide-oda kapkodó, szeleburdi.
szereda ~ fn Szerda.
szeredás ~ fn Hosszú bőrszíjjal (→
szeredásszíj) nyakba akasztható, vállon
hordozható, négyszögletes (40 cm hoszszú, 45 cm széles), fedeles oldaltarisznya, amelyet főleg kecskeszőrből, szarvasmarha- és lószőrből szőtt anyagból
készítettek. A színezett csíkos, mintás
anyagból kiszabott és összeállított ~t
többnyire még bőr rátéttel is díszítették,
a fedelét és az alsó két csücskét bojttal,
rojtokkal látták el. A rojt fölött egy 8 cm
széles fekete bőrszegély, amelyen zöld
zsinórral tulipán és rozmaring ág között
volt látható a magyar címer. Rendszerint
a tulajdonos nevének kezdőbetűi is ki
voltak formálva. Belseje vászonnal volt
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borítva, ebből egy nagy zseb is ki volt
alakítva, ebbe jött a pogácsa, pálinkásüveg, a külső nagyobb részbe a kenyér,
szalonna, töltött hús. Egy-két napi eleség
elfért benne. Készítésére korábban kisiparosok, tarisznyás mesterek, → szíjgyártók szakosodtak, akik több méretben
és minőségben készítették. A nyersanyagot a → tímároktól szerezték be, maguk
osztályozták, kártolták, fonták, festették
és szőtték. Nagy előnye volt, hogy esőben sem ázott át. A férfiak hordták, különösen jómódú gazdák, iparosok, számadó pásztorok kedvelt tarisznyája volt. A
szegényeké egyszerűbb változatban készült. A ~t a gyalogos az oldalán, a lóhátas a nyereg első kápáján, a szekeres a
kaskaróba v. a sallangba akasztva hordta. Az első világháború után fokozatosan
kiszorult a használatból.
szeredásszíj ~ fn A → szeredás
nyakba akasztására való, ahhoz csatlakozó, kb. 1 m hosszú, 4 és fél cm széles
szíj. Jobb oldalán a szíjtól 10 cm magasan egy 4 és fél cm átmérőjű rézkarika
található, ehhez kötötték a késhűvely
szíját, a bal oldalon hasonló távolságra
egy kis rézcsat a szíj összecsatolására.
szerelem ~ fn Szólás: Tóṷtágast áll
benne a ~: nagyon szerelmes. A fogalomkörhöz tartozó témakörök: házasságkötés szokásköre, lányélet, legényélet,
megétetés, szerelmi ajándék, szerelmi
jóslás, szerelmi varázslás, udvarlás, zabigyerek/szerelemgyerek. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
szerelmeslevél ~ fn Hajtogatott vajas
tészta. L. még: cívis konyha
szerelmeteskedik ~ i Szerelmeskedik.
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szerelmi ajándék: Legény leánynak,
ill. leány legénynek adott ajándéka,
amely az → udvarlás idején a kapcsolat
erősítését szolgálja. A falusi legények
ajándékai korábban elsősorban fontos
használati tárgyak voltak, pl. mosósulyok
és guzsaly. Itt említhető a cívis gazdalegény olyan kisebb ajándéka is, mint a
gazdabálon a lánynak adott pergelt malac v. más csecsebecse. Az utóbbi időben főleg a hídivásáron, más vásárokon
vett ajándékok (tükrös mézeskalácsszív,
festett fakanál stb.) jelentették a ~ot. A
májusfa állítása Debrecenben nem volt
szokás, itt a legény virágot küldött a
lánynak. A tanyavilágban azonban állítottak májusfát. Az ~ok váltásánál viszonossági rendszer uralkodott, ~ért ~
járt. A lányok leggyakoribb ajándékai
zsebkendő, dohányzacskó, húsvéti tojás,
kalap mellé való bokréta voltak. L. még:
a fogalmak szócikkeit is!
szerelmi jóslás: A jövendőbeli személyére, ritkábban a házasságkötés idejére v. egyéb körülményeire vonatkozó
→ jóslás. A ~ a nagylányok kedvelt
szórakozása volt a téli estéken, különösen szilveszterkor. A cívis társadalomban a közelmúltig az → ólomöntés volt a
legismertebb ~.
szerelmi varázslás: Olyan mágikus
eljárás, amelynek célja a szeretőként kívánt leány v. legény megszerzése. Alapja az a hit, hogy ha vki birtokába jut egy
olyan tárgynak v. anyagnak, amely a
másikkal testi kapcsolatban állt, akkor
ezzel varázserőt nyer az illető személye
felett. A szakirodalom a ~ eszközei között említi a nyomfelszedést, kapcafőzést
és → megétetést. Az elsőről már az idős
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cívisek sem tudtak, a kapcafőzésről hallottak, a megétetésre példát is mondtak.
szerencse ~ fn − Közmondás: Szegíny embernek a ~´je is szegíny: a szegénynek csak ritkán van ~´je.
szerencsétlen kenyér: → nyomorult
kenyér
szerencsétlenség szerencsétlensíg fn
− Szóláshasonlat: Úgy ül ott, mint egy
rakás szerencsétlensíg: (tréf, gúny) szótlanul, mozdulatlanul ül. Közmondás:
Megeshet a szerencsétlensíg az ágyba
/ágyon is: bárhol és bármikor történhet
velünk baj.
szeret ~ i Adatolt igekötős alakjai: →
elszeret, megszeret. − Szólás: Úgy ~i,
majd megeszi: nagyon ~i. Közmondás:
Ki mit ~, arra níz: mindenki azzal foglalkozik, amihez vonzódik. Jobb meszszirül ~ni egymást, mint közelrűl gyűlölni: akik nem ~ik egymást, jobb, ha ritkán találkoznak.
szeretetvendégség szeretetvendígsíg
fn Szerény vendéglátással (tea, sütemények) összekötött imaalkalom, a református hitélet egyik hagyományos rendezvénye. A ~en, igemagyarázat, éneklés, szavalat szokott lenni.
szerető szeretőÝ fn − Tréfás, kitérő
válasz a Hová mégy? kérdésre: Megyek
szeretőÝt keresni: semmi közöd hozzá!
szerető juhász szeretőÝ juhász: Gondos, jó pásztor, aki jól tartja a birkáit,
feladatait elvégzi. L. még: juhász
szerettére szerettire hsz Szerettemre
valóṷ: olyan 〈személy〉, akit vki szeret,
aki tetszik neki. L. még: cívis népnyelv
szerez ~ i Lop.
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szerfa ~ fn Két ágason keresztbe
fektett rúd, amelyre tárgyakat (rocskát,
cserépfazekat) akasztanak.
szérgyék: → szérdék
szergyiafa ~ fn A → dohánypajtában
felszerelt vízszintes rudak egyike, amelyek közé a dohányfüzéreket szárítás
végett kötik.
széria ~, széra fn 1. Sorozat. 2. Rész,
szakasz; időszak. A Rákosi-rezsim utóṷsóṷ szérája.
szérjes cérjes fn → Gubacsapók műszavaként: névsor, névjegyzék.
szerkeszt ~ i Szerez, kerít.
szerkő szerkőÝ fn Mocsaras területeken fészkelő, a sirállyal rokon, rigó
nagyságú madár.
szerszám ~ fn 1. Férfi nemi szerve.
2. Összetételekben: fűszerszám, húzószerszám, nyeregszerszám, zeneszerszám. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
szerszámfogas ~ fn Szerszámok tárolására használt kampós eszköz a →
lóistállóban. L. még: hám
szerszámol ~ i → Gubafestő festéskor festőanyagot ad a festékléhez. L.
még: felszerszámol
szerszámos: → szerszámos szín
szerszámos láda ~: Láda a → kőműves kéziszerszámainak.
szerszámos szín ~: Alakváltozata:
szerszámszín, önállóan: szerszámos.
Olyan → szín, ahol a cívis parasztgazdaság különböző eszközei, szerszámai
kapnak helyet.
szerszámszín: → szerszámos szín
szertendő-széjjel szertendőÝ-szíjjel
hsz Szanaszét, szanaszéjjel.
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szérű ~, szűrű fn 1. – A/ Döngölt talajú, elsimított terület, ahol a learatott
gabonát asztagba gyűjtik, kicsépelik.
Régen ez volt a nyomtatás helye is. A
nyomtatáskor használt ~t a tanyai gazdaságban v. a tarlón alakították ki, belterületen ritkán. Az ilyen ~nek kör alakja
volt: Ojan legyík a szűrű, mint a teli
hóṷd! − mondta a cívis gazda. A tanyai
volt az állandó ~. Ezt, ha a használat
után nem gondozták, hamar felverte a
gaz, a muhar. A változó ~t a tarlón alakították ki. – B/ A ~ szélessége 20−30 m
között volt. Elkészítése gondos munkát
igényelt. A kijelölt földterületet szérűkapával, lapáttal, villával, szérűnyesővel,
kisgereblyével, nyírfaseprűvel megtisztították a növényzettől, és fellazították a
talajt. A helyet először kopaszon járatták
meg, utána dézsából vasvödörrel megöntözték, pelyvával meghintették, agyaggal
v. marhatrágyás agyaggal letapasztották;
lovakkal, kocsival járatták, amíg keményre és simára döngölődött. SzőÝrös
a szűrű − mondták, ha a gereblyélés ellenére törek maradt rajta. Nyomtatás
idején, ha nem volt rajta ágyás, nem
hagyták csupaszon, hanem szalmával és
törekkel borították. Ha elmulasztották,
az esőtől és napsütéstől megrepedezett, a
nap felpirtyantotta, és kicsírázott a ~, a
mag a repedésekbe esett. Az ilyen ~t újra
kellett járatni, ez nagy időveszteség volt.
2. → szérűskert. L. még: a fogalmak
szócikkeit is!
szérűgereblye szérűgerebje, szűrűgerebje fn Más nevei: felezőÝgerebje, törekelőÝgerebje. A szérűn használt, hosszú
nyelű, 50–60 cm széles, 5–6 fa- v. vas-
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fogú → gereblye, amellyel a nyomtatáskor v. kézi csépléskor a gabonaszemen
maradt töreket, pelyvát lehúzták. A gereblye fogai befelé görbülnek, hogy a
talajt fel ne karcolják, és húzásnál sokat
fogjon.
szérűkapa ~, szűrűkapa fn A sima,
gyomtalan → szérű elkészítésének egyik
eszköze.
szérűnyeső szérűnyesőÝ, szűrűnyesőÝ fn Népetimológiásan szűrőÝnyesőÝnek is mondják. Éles kéziszerszám, a
→ szérűnek kijelölt hely talajának simává tételéhez, a fű, gyom lenyeséséhez
használják. Gyakran egy hosszú nyélre
erősített kaszadarab, amellyel a szérű
helyét a fűtől, gyomtól megtisztítják, simára vágják.
szérűseprű ~, szűrűseprű fn Szérűn a
kicsépelt, megtisztított gabona összeseprésére használt, hosszú nyelű nyírfaseprű.
szérűskert ~ fn Röviden: szérű, népnyelvi ejtéssel: szűrű. 1. Városszéli közös birtoklású nyomtató és gépi cséplőhely, rakodó. 2. A belső telek v. a tanyai
telephely azon részének gyakori neve,
amelyen a → nyomtatást, ill. a gépi →
cséplést végzik, vmint a szalmát és a
szálástakarmányt tárolják.
Szérűskert: → Pallag
szerviánka ~ fn Rövid, bélelt, esetleg
prémmel, zsinórozással díszített női
kabát. L. még: cívis női viselet
szervírez ~ i Alakváltozata: szervírol. Szervíroz, tálal.
szervírol: → szervírez
szervízasztal ~ fn Vendéglőben a
felszolgálók munkáját segítő asztal, me-
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lyet általában az étterem bejáratánál
szoktak felállítani. Itt készítik elő a pincérek az evő- és tálalóeszközöket. Itt
tartják a kenyereskosarat, árlapot, fűszertartókat, evőeszközöket, poharakat,
tányért stb.
szervízedény szervízedíny fn Vendéglőkben a felszolgáláshoz, tálaláshoz
használt azonos stílusú és mintájú edények és evőeszközök összessége.
szerzés szerzís fn A vásárolt termékből adott ráadás.
szerzett ~ mn Vhonnan eltulajdonított 〈kisebb érték〉.
szerződött juhász szerzőÝdött juhász: A gazda juhai mellé fogadott →
juhász.
szerződtetés szerzőÝdtetís fn Közös
megegyezésen alapuló megállapodás,
amely a felekre kötelezettségeket ró.
szesz ~ fn Alkohol; szeszes ital. Öszszetételekben: → alszesz, denaszesz,
krumpliszesz. L. még: pálinkafőzés
szeszadó szeszadóṷ fn Szeszre, lepárlással készült pálinkára kivetett adó. L.
még: pálinkafőzés
szeszfokmérő szeszfokmírőÝ fn A
szeszfok mérésére használatos eszköz.
L. még: pálinkafőzés
szeszfőzde szeszfőÝzde fn Szeszfőzéssel foglalkozó kisebb üzem. L. még:
pálinkafőzés
szeszgőz szeszgőÝz fn Pálinka főzésekor a forralás során keletkező alkoholtartalmú gőz. L. még: pálinkafőzés
szeszkrumpli ~ fn Szeszgyártásra
használt, kevésbé értékes → krumpli.
szeszlámpa ~ fn Borszesz lángjával
működő gyorsforraló.
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szeszláng ~ fn Borszeszláng.
szeszpárlócső szeszpárlóṷcsű fn
Rézcső, amelyben a → pálinkafőzéskor
keletkező szeszgőz halad, majd hideg
hatására ebben csapódik le.
szeszüzletvezető szeszüzletvezetőÝ fn
Szeszfőzéssel és -árusítással foglalkozó
kisüzem vezetője.
szétdíbol szítdíbol i 1. Pl. ágyat tiporva szétdúl, v. nagyon rendetlenné
tesz. 2. Szétszór, széthány, széttúr.
szétfeszít szítfeszít i Vmit erővel szétnyit.
szétfoszt szítfoszt i Pl. belet → disznóöléskor szétszed.
szétfutó szőrme szítfutóṷ szőÝrme:
Nem egy irányba álló szőrme. L. még:
szőrmekikészítés
szétgór szítgóṷr i Szétszed, szétbont.
Mikor a favágás befejezőÝdött, a karámot szétgóṷrták.
szétköltözés szétkőÝtözís fn Házastársi közösséget úgy szüntet meg, hogy
az egyik fél máshová költözik.
szétlöket: → szétszánt
szétlöketés: → szétszántás
szétnyílik szítnyílik i A tüzelés után a
dongák közt hézag keletkezik. L. még:
kádármesterség
szétráz szítráz i Fellazít, széttúr. Ha
jött egy vihar, nem rázta szít a felszedett
markokat.
szétszánt szítszánt i Másik igével:
szítlöket. Földet a szélétől kezdve, a barázdákat ellentétes irányba fordítva felszánt. L. még: szántás
szétszántás szítszántás fn Másik neve: szítlöketís, ritkábban: hajszra szántás. A → szántásnak az a módja, amikor
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a földet a szélétől kezdve, ellentétes
irányba fordítva szántják fel, így haladnak egyre beljebb. Végül a parcella közepén mély → középbarázda keletkezik.
A szántási módot évenként változtatják
az → összeszántással, mert ha egymást
követő 2 évben alkalmaznák, mély völgy
maradna, v. magas ormó keletkezne.
szetter ~ fn Szvetter.
Szettyínyesi-hodály: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
szétver szítver i Pásztor közösen legeltetett jószágot ősszel hazahajt, és
szétoszt gazdáinak.
szétverés: → beszorulás
szetyepotyál ~ i Alakváltozata: szetyepotyáz. 1. Lassan tesz-vesz, piszmog.
2. Pazarol, vmit elkótyavetyél. L. még:
elszetyepotyál
szetyepotyáz: → szetyepotyál
szí: → szív1
szibériai zab ~: Az egyik → zabfajta, a cívis gazdaságokban is termesztették.
szifszangli: → szcifszangli
szigetel ~ i Szigeteli magát: lekvár
elzárja magát a levegőtől. Igekötővel: →
leszigetel. L. még: lekvárfőzés
szigony ~ fn Nagyobb hal elejtésére
való, horogban végződő, döfve használt
eszköz. A vége meg van görbítve, hogy
a hal ne tudjon lecsúszni róla. L. még:
halászat a hortobágyi vizeken
szigonyos ~ fn A birka füléből oldalt
hegyesszög alakban kimetszett → füljegy.
szigonyozás ~ fn Szigonnyal történő
halfogás. Az → ütőhalászat egyik formája. L. még: halászat a hortobágyi
vizeken
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szíj1: → szív
szíj2 szíjj fn Állati bőrnek szalag alakúra hasított és megmunkált darabja.
Összetételekben gyakori, közülük legtöbb a lószerszám vmilyen tartozékát
jelöli. Így a hám kelléke, kiegészítő része a farszíj, fejszíj, haslószíj, hátiszíj
/hátszíj, húzószíj, kikötőszíj, közszíj,
marszíj, nyakszíj, összekötőszíj, segédszíj, seggszíj, szügyelőszíj, vállszíj; a
kantáron van az állszíj, homlokszíj, orrszíj/orradzó, pofaszíj, tarkószíj, torokszíj; a gyeplő tartozéka az álomszíj, markolatszíj; a nyergen található a felrántószíj, feszítőszíj; ostor kelléke a telekszíj,
karszíj, csapószíj. Egyéb: bocskorszíj,
kolompszíj, kötözőszíj, szironyszíj, szűrszíj; itt említhető a pásztorkalap, ill. a
kisgyermek állszíja is. Szólásban szerepel a gépszíj. − A ~ frazémákban is előfordul. A rosszul viselkedő gyermeket
így fenyítik: Szíjjat hasítok a hátadbul!
Szóláshasonlat: Ordít, mintha ~jat hasítanának a hátábul: nagyon ordít. Szólás:
Szíjjat lehetne hasítani a hátábul: végtelenül türelmes. Könnyű más bűribül
szíles ~jat vágni/hasítani: nem nehéz
másoknak bajt okozni. Megrágja a ~jat:
nem tagadja meg az igéretét. L. még:
pártázat; az egyes fogalmak szócikkeit
is!
szijács ~ fn A fatörzs külső, élő része
a kéreg alatt.
szijácskorhadás ~ fn A fa élő részének pusztulása.
szíjártó: → szíjgyártó
szíjas ~ mn 1. Rosszul sült, nyúlós
〈kenyér〉. 2. Pl. zöldbab rágós, szívós. 3.
Jó munkabírású, sovány, de izmos, egés-
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zséges 〈ember〉. 4. Tömör, sűrű 〈anyag〉.
L. még: emberi test
szíjfok: → szikfok
szíjgyártó szíjgyártóṷ fn Régies kiejtése: szíjártóṷ. Lószerszámhoz, emberi
ruházathoz, különböző használati tárgyakhoz szükséges szíjazatot készítő és
egyéb bőrmunkát végző mesterember. A
18. században a ~k már csak a → vargák
cseresen kikészített bőreiből dolgoztak.
Szerepük a lóállomány rohamos fogyásával erősen csökkent. Debrecenben is
nagyon régi mesterség (→ szíjgyártó
céh). A → nyereg- és → hámkészítés, a
parádés lószerszámok legszebb díszei: a
rózsák, → pillangók, → sallangok az ő
munkájukat dícsérte. A sallangok készítését pl. a debreceni ~mesterek fejlesztették magas színvonalra.
*szíjgyártó céh: Debrecen bőriparában kezdettől fogva jelentős a → szíjgyártók szerepe, akik valószínűleg már a
14. században céhbe tömörültek, együtt
a kovácsokkal, csiszárokkal, lakatgyártókkal. 1599-ben Nagy-Gál István főbíró
idején önálló céhet alakítottak. A szíjgyártólegény a remeket a céhmester házánál készítette: a remek 4 lóra való
minden szerszámból, és egy katona
egyes szerszámból állt. A céhszabályzat
rendezte a szíjgyártók és kovácsok közötti viszonyt is. A szíjgyártók maguk is
foglalkoztak a nyersbőr kikészítésével.
szíjhátú ~ mn Olyan 〈ló, csikó〉,
amelynek a gerincén fekete csík húzódik
végig. L. még: lótenyésztés
szíjhátú fakó szíjhátú fakóṷ: Fakó
színű lóra vonatkoztatva: olyan 〈ló, csi-
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kó〉, amelynek a gerincén fekete csík
húzódik végig. L. még: lótenyésztés
szíjhátú fakópej szíjhátú fakóṷpej:
Másik neve: taplóṷszőÝrű. Lószínnév, a
→ pej egyik árnyalata. L. még: lótenyésztés
szíjhomlokú ~ mn Másik neve: kesej
homlokú. Olyan 〈ló〉, amelynek a homlokán hosszú fehér folt v. kis hold van, orra végig holdas. L. még: lótenyésztés
szíjjel: → széjjel
szíjkarikás ~ fn Marhabőrből font
szíjú → karikás ostor.
szíjmadzag szíjmaddzag fn − Szólás:
Szíjmaddzag, húzzad!: tréfás biztatás veszekedésre, civakodásra.
szíjvarró ár szíjvarróṷ ár: Szíjgyártó eszköz: vastag → ár.
szik1 szík fn Szikes talaj, ill. földterület. A Hortobágyon a ~es területek kiterjedése különböző. A legtöbb van a
Nagyhortobágy legelőin, különösen a
Máta mögötti Csúnya-földön, a Porosháton, Fekete-réten. Debrecen határában
a Vajda-laposnak van rendkívül ~es talaja.
szik2 szík fn 1. Szemes termény magjának belső része; csíra. 2. A tojás szíkje:
a tojás sárgája és az abban levő csíra. 3.
Szíkje van/szíkes a szája: vkinek kipállott a szája széle, emiatt a száj két oldala
kissé be van repedve. A cívis ember úgy
gyógyította, hogy a rajta levő vászoning
alját a szájába vette, és jobbra-balra húzogatta, mozgatta. 4. A kikelt növény
első hajtása, amelyből mint középsőből a
további hajtások jönnek, ~levél.
szikenfütyülő: → szikilile
szikenguruló: → szikilile

szabad kút
szikér ~ fn Szikes területen lefutó
hólé által mosott sekély → árok.
szikes szíkes mn Sziksós.
Szikes-lapos: → Pallag
szikfok szíkfok fn Népetimológiásan:
szíjfok. 1. Szikes földön, a → szikporongok lábainál kanyargó ér, a fölös vizet
levezető árok, ill. a mellette v. a végénél
elterülő vizenyős, mocsaras terület, kis
vízállás. (Hajdan a benne levő sűrű,
agyagos víz nem száradt ki, csak a felületén keletkezett egy kis vékony réteg,
de rálépve térdig süllyedhettek az iszapos sárba.) A hortobágyi → fokoknak az
a „változata”, amelyik szikes földön
halad, ill. a vízfolyásnak sziken levő
szakasza. Fenekén ma sincs növényzet,
egyik oldala gyakran 10−20 cm magas
meredek, alámosott fal. Alakja, mérete
lehet hosszan elnyúló v. csak néhány
lépésnyi. A 20. század elejétől a ~ „eltespedt” kotus vize a nyári melegben
már igen gyakran kiszáradt, talaja sokszögletű darabokra repedezett, szinte
járni sem lehetett rajta, a gyalogos és
lóhátas, sőt a szekeres ember is messze
elkerülte. 2. → szikporong.
szikfokos szíkfokos mn Népetimológiával: szíjfokos. Szikes.
szikfolt szíkfóṷt fn Foltokban szikes
(legelő)terület.
szikfű: → kamilla
szikibarka szíkibarka fn A Hortobágy apró növénye. A szerény igényű
juh jóízűen eszi. L. még: Hortobágy
növényvilága
szikibojtorján szíkibojtorján fn 1.
Camphorosma ovata: szikőr. 2. Camphorosma annua: bárányparéj. L. még:
Hortobágy növényvilága
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szikicéla: → szikicsér
szikicsér ~: Népi nevei: szíkicéla,
szíkicsire. Sirályféle vízimadár. L. még:
Hortobágy állatvilága
szikicsire: → szikicsér
szikicsiperke ~ fn Ehető → gombafajta.
Sziki-gyakor: → erdő, gyakor
szikhancsik szíkhancsik fn Kisebb,
szikes földhalom.
szikikova: → parlagkova
szikilile szíkilile fn Szószerkezettel:
sziken gurulóṷ, sziken fütyülőÝ. Mocsaras v. szikes helyen élő, rövid csőrű,
kisebb madár. L. még: Hortobágy állatvilága
sziki nóniusz: → lótenyésztés
sziki őszirózsa szíki őÝsziróṷzsa: A
hortobágyi puszta egyik nyárvégi növénye. L. még: Hortobágy növényvilága
szikisaláta székisaláta fn Hivatalos
neve: sziki sóvirág. Limonium gmelini.
A hazai szikesek nyárvégi növénye. A
hortobágyi pusztát ősszel lilára színezi
tömeges virágzásával.
sziki sóvirág: → szikisaláta
szikkajtódeszka szikkajtóṷdeszka fn
Az edények szárítására alkalmas többrétegű polc, amely lehet helyhez kötött, de
elmozdítható is.
szikkátyú: → szikkotymány
szikkopolya szíkkopoja fn Szikes
(legelő)terület vízzel tele mélyedése.
szikkotú ~ fn Szikes, kotús (legelő)
terület.
szikkotyma: → szikkotymány
szikkotymány szíkkotymány fn Ejtésés alakváltozatai: szíkkóṷtyvány, szíkkotyván, szíkkotyma; szíkkátyú, szík-
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kottyóṷs. Szikes (legelő)területen kákával, sással benőtt mélyedés.
szikkottyós: → szikkotymány
szikkotyván: → szikkotymány
szikkótyvány: → szikkotymány
sziklyuk szíkjuk fn Szikes (legelő)
rész, amelyben (vízzel telt) kis mélyedés
van.
szikpadka: → juhászpadka
szikporong szíkporong fn A hortobágyi pásztor fejír főÝdnek, forradozott
szíknek, ragyás szíknek (is) nevezi. Vízmosás következtében létrejött, csonka
kúp alakú kiemelkedés a talajból, melynek hosszan elnyúló, lapos oldalát fehér
sziksó fedi, tetején pedig rövid szárú
növényekből kis zöld terület alakult ki.
L. még: szikfok
szikra ~ fn 1. Szikrát lök: szikrát vet,
szikrázik. 2. Kisméretű dolog, ill. kis
mennyiség vmiből. Jelzőként: egy ~ víz.
szikszai mente: → szűcsmesterség
szikvizes ~ fn Szikvizet szállító fuvaros.
Szilágy-csere: → halászat a hortobágyi vizeken
Szilágy-ér: → ér
Szilágyi Erzsébet utca: → utcák−utcanevek
Szilágyság utca: → utcák−utcanevek
szilaj ~ mn 1. 〈-n ragos alakban hszszerűen:〉 ~on: gyorsan. Szilajon fut:
gyorsan fut. 2. Télen-nyáron kinn a szabadban lévő 〈gulya, ménes〉. A ~ ménes
v. marha, ha jött a viharos idő, előre
futott, ha álló helyzetben volt, farral állt
neki. 3. Olyan 〈állattenyésztés〉, amelynél a jószágot télen-nyáron a szabadban,
a legelőn tartják. L. még: félszilaj
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Szilaj: → ló, ökör
szilaj marha ~ fn Télen-nyáron szabadban lévő → marha.
szilaj ménes szilaj mínes fn Egész
évben télen-nyáron a legelőn lévő →
ménes. Olyan kancák, mének és csikók
alkották, amelyek nem ismertek istállót,
de nem ismerték a hámot és a nyerget
sem.
szilaj pásztorkodás: → külterjes állattartás
szilánkol ~ i Fát hasogat, gyújtóst
készít.
szilánkoló fejsze szilánkolóṷ fejsze:
Kis méretű → fejsze, ilyennel hasgatják
vékonyra a fát.
*Szilegyháza: → Hortobágy
szilke ~ fn Ételhordásra használt széles szájú, öblös edény. Anyaga lehet cserépből (cserépszilke), porcelánból, esetleg bádogból. Aszerint, hogy kb. egy-,
két-, három- v. négyliternyi főtt étel
(leves, főzelék) fért bele, volt egyemberes szilke/egy embernek való szilke, kétemberes szilke/két embernek való szilke,
háromemberes szilke/három embernek
való szilke és négyemberes szilke/négy
embernek való szilke. A háziasszonyok
v. a cselédlányok a kasornyába tett
~´kben vitték a főtt ételt a határban dolgozó munkásoknak (kapásoknak, aratóknak stb.). A több részből álló komaszilkében a gyermekágyas asszonyoknak
vittek ebédet. 2. Oldalt kiöblösödő, kisméretű fazék. Az ilyen ~´kben a háziaszszonyok a konyhai nyersanyagot (zsír,
tejfel, méz) tartották, v. a megmaradt
ételt tették el. Ennek alapján zsíros, tejfeles, mézes stb. ~´ről beszélhetünk. 3.
Nagyméretű fazék. L. még: cívis konyha,
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fazekasmesterség; a fogalmak szócikkeit
is!
*Sziltelek: → Hortobágy
szilva ~ fn − A/ Hamvas, sötétkék v.
vörös héjú, édes húsú, csonthéjas gyümölcs, ill. a fája. Az egyik legrégibb és
legszaporábban termő gyümölcs. Kevesebb gondozást, törődést igényel, mint
más gyümölcsfajták (szőlő, barack, alma), jól tűri az időjárás viszontagságait
is. Legfontosabb termőterülete a FelsőTisza vidéke, de más tájegységek házikertjeinek is elterjedt gyümölcse és
gyümölcsfája. – B/ A cívis portákon, a
tanyavilág udvaraiban, gyümölcsöskertekben még a múlt században is igen sok
fajtaváltozata volt ismeretes. A különböző fajtákat nyersen, aszalva, lekvárként
(lekvárfőzés) fogyasztották/fogyasztják.
Legismertebb a kiváló aszalványként
számon tartott besztercei (helyi ejtéssel
berbencei, bercencei) szilva. Ennek kedvelt illatos változata a muskotályberbencei /muskotályos berbencei/muskotályos
szilva. Kis szemű gömbölyű ~fajta a
mórabóra, hivatalos nevén mirabella.
Jellegzetes paraszti tájfajta a tojásdad
alakú, apró és édes nyárvégi ~, a
nemtudomszilva/penyigei szilva. Kiváló
aszalvány és jó minőségű lekvár készül
belőle. A veresszilvából szintén jó ízű
cibere, ill. lekvár főzhető. Méretéről,
alakjáról lett elnevezve a korán érő,
aszalásra igen alkalmas aprószemű-szilva, a későn érő nagyméretű, gömbölyű,
kellemesen savanykás ízű lószemszilva
/lószeműszilva, az enyhén lapos, jó ízű
fügeszilva. Ízéről, illatáról kapta nevét az
említett
muskotályberbencei/muskotá
lyos berbencei/muskotályszilva, fogyasz-
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tásának mikéntjéről az érvejószilva, ismertebb nevén bódiszilva, érési idejéről
a koraiszilva, egyébről a könnyen hasmenést okozó korai ~ a fosószilva/fososszilva, származási helyéről a duránciszilva (olasz Durazzo, magyarul Duránca). Az olasz származású ringlók
családjába tartozott a már kiveszett magvaváló-szilva. Már csak hallomásból tudnak a hercegszilváról, a kökényszilváról
és a macskatökszilváról, barackszilváról.
A ~fáról lepotyogó termés neve hulló
szilva. Az egyiptomiszilva nem ~fajta,
hanem népi gyógyszernév. – C/ A ~ és a
belőle készült lekvár, gyümölcsíz a cívis
konyha egyik fontos élelmiszere (szilvacibere, szilvasajt). Egészben eltéve befőttként, kompótként, tésztás ételek, sütemények töltelékeként stb. egyaránt
használatos. Lehullott termése cefrének
érlelve a ~pálinka alapanyaga. L. még:
lekvárfőzés, pálinkafőzés; a fogalmak
szócikkeit is!
szilvacibere ~ fn A → cívis konyha
egyik étele. → Lekvárfőzéskor a szétfőzött szilvából, ill. télen v. nagypénteken
a kész → szilvaízből készítették.
szilvaíz ~ fn Általában veres szilvából (cukorral) főzött dzsem, egyfajta →
gyümölcssajt. A szilvát → meghajalják,
kimagvalják, és nagy → kasztrolyba
keményre kifőzik. Egy 1 m hosszú sima
deszkára léckeretet szögelnek, a hézagjait ruhával bedugdossák, és a kemény ~t
belerakják. Kiteszik a pajta v. az ól tetejére, és ott süti az őszi nap, amíg teljesen
keményre nem szárad. Éjszakára fedél
alá teszik, hogy a harmat meg ne lepje,
mert akkor hamar megposhad. 1 hét
múlva kiveszik a formából, egész télen

szabad kút
eláll. Mivel a veres szilva kissé savanyú,
hogy jó édes legyen, ősszel egy réteg
berbencei szilvaréteget főznek rá. Ebből
készül télen, ill. nagypénteken a → szilvacibere. A közeli Szamosháton, Erdőháton és Beregben is készítették/készítik.
szilvalekvár ~ fn (Különféle) érett →
szilvából főzött → lekvár. Sűrűre főzött
változatának neve: → bocskortalp.
szilvalekvárfőzés: → lekvárfőzés
szilvapálinka: → pálinka
szilvasajt ~ fn 1. → Szilvalekvárból
készített zselészerű édesség. 2. → szilvaíz.
szimatol ~ i Keres, kutat vmit.
Eriggy mán ki a kamorába, oszt szimatojj valami jóṷt a póṷcrúl!
szimentáli ~ mn/fn Zsemleszínű 〈→
szarvasmarha〉.
szimetrikus hullámcakk: → szimmetrikus hullámcakk
szimmetrikus hullámcakk szimetrikus hullámcakk: → Szőrmekikészítőknél habos és göndörszőrű szőrmék öszszeállításánál alkalmazott forma.
szimpla csizma szimpla csizsma: Puha szárú, vékony talpú → csizma.
szín1 szin fn Szabadon álló v. lakóházzal, esetleg más épülettel összeépített,
elsősorban gazdasági célokra használt
épület. Általában nincsenek v. nem
mindegyik oldalán vannak falai. Főként
a tanyák épülete volt, késő ősztől itt tartották a vetőgépet, más egyszerű gépeket, kapákat, amelyeket lekentek tavottazsírral, a kapákat ösztörűre helyezték,
mindennek helye volt. − Rendeltetése
szerint van: almásszín, árulószín, csizmadiaszín/csizmaszín, fásszín, gubaszín,
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kocsiszín, pelyvásszín, szekérszín, ill.
katlanszín. L. még: fészer és a fogalmak
szócikkeit is!
szín2 ~ fn 1. Színt kap: megpirul. A
sütés első ütemében kap ~t a tészta. 2.
Tímárok nyelvében: a szőr alatt levő
hártyaszerű bőrréteg. 3. Összetételekben
lehet (gyakran a színű melléknévvel
váltakozva) lószínnév, pl. arabszín,
egérszín/egérszínű, egyéb színmegjelölés: daruszínű, gesztenyeszín, kávészín,
lányszínű, májszín, nemzetiszín, seszínű,
szalmaszínű, violaszín. Nem színnév, hanem ’földszintes (ház)’ jelentésű a földszínű. − Szólás: Se ~e, se fonákja: a)
nem szép, nem mutatós. b) nem lehet
meghatározni a ~ét. Nem láttam se ~it,
se hamvát: egyáltalán nem láttam. Csak
~bűl, nem szívbűl: nem őszintén, csak a
látszat kedvéért. − A fogalmak jelentését
l. a szócikkükben!
színel1 ~ i Fehérít.
színel2 ~ i 1. → Timár kikészítendő
bőrt éles szerszámmal lekapar. 2. Vmivel egyenlő magasan áll. A víz ~t a parttal. 3. Vminek a színe-javát válogatja. −
Adatolt igekötős alakjai: → felszínel,
kiszínel, megszínel.
színelés színelís fn → Tímár- v.
szűcsmesterségben a kikészítendő bőrnek éles szerszámmal való lekaparása.
színelőkés színelőÝkés fn Másik neve: színlőÝ. → Tímárok v. szűcsök ívelt
alakú, kb. 50−60 cm hosszú, kétnyelű,
éles szerszáma, amellyel a kikészítendő
bőrt tisztítják.
színes oldal színes óṷdal: 1. A szőlőlevél felső, fényes része. 2. A bőr szőrös
oldalának neve a lekopasztás után.
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színfesték színfestík fn → Tímároknál: sodrásból, berzsenyből és kevés
hamuzsírból főzött festék.
színgyapjú ~ fn A szürke → guba
készítéséhez használt sötétszürke gyapjú, amelyet nem kellett festeni, mert
nagyon szép volt festés nélkül is.
színhártya ~ fn → Tímárok nyelvében: a bőrnek a szőr alatti rétege.
színház ~ fn Kislányoknak, kisfiúknak a színi előadást, a színészeket utánzó
játéka. L. még: gyermekjátékok
színhiba ~ fn → Tímároknál: a bőr
hibás festése, a bőr színén esett hiba.
színhús ~ fn Csont és zsírréteg nélküli hús.
színlevél ~ fn A dohány középső,
legnagyobb és legértékesebb levelei
közül egy; → anyalevél.
színlő: → színelőkés
színlőreszelő színlőÝreszelőÝ fn Finomabb reszelésnél használt kisméretű
fémreszelő, amelynek a reszelőfelülete
már nem durva.
színméz színmíz fn A sejtekből magától kiszivárgó, kicsorgó és nem pergetés útján nyert legtisztább → méz, a méz
legjava. L. még: méhészet
szintbehúzó szintbehúzóṷ fn Másik
neve: lehúzóṷléc. Téglalap alakú, lapos
vaslemez, amellyel a → rézműves a fölösleges homokot leszedi az → öntőszekrényről.
színtelen ~ mn → Fazekasoknál: festetlen 〈edény〉.
színtörés színtörís fn A szőrmeoldal
színének megváltozása.
szipóka szipóṷka fn A gyűjtő méh
cső alakú szájszerve, amellyel a nektárt
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szivattyúzza. Hosszúsága méhfajtánként
más. Minél hosszabb a ~, annál mélyebben nyúlhat a virágokba. L. még: méhészet
szipoly szipoj fn 1. Népi neve: tyúkpoloska. A baromfi kis, apró, fekete
élősködője, csomókban szívja a vérét.
Népi gyógymódja: Ecetbe erős paprikát
tettek, ha ezzel bekenték a baromfit, az
élősködő elpusztult. 2. Méhekben kárt
tevő ~lepke petéje. L. még: állatgyógyászat
szirony ~ fn Összetétellel: szironybűr, szironycsík, szironyszál, szironyszíj.
Rendszerint zöldre, pirosra v. feketére
festett báránybőrből hasított, kidolgozott, keskeny bőrszalag, amelyet ostorszíj fonására, különféle bőrtárgyak (pl.
szűrszíj, tarisznya), bőreszközök díszítésére, ill. fonálnyi vastagságú formájában
szűröknek, bundáknak, bekecseknek stb.
a szegésére, kivarrására használnak.
Egyik fajtája a → földszirony.
szironybőr: → szirony
szironycsík: → szirony
szironyfonás ~ fn → Szíjgyártóknál
karikás ostorok, bicskatartók, erszények
készítésekor bőrök összevarrása, összeillesztése → szirony felhasználásával.
szironykötés: → szironyozás
szironyoz ~ fn → Szíjgyártó,
szűrszabó vmit vékony szíjbőrrel díszit.
szironyozás ∼ fn Más nevei: szironykötís, szironyvarrás. → Szíjgyártóknál,
szűrszabóknál vékonyra elhasított, színes bőrcsíkokkal való hímzés.
szironyszál: → szirony
szironyszíj: → szirony
szironyvarrás: → szironyozás
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szirszar ~ fn Értéktelen dolog, holmi.
Mindenféle ~t rám akart tukmálni.
szita ~ fn – A/ Dob alakú, lyukacsos
szövedékből készült, háztartási eszköz
szemcsés v. porszerű anyagok tisztítására. Kerete régebben fából volt (faszita),
újabban könnyűfém is lehet. Készítői a
szitakötőmesterek voltak, akik a különböző lisztminőségeknek megfelelően háromféle ~´t készítettek: sűrű, közepes és
ritka ~´t, de csináltak tejszűrő és levesszűrő ~´t is. A liszt kézi szitálásához a
cívis háztartásokban kétféle ~´t, egy sűrűbb szövetűt (fátyolszita/selyemszita/
sűrűszita) és egy ritkább szövetűt (kenyérszita) tartottak. Ez utóbbit a komlós
korpakovász átszűrésére (kovászszita),
de használtan másra is befogták, pl. a
házilag vágott pipadohány porának kiszitálására szolgált a dohányszita. Módosabb helyeken a házigazda ilyen ~´ban
tartotta a pipábavalót. A háziasszonyok
egyéb célokra is használták a ~´t. A házilag megdarált paprikát a kis méretű
paprikaszita rézből készült szövetén
szitálták át, paradicsom passzírozására
való volt a passzírozószita. A hűtőszekrény elterjedése előtt a durvább szövésű
~´val takarták le az éléskamrába letett
felforralt tejet v. a maradék ételt, húst
stb. De még az ócska darabnak is hasznát vették: a tyúkültető kosárra téve védte a kotlót és a tojásokat (kotlóborító
szita). A méhészek eszköze a virágporszita, a pásztorkalap-készítőké a háncsból, vesszőből font fakkszita/nyomószita. − B/ Frazémákban is szerepel. Szólás: Szita, rosta, kíreg, majd megöl a míreg: nagyon mérges vagyok. Átlát a ~´n:
felismer vmi csalafintaságot. Az apját
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agyonütötte a ~: törvénytelen gyerekre
mondják. Közmondás: Új ~ szegen függ,
utóṷjára az ágy alá kerül: az új tárgyakat megbecsülik, de ha a használatban
tönkre mennek, már keveset törődnek
velük. L. még: rosta, szitálás; a fogalmak szócikkeit is!
szitabél ~ fn A → szita belső része,
térfogata. A hordós → káposzta házi
készítéséhez kapcsolódó szó, mértékegység. Ezzel jelölték a hordóba kerülő,
összevágott káposzta mennyiségét.
szitakötő szitakötőÝ fn Vékony testű
ragadozó rovar.
szitakötőmester szitakötőÝmester fn
→ Szita készítésével foglalkozó kézműves.
szitál ~ i − Szólás: Ha ugy tudnál
~ni, mint a farod riszálni: mondják a
kacérkodó nőnek.
szitálás: – A/ Őrlemény v. más
szemcsés anyag osztályozása, nagyság
szerinti elkülönítése, ill. tisztítása szita
használatával. A szitával felszerelt malmok az őrletők kivánságára még a 20.
században is gyakran a szita kiiktatásával dolgoztak. Kézi ~hoz két szitát, egy
ritkább (kenyérszita) és egy sűrűbb szövetűt (selyemszita/fátyolszita) használtak. Őrlés után az egész őrleményt átszitálták a ritkábbikon. Ezen fennmaradt a
korpa, átesett a liszt. Búzánál ezt a lisztet
használták minden ételhez, rétes és kalács ki- vételével. Ez utóbbi tésztákhoz
alkalmilag szitálták ki a lisztet, de egyszerre csak egy sütéshez elegendő lisztet, ami a sűrű szitán átmegy. Rozsnál
csak egyféle lisztet szitáltak, ebből többnyire kenyeret sütöttek. (Ahol az árpa,
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kukorica malomban való őrlése volt szokásos, ezek egységes őrleményéből is
egyféle lisztet szitáltak ki otthon a ritkább szitán.) – B/ Az ún. magasőrlésnél
a malomban történő ~ az őrlési folyamat
elválaszthatatlan része. Az így elérhető
korpátlanabb, fehérebb lisztminőség
osztályozatlan őrleményből házi ~sal
nem állítható elő. − Országszerte szokásos búzánál a 3 részre bontás: első liszt
kalácsnak, rétesnek, második liszt gyúrt
tésztához, kenyérhez, rántáshoz, míg a
harmadik rész a korpa. E két utóbbi közé
esik minőségben a takarmányliszt (derce). Ezt az őrlető leg- többször nem kérte külön, hanem gazdasági helyzete szerint a kenyérlisztbe v. a korpába kevertette. Az Alföldön gyakori az eggyel
több lisztminőség szétválasztása: a második lisztként gyúrólisztet, harmadikként kenyérlisztet is el szoktak különíteni. – C/ A lisztminőségek cívis népnyelvi elnevezései ingadozók, egy részük a
hivatalos v. félhivatalos malomipari
megjelölések pontos v. pontatlan átvételei: búzaliszt, derce/derceliszt, lángliszt,
muntliszt/finomliszt/nullás
liszt/simaliszt/első liszt, rétesliszt. − Az osztályozva tárolt liszteket közvetlenül a felhasználás előtt általában átszitálják, így tisztítják meg az esetleges szennyeződéstől.
L. még: a fogalmak szócikkeit is!
szitáló eső szitálóṷ esőÝ: Enyhén
csepergő → eső. L. még: időjárás
szítat ~ i → Tímár mészből kivett
bőrt hideg vízben, pl. a patak vizében
áztat, szívat. Igekötős alakjai: → átszitat, kiszitat, megszitat.
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szítóárok szítóṷárok fn A → kemence alján végigvonuló mélyedés, amelybe
a tüzet tolják be egészen a külső résfalig.
szív1 ~, szíj, szí i Adatolt igekötős
alakjai: → beszív, elszív, felszív, kiszív,
leszív, megszív.
szív2 ~ fn 1. A vérkeringést biztosító,
izmos falú szerv. Állatnak ez a szerve
mint étel. 2. Mézeskalácsos faforma, →
mézeskalácsszív. 3. Tokni- v. fehér- v.
barnatésztából készített mézeskalácsos
termék. − Kifejezésekben: szív küldi
szívnek szív: ilyen felirattal ellátott ájzolt
~. Szív küldi szívnek szívesen szív: ilyen
felirattal ellátott nagyméretű ájzolt ~. A
∼et a legények vették/veszik kedvesüknek a vásárokon. Szivitül szakadt: vkinek a vér szerinti gyereke. Szóláshasonlatban: Ojan a ~e, mint a vaj: érzékeny,
gyöngéd. Szólásban: Szívire veszi a bánatot: a) nagy bánatba esik. b) nem tudja
magát túltenni a fájdalmán. L: még: jézusszív
szivacs ~ fn Bútorok kárpitozásához
használt tömőanyag.
szív állású ~ : Szív alakú.
szívanó: → szénvonó
szivárvány ~ fn A távolabb hulló
esőcseppeken megtörő napfény által
keltett, körív alakú, színes fényjelenség
az égbolton. − A cívis népi hiedelem
szerint (is) megjelenése jó időt jelent.
szivárványos kút ~: Szivattyús →
kút.
szívbökő szívbökőÝ fn Szív alakú
mézeskalács-szaggató. L. még: mézeskalácsos
szívburoklob ~ fn (rég) Szívburokgyulladás. L. még: népi betegségnevek
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szívelhájasodás ~ fn Nagy mennyiségű zsírszövet felszaporodása a szívburok alatt, amely kövér embereknél alakul
ki. Beterjed a szívizom rostjai közé is, és
nagyfokú zsírlerakódás esetén gátolja a
szívizmok működését. L. még: népi betegségnevek
szíves ~ mn − Szólás: Benn ~ebb,
kinn téresebb: tréfás kétértelmű betessékelés, kopogtatásra adott válasz.
szívesen ~ hsz − Szólás: Szívesen
máskor is, ha úgy esik, százszor is: válasz annak, aki vmit megköszön.
szívesség szívessíg fn − Szólás: Se
gazda, se szívessíg: tréfás panasz az
itallal takarékosan bánó házigazdára.
szívguta ~ fn (rég) Egy betegségfajta. L. még: népi betegségnevek
szívgyökér szívgyükér, ~ fn Fák elágazó gyökérzetének fő gyökere.
szívhólyag szívhóṷjag fn Mészárosok
szavaként: a marha szívburka.
szívhólyagtőke szívhóṷjagtőÝke fn
Kúp alakú fatőke, erre húzva szárították
ki a marha szívének burkát, amelyből a
→ szívhólyagzacskó készült.
szívhólyagzacskó
szívhóṷjagzacskóṷ fn Szarvasmarha szívburkából készült → dohányzacskó. Elsősorban az
iparos férfiak használták.
szívizomlob ~ fn Szívizomgyulladás.
Egyik fajtája az → idült szívizomlob. L.
még: népi betegségnevek
szívlel ~ i Rendszerint tagadó mondatban: kedvel, szeret.
szívóka szívóṷka fn Beleitől megfosztott nádszál ivóvíznek vmilyen
edényből, pl. → csobolyóból való felszívására.

144

szabászasztal

szívonó: → szénvonó
szívónyomó: → borszivattyú
szívószelep szívóṷszelep fn A → fújtató alján lévő szelep, amely beszívja a
levegőt.
szívrepedés szívrepedís fn (rég) Egy
betegségfajta. L. még: népi betegségnevek
szívsorvadás ~ fn (rég) Egy betegségfajta. L. még: népi betegségnevek
Szív utca Szív ucca tn A → Miklóskapu városrész egyik utcája. Neve
1926−1948 között Nagyvárad utca volt.
szlankamenka ~ fn Balkáni eredetű,
bőven termő → szőlőfajta. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
szó szóṷ fn 1. A nyelv önálló egysége; beszéd; beszélgetés. − Frazémákban
gyakori. Szóláshasonlat: Úgy jön belőÝle
a szóṷ, mint a fojóṷvíz/patak: a) folyamatosan beszél. b) csak úgy dől belőle a
~. Annyit ír [ér] a szava, mint a rígi
kétgarasos: semmit sem ér. Szólás: Ne
írje szóṷ a ház elejit!: a beszélőnek önmagához címzett figyelmeztetése: ne
szóljanak meg, ne keveredjem rossz hírbe! Szóṷ íri a ház elejit: megszólják.
Úgy forgattya a szóṷt, hogy pászojjík: a
beszédet a maga javára, ill. az alkalomhoz alakítja. Úgy forgattya a szóṷt, hogy
ne pászojjík: úgy csűri-csavarja a ~t,
hogy civakodás a vége. Nem áll benne a
szóṷ: nem tud titkot tartani. Megáll benne a szóṷ: tud titkot tartani. Hogy eggyik
szavamat a másikba ne őÝccsem!: hogy
rendet tartsak mondanivalóm előadásában. Eggyik szavamat a másikba nem
őÝtöm: a) igyekszem rendet tartani a
mondanivalómban. b) nem másítom meg
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a kimondott ~t. Eggyik szavát a másikba
vágja: nem tud rendet tartani a mondanivalójában. Szóṷ köztünk maraggyon,
de ha tovább megy, az se baj: (tréf) legyen a kettőnk titka, amiről beszélgettünk, de ha elmondod, az sem baj. Lenézés kifejezése: Innen oda nem jár a
szóṷ, tehozzád a kutya se szóṷl: veled
nem tárgyalok. Nem lehet elindulni a
szaván: nem lehet megbízni benne, nem
következetes. Csak hánnya-veti a szóṷt:
fölényeskedve beszél vele. Változata:
Csak íppen odalöki a szóṷt. Ráfordul a
szóṷ: vki v. vmi a beszédben ~ba kerül.
Egy szóṷt se szóṷlt, azt is halkan mondta: (tréf) némán hallgatott, még a hangját
se lehetett hallani. Megvágja szóṷval:
felesel, visszavág vkinek. Hajtya a
szóṷt: pletykál. Nem hall kicsi szóṷt:
nagyot halló. Hajjunk szóṷt!: csendkérés
pohárköszöntő előtt. Szóṷ se legyík vasárnapig!: a kielégített gyereket ezzel
intik csendre. Nem íri szóṷval: hiába
kiáltott utána, már nem hallotta. Szóṷbul
szóṷ kerekedett: ~ ~t követett. Szóṷba
vesz valakit: megszól vkit. Szóṷt hallok, de embert nem látok: (tréf, gúny) a)
hallom a hangodat, de olyan alacsony
vagy, hogy nem is látlak. b) hallom,
hogy beszélsz, de nem adok rá semmit.
Közmondás: Sok szóṷnak sok az ajja:
aki sokat beszél, az rendszerint kevés
lényeget mond. Szóṷbul ért a magyar
ember: akinek baja, panasza van, az
szóljon, mert csak így lehet segíteni rajta. Kevés szóṷbul is sokat ért az okos:
akinek van esze, ért a finom célzásokból
is. Nincs könnyebb a szóṷnál, nehezebb
a sóṷnál: igérni könnyű, de megtartani
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nehéz. A szóṷt nem aggyák pízír: útbaigazításkor bátran fordulj másokhoz.
Rágd meg a szóṷt, mielőÝtt kimondod!:
fontold meg, mit beszélsz! 2. Madár, ill.
tárgy, eszköz, természeti jelenség hangja, pl. → kakukkszó, ágyúszó, harangszó,
hegedűszó, muzsikaszó. L. még: jajszó
szoba ~ fn Ház (lakó)helyisége. Öszszetételekben adatolt változatai: helyzetéről kapta nevét a felsőszoba, méretéről
a nagyszoba, jellemző berendezéséről a
kemencésszoba/kemenceszoba, gardróbszoba, egyéb jellegzetességéről a tisztaszoba, földes szoba, használóiról a segédszoba; szószerkezetben: gazduram
szobája. − Szólásban: Csak ott tiszta a
~´ja, ahon a papok táncolnak: felületesen takarít. Közmondás: Amijen a ~,
ojan a gazdasszony: a ház rendje, tisztasága mindent elárul a gazdasszonyról.
Egy a ~ a kemencével: a házastársaknak
közös az érdeke és a felelőssége. L. még:
a fogalmak szócikkeit is!
szobacica: → szobalány
szoba-konyha ~ fn Egy szobából és
egy konyhából álló lakás.
szobakonyhás ~ mn Egy szobából és
konyhából álló 〈lakás〉.
szobalány szobajány fn Tréfás neve:
szobacica. Városra, úri házakhoz, polgárosult nagygazda családhoz elszegődött
parasztlány. A szegény parasztlányok a
cívisvárosba szívesen jöttek szolgálni,
mert így megmenekültek a nehéz paraszti munkától, és hozományukat megkeresték. Előfordult, hogy tapasztalatszerzés
céljából a gazdalányok is egy-két évet
mint ~ok szolgáltak le. Kb 15−16 éves
kortól mentek ~nak, munkájuk a takarí-
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tás, ágyazás, mosogatás, bevásárlás,
főzés volt. A falura visszakerült ~ok a
városi konyha, a polgárosult életforma
és magatartás meghonosítói lettek.
szobaszolga szobaszóṷga fn Szállodai, munkásszállói szobák rendben tartását végző alkalmazott.
szocialista cocilista, cucilista mn/fn
A szocializmus híve, terjesztője.
szóda ~, zóṷda fn Mosószóda. A cívis háziasszony által a → szappanfőzéshez használt vegyület neve → kristályos
szóda, → marószóda, → zsírosszóda/zsírosszódány.
szódány szóṷdány, zóṷdány fn 1.
Marólúg. 2. Szódavíz.
szódányos zóṷdányos mn Mosószódát tartalmazó 〈víz〉.
szódavíz szóṷldavíz, zóṷdavíz fn Ásványvíz.
szójátékok: → cívis népnyelvi frazémák
szokás ~ fn Azt vette ~ba: úgy kezd
cselekedni, eljárni.
szókiejtés szóṷkiejtís fn Hanglejtés,
beszédmód. − Szólás: A szóṷkiejtísünk is
egyformán lejt: két v. több ember (rokon) hasonló szavakat használva hasonló
hanglejtéssel beszél.
szokmány ~ fn Kabát-, ill. zubbonyféle. L. még: cívis férfiviselet
szoknya ~ fn – A/ Derékra erősített,
onnan szabadon lógó, a két lábat együtt
takaró, alul nyitott ruhadarab (félszoknya). Közvetlenül a testen viselik. A
többrétegű öltözködésben női felsőruha
szerepe van. Az alatta viselt hasonló
formák (pendely, alsórokolya) eredetileg
fehér vászonból v. gyolcsból készültek.
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A mellényes ~ a 19. század első felében
ünnepi, később hétköznapi v. alsóruha
volt. − Európában a 16. századtól jött
divatba a derékban teljesen elvágott, kétrészes öltözék. − A valóságos ~ az európai népviseletek reneszánsza óta megmerevedett hagyományos formában 3−4
bőszoknyás viseletekben 5−6 v. több
egymás mellé varrt hengerpalást. Nevezik szórványosan rokolyának is. Alapanyaga lehet posztó, később mindenféle
gyapjú, pamut és selyemszövet, mindenféle színben, sokféle mintával, gyárilag
nyomtatott v. szőtt virágok szolgálhatnak alapanyagául. Rendszerint köténnyel
viselik. A parasztszoknyák általában
ráncolva vannak (körülráncos szoknya,
ráncos rokolya). A derékpántba rögzített
ráncú ~ országszerte általános. A ~ kívánt esésvonalát elősegíthetik az aljába
belülről varrt fodorral és az alája felvett
alsószoknyákkal. A ~ alján belülről
varrt, 5−10 cm széles piros v. más színű
szegély szinte általános. A kimenő ~
egyik varrásába bevágott zseb is kerülhet. A ~ sokszor elöl végig nyitott, alkalmilag összetűzhető v. kapcsolható.
Máskor csak hasítékot hagynak, amit
madzaggal, kapoccsal, a 20. században
sokszor gombbal zárnak. − Polgáriasabb
viseletekben csípőnél testhezálló, harangszabású ~ is előfordul a 19. században is. − A ~ viselője lábszárát nagyrészt
v. egészben takarta a köznépnél is a 18.
századig. Az ilyen hosszú ~ azóta városias, polgárias viseletet jelent (pl. cívis
női viselet). − B/ A cívis népnyelvben
több összetétel (szószerkezet) utal a különböző ~változatokra. Anyagáról kapta
nevét a delénszoknya, a pargetszoknya,
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és ide- vehető a vékony lepelszoknya is.
Jellegzetes alakjáról lett elnevezve a
bukfencszoknya/bukjfelszoknya, a kosztümszoknya, szabásáról a cikkbe szabott
szoknya, ciklis szoknya, viselőjének társadalmi helyzetéről (és a ~ készítési
módjáról) a parasztszoknya; vmilyen
viszonyítás az alapja a felsőszoknya, ill.
a félszoknya névnek. − Szólás: Kurta
előÝl a ~´ja: (gúny) főleg lányra mondják: másállapotban van. Más változata:
Kurta előÝl a ~´ja, előÝl kurta, hátul
hosszú, nem kell annak gyöngykoszorú.
Közmondás: Hosszú ~, rövid ész: (gúny)
a nők kevésbé okosak, mint a férfiak. 2.
Az orsó levehető része, mely a cérnát
védi a szennyeződéstől. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
szól szóṷl i Kisebbít, gyaláz. Jóṷl
tuggyák szóṷlni, szapulni az embert. −
Szólásokban: Te csak akkor szóṷjj, mikor a bika fingik!: a te neved, hallgass!
Ojan bal vállrul szóṷl hozzá: félvállról
beszél vele. Könnyűvérű, könnyű erkölcsű nő jellemzése: Ne szóṷjj neki, csak
incs neki, úgyis tuggya, mi kell neki!:
nagyon könnyen ráveheted a szeretkezésre. Se nem szóṷl, se nem lát: kérdezés, ill. megfontolás nélkül cselekszik. −
Adatolt igekötős alakjai: → beleszól,
beszól, elszól, megszól, visszaszól.
szólamvezető: → Kántus
szólás szóṷlás fn 1. Beszéd. 2. Egy
nagyobb közösségben, szájhagyomány
útján terjedő szókapcsolat v. mondat. L.
még: cívis népnyelvi frazémák
szóláshasonlat: → cívis népnyelvi
frazémák
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szólásmondás szóṷlásmondás fn
Másik neve: őÝsmondás. A cívis népnyelv összefoglalóan így nevezi a népi
szólásokat, szóláshasonlatokat, közmondásokat. L. még: cívis népnyelvi frazémák, példás ember
*Szólátmonostora: → szárazmalom
szóldavíz: → szódavíz
szolga szóṷga fn 1. Háztartási, gazdasági fizikai munkára felfogadott férfi.
2. Szóṷgám, kis szóṷgám: gyermek v.
fiatalabb személy → megszólításaként:
Gyere szóṷgám, kis szóṷgám! 3. Iskola~.
Csengett a szóṷgának a csengőÝje minden óṷrába, ez jelezte, hogy kimehetünk
az udvarra. − Közmondás: Magad
uram, ha szóṷgád nincs. Magad ugass,
ha kutyád nincs!: ha nincs kinek parancsolj, magad fogj a munkához! Szökött
szóṷgának ebszar a fizetíse: aki otthagyja a munkaadóját, annak nem jár fizetés.
− Több összetétel utótagjaként szerepel:
→ irodaszolga, iskolaszolga, közszolga,
szobaszolga, templomszolga.
szolgabosszantó: → légy
szolgafa szóṷgafa fn A (hortobágyi)
pásztoroknak, mezőn dolgozó parasztoknak, erdőn dolgozó munkásoknak szabad
tűznél, bográcsban, vasfazékban történő
főzéshez használt eszköze. A derékszögben v. tompaszögben nőtt faág, L alakú
főzőfa kihegyezett végét leverik a földbe, v. a → vasaló földjébe ásott kerékagyba ütik, és a tűz fölé nyúló vízszintes, hosszabb ágán levő bevágásba
akasztják a bográcsot v. vasfazekat. Korábban a szabad- és kandallós tűzhelyes
házak konyháiban a bográcsban, vasfazékban való főzéshez általában el volt
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terjedve. Újabb időkben vasból is kovácsolják, és vásárokon árusítják.
szolgál szóṷgál i 1. Munkára alkalmas állapotban, beüzemelt állapot- ban
van. 2. Az ütőkalapácsok a vályúban leföl mozognak. − Udvariassági formulaként kínálásra, ajándékra mondott válasz: Nem szóṷgáltam én erre: nem érdemlem meg. − Adatolt igekötős alakjai:
→ átszolgál, felszolgál, kiszolgál, leszolgál, megszolgál, visszaszolgál.
szolgáló szóṷgálóṷ fn Fiatal szegényparasztlány, aki kialkudott bérért
házbeli és ház körüli munkára egész
esztendőre elszegődött. Debrecenben a
tehetős iparosok, polgárok és a cívis
nagygazdák tartottak ~t. Munkáját a
gazdasszony irányította: takarított, főzött, mosogatott, mosott, baromfit gondozott, kertben dolgozott. − A → kisszolgáló 13−14 éves kislány, aki fél
bérért segített a házi munkában mint a
gazdasszony v. ~ segítsége; libapásztor
is volt. A → nagyszolgáló önálló volt, a
gazdasszony munkáját végezte, kenyeret
is sütött. A → tanyai szolgáló v. mindenes szolgáló tehenet is fejt, malacot
etetett, tengerit morzsolt, dologidőben
mezőgazdasági munkát is végzett: kapált, szénát forgatott, répát egyelt, markot szedett. Férjhezmenetele után nem
szegődött el, csak abban az esetben dolgozott tovább a háztartásban v. tanyán,
ha férje ugyanott béres v. kocsis volt. −
Réjában: Recefice, póṷkhálóṷ! Aggyál
pinát szóṷgálóṷ!
*szolgálólegény fn Céhes életben: a
legények gyűlésén szolgálatot teljesítő
ifjú.
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szolgálómester szóṷgálóṷmester fn
(rég) Az a mester, aki a → remekelésnél
segédkezett.
szolganyugvó szóṷganyugvóṷ fn −
Szólás: Szóṷganyugvóṷ, gazdamorgóṷ,
gazdasszonykucorgóṷ: akkor mondták,
ha a sok esőzés miatt nem haladtak a
mezei munkával. L. még: gazdamorgó
szólongat szóṷlongat i 1. Szólítgat.
2. Ismételten rászól vkire.
szombat ~ fn A hét hatodik napja. −
Szóláshasonlat: Hosszabb píntek, mint ~,
de még hosszabb vasárnap: kint lóg az
alsó szoknyája.
szombati napsütés: Mária-legenda.
Egy vélt természeti jelenség (minden
szombaton kisüt a nap) magyarázatára
szolgáló történet. Szűz Mária szombaton
szokta kimosni a kis Jézus ruháját. Egyszer borús idő volt, nem tudta kiteregetni
a vizes ruhát száradni. Istenhez fohászkodott, mire a nap kisütött. Azóta minden szombaton, akármilyen idő van is,
legalább egy kis időre ki kell sütnie a
napnak. Ez szoros kapcsolatban van a
római katolikus egyház Mária-kultuszával. A szombatot a középkor elején
Mária tiszteletére szentelték. A szombati
mosás hátterében a pénteki mosás tilalma (→ hét napjai) áll. Nálunk mindenütt
ismerik. A régi cívisek is úgy tartották,
hogy hétköznap akármilyen rossz idő
van, szombaton, ha rövid időre is, de
kisüt a nap, mert Arra gongya van a Jóṷ
Istennek, hogy az árvák ruháját megszáríccsa.
Szomjú-hát: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
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Szomjú-lapos: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
Szomjú-laposi-halastó: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
szomjúzik ~ i Szomjazik.
Szomolyai fekete cseresznye: →
cseresznye
szomorú estike: → éjjeli viola
szomszéd szomszíd fn A mellettünk
v. közelünkben lakó személy, család. A
közvetlen ~ a → tőszomszéd. → Megszólítás is: Kovács szomszíd. A ~i
együttélés (íratlan) szabályait a → cívis
jogszokások egyik területe, a szomszédjog szabályozta/szabályozza. Sajátos ~i
viszony a → földszomszéd. Átok: Legyík
rossz szomszíggya, meg mindig kőÝtözzík!: a cívis hagyomány szerint a török
ezzel átkozta meg a magyarságot, török
átok. Közmondásokban: Jobb egy jóṷ
szomszíd, mint egy rossz testvír: többet
ér egy segítőkész ismerős, mint az olyan
rokon, akire a bajban nem számíthatunk;
Nincs három nagyobb csapás, mint a
csepegőÝs ház, rossz szomszíd, rossz felesíg: ezek keserítik meg a legjobban a
házas ember életét; Ne örűjj annak, ha a
szomszíd háza íg!: ne örülj a más kárának, mert téged is érhet hasonló. Más
változatokban: Az okos ember nem örül
annak, ha a szomszíd háza íg. Nem öröm
az, ha a szomszíd háza íg; A szomszíd
kertye/ríttye mindig zőÝdebb, a szomszíd
felesíge mindig szebb: a másét mindig
jobbnak, szebbnek látjuk, mint a sajátunkat; Jóṷ kutya nem ugat át a
szomszídba: a ~ dolgaiba nem illik beleavatkozni.
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szomszédjog: → ablakjog, cívis jogszokások, földszomszéd
szomszédol szomszídol i Időtöltésül
szomszédokat látogat. Debrecenben
nem, de a környező tanyavilág lakói között szokásban volt.
szomszédság szomszíccság fn – Közmondás: Rossz szomszíccság, török átok,
őÝk nem a legjobb barátok: nagy csapás,
igazi török átok a rossz szomszéd.
szopásgátló szopásgátlóṷ fn Szúrós
kantár v. orrlyukba tehető lapos falemez,
ami megakadályozza a borjút a szopásban. Egyik fajtája a → borjúszúró.
szopik ~ i − Gúnyos elutasítás:
Eriggy haza, oszt szopjál!: fiatal, gyenge
vagy ehhez a munkához.
szopka ~ fn (gúny) Olyan → gyerek,
aki nagyocska korában is szopja az ujját.
szopóka: → csutora
szopornyica: → szopornyika
szopornyika ~ fn Hivatalos neve:
szopornyica. Fiatal → kutyák és macskák hurutos fertőző betegsége. A cívisek
úgy gyógyították, hogy felforrósított
kenyérhéjjal sütötték meg az állat orrát.
szopornyikás ~ mn Szopornyicás.
szopos ~ mn Szopós, aki még szopik.
szopos bárány ~: Újszülött → bárány; általában 2−3 hónapos koráig nevezik így nemtől függetlenül; szopós
bárány. L. még: juhtartás
szopos borjú szopos bornyú: Anyjától még el nem választott → borjú, szopós borjú. L. még: szarvasmarha
szopos csikó szopos csikóṷ: Anyjától
még el nem választott → csikó. L. még:
lótenyésztés
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szopos malac ~: → Malac, amely
még szopik.
szoptatás: − A/ A → kisgyermek táplálásának első szakasza. A ~t a szülés
után általában 2−3 órával kezdték. Gyakori volt az is, hogy a síró babát rögtön
odatették az anyjához, aki mellbimbóját
megnyálazva betette a kicsi szájába, és
szoptatni kezdte. Az előtejet károsnak
tartották és lefejték. Az újszülöttnek
eközben teát v. kölcsöntejet adtak. A ~
eleinte rendszertelen időközökben történt, gyakran egész éjszakára a csecsemő
szájában hagyták a mellbimbót. Később
a kicsi ~ára 3 óránként, majd 4 óránként
kerítettek sort. Ha sírós volt, az anyatejen kívül teát is kapott. 2−5 hónapos,
másutt féléves kortól az anyatejet már
nem tartották elegendőnek, és mellétápláltak, gyereknekvalót adtak neki (→
csócsa, csócsál). A ~ ideje általában 1 év
volt, de 2−3 éves korig sem volt ritka,
sőt néha ennél is tovább szoptattak, különösen, ha közben újabb gyerek született. Ilyenre a debreceni tanyavilágból is
akadt példa. A 4−5 éves tanyai fiúcska
így ripakodott rá hazaérkező anyjára:
Hon vóṷtál idáig, mert szophatnék vagyok! A szopásról való leszoktatás fő
módozata az undorkeltés volt. Az anya
az emlőjét fekete kenőccsel v. korommal, csípős paprikával kente be, és a
gyermek szájához tartva kakás! − mondta neki. – B/ A ~sal kapcsolatos betegségek közül a mellgyulladás a legveszedelmesebb: fejéssel, kiszopással próbálkoztak, borogatást (zsírral, hájjal, olajjal,
tojássárgájával, füvekkel kevert készítmények) alkalmaztak. Bimbórepedés
esetén bekenték a bimbót pl. dióolajjal,
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faggyúval, írósvajjal v. gyógyítók által
készített kenőccsel. Hajdan a ~ időszakához különböző hiedelmek fűződtek. A
tejet számtalan tilalom védte. A tej elapadásának fő okát abban látták, hogy
vmelyik látogatóra ráragadt a tej, magával vitte. Ezért pl. a → gyermekágyas
ágyára nem ülhetett senki. Első 3 nap és
naplemente után nem adtak ki semmit a
házból, mert ezzel a tejet is elvitték;
menstruáló nő nem látogathatott gyermekágyast. A hiedelmek a cívis paraszttársadalomban nem éltek általánosan. –
C/ A szopás, ~ néhány frazémának is
tárgya. Gúnyos leintés: Eriggy haza, oszt
szopjál!: fiatal, gyenge vagy ehhez a
munkához. Maga szopta az annyát: főleg borjúra, de jól megtermett, erős férfira is mondják. L. még: emberi test
szoptatós dajka szoptatóṷs dajka: A
csecsemőt anyja helyett szoptató →
dajka.
szoptatós koca szoptatóṷs koca: Malacát emlőjéből rendszeresen tápláló →
koca.
szórás szóṷrás fn Másik neve: szelelís. Az egyik hagyományos magtisztító
eljárás (magtisztítás). Szeles időben lehetett végezni. Ha mód volt rá, a cívis
parasztgazdaságban a tisztára sepert szérűn estefelé mindennap felszórták az
aznap kinyomtatott szemet. A munkát
ketten végezték: a szóró és a felező (fölöző). A szóró úgy állt, hogy a szelet bal
kéz felől kapja. Eszköze egy 2−2, 5 m
hosszú nyelű szórólapát/szóró falapát,
nagy fejrésszel. A szóró merített a garmadából, és magasan a szél irányába
dobta a lapát tartalmát. A súlyosabb
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szem a széllel szemben is messze elrepült, ez volt a tiszta búza. A könnyebb
ocsú a szóró előtt esett le, az egészen
könnyű töreket és pelyvát messze ragadta a szél. A felező a felezőseprűvel (fölözőseprű) a kezében háttal állt a szélnek.
A kb. 4 m hosszú nyelű seprű elérte a
legmesszebb levő helyeket is. A felező
kezében a seprű úgy járt, mint az óra
ingája, egyenletesen hajtotta a szemről a
tokot, törmeléket. Ha sok volt a termény,
ketten is szórtak egyszerre. Ilyenkor
ütemesen, felváltva dolgoztak: az egyik
merített, közben a másik a magasba dobta a szemet. De ilyenkor is egy felezett.
A művelet végén a tiszta búzát vékával
felmérték, ügyelve, hogy a véka ne legyen tetésen, mert akkor több mint 25 kg
lett volna. Ilyenkor → csapóléccel lesimították róla a fölösleget. A ~ fejlettebb
formája a kézzel hajtott eszköz segítségével történő magtisztítás (szelelőrosta).
Ilyenkor az eszközben keltett légáramlat
tisztította meg a terményt. L. még: a
fogalmak szócikkeit is!
Szordas: → Pallag
szorgalmatos ~ mn Szorgalmas.
szorgos ~ mn Sürgős, halaszthatatlan. Szólás: Sok a dolog, mind ~, egy a
gyerek, az is rongyos, ill. Sok a dolog,
mind ~, sok a gyerek, mind rongyos:
mindkettőt a nagy szegénység jellemzésére mondták.
szorgoskodik ~ i Serényen végzi a
háztartási, gazdasági stb. munkát.
szorít ~ i Sürget. − Szólás: Szorít a
csizsmája: nem tud eleget tenni fizetési
kötelezettségének. Tudom én, hun szorít
a csizsma: tudom, hol a gond, a hiba. Ha
Dorottya szoríttya, Juliánna tágíttya:
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akkor mondják, ha Dorottya-napon (február 6.) fagyos, hideg az idő. − Adatolt
igekötős alakjai: → felszorít, kiszorít,
leszorít, megszorít.
szorító szorítóṷ fn 1. Gubaszövőszék
része. 2. A birkaúsztatóhoz kapcsolódó
deszkaépítmény, amelyre az állatokat a
fürdés előtt hajtják; dobogó. 3. Vadabb
lovak megfékezésére való, a kantárhoz
csatolt lánc. 4. Összetételekben utótagként: → betűszorító, csoroszlyaszorító,
kutyaszorító, présszorító, sarokszorító.
szorítókarika: → szorítókerék
szorítókerék szorítóṷkerék fn Másik
neve: szorítóṷkarika. → Szövőszék páros
alkatrésze, amellyel a vásznat feszesen
tartják.
szorítómadzag szorítóṷmaddzag fn
A gyapjútépéshez használt → kártolószék tartozéka.
szorító szerkezet szorítóṷ szerkezet:
Hordópalást-összehúzó.
szóró szóṷróṷ fn A szelelést, → szórást végző munkások közül az, aki a
tisztítatlan gabonát a levegőbe feldobja;
lapátos. Két ember vóṷt, az eggyik a felezőÝ, a másik a szóṷróṷ. L. még: cukor- szóró
szóró falapát: → szórólapát
szórólapát szóṷróṷlapát fn Szószerkezettel: szóṷróṷ falapát. A szeleléssel
történő gabonatisztítás, az ún. → szórás
eszközeként használt falapát, amellyel a
gabonát a magasba dobják. L. még: lapát
szorongat ~ i Vizeletet visszatart. Ne
szorongasd, mert beteg leszel! − Adatolt
igekötős alakjai: → felszorongat, megszorongat.
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szoros ~ mn Sürgős. Most van a legszorosabb dologidőÝ.
szorté, szortéj: → szortír
szortimenti kaptafa ~: → Cipészmesterségben különféle, válogatott →
kaptafa.
szortír szorté, szortéj fn → Cséplőgép alkatrésze, ezen keresztül szétválasztva folyik a zsákba külön-külön a
tiszta búza, a kétszeres, ill. a gazos, szemetes rész.
szortírozó gép szortírozóṷ gép: Szemes terményt minőség szerint szétválogató gép. L. még: megszortíroztat
szorul ~ i − Adatolt igekötős alakjai:
→ beleszorul, beszorul, hazaszorul,
megszorul, odaszorul.
szorulás: → beszorulás
szorultságból szorúccságbul hsz
Megszorult helyzetben, jobb híján; szorultságtól.
szórványos elletés szóṷrványos
elletís: Juhászoknál különböző időben
végzett és ezért sokkal több munkával
járó → elletés.
szórványtanya szóṷrványtanya fn
Az → Erdőspuszták területén, ill. a határ
nyugati oldalán levő tanyaközpontok
körül elszórtan álló tanyák egyike. L.
még: Bánk, Cuca, Fancsika, Haláp, Pac,
Pallag, Soma
szórva vető gép: → vetőgép
szószólló: → szószóló
szószóló szóṷszóṷllóṷ fn 1. → násznagy. 2. Pletykás nő.
szótartó szóṷtartóṷ mn Titkot tartani
tudó 〈személy〉, akibe megáll a szóṷ,
nem aggya tovább.
*Szotyoritelep: → utcák−utcanevek

152

szabászasztal

szotyós szotyóṷs mn Szotyos, ütődött, megpuhult 〈gyümölcs〉. A vadkörte
az erdőÝn termett, a szalmakazalba tettük, megírett, jóṷ szotyóṷs lett.
szotyósodik szotyóṷsodik i Gyümölcs löttyedtté válik. Igekötővel: →
megszotyósodik.
szóval szóṷval szóal, szal hsz 1. Töltelékszóként: hát. Szóṷval ijen hidegtálat
csináltunk. 2. Röviden, egyszóval. Szóṷval a második világháborúig az mindig
eccsíges vóṷt. 3. Ahogy az elmondottakból következik, tehát. Hát szóṷval az így
törtínt.
sző szőÝ, szű i Szövéssel kelmét,
vásznat készít. − Adatolt igekötős alakjai: → besző, lesző.
szöcske ~ fn Népi neve: kabóṷca.
Bokros, füves helyen élő, hosszú csápú,
egyenes szárnyú rovar. Hosszú ugrólábának népnyelvi neve: → ugró(ja).
Egyik fajtája a zöld színű, nagyméretű
→ zöldtücsök. L. még: kabóca
szöcskeugrató szöcskeugratóṷ mn
Az olyan rét, legelő tréfás megjelölése,
ahol a jószág már csak itt-ott talál legelnivalót.
szőke szőÝke mn Juh egyik pofaszíne. L. még: juhtartás
szőkederes szőÝkederes mn Lószínnév, a → deres egyik árnyalata. L. még:
lótenyésztés
szőkeliba szőÝkeliba fn Köznyelvi
neve: nyári lúd. A Hortobágy egyik költöző madara. Aratás utáni népi neve:
tallóṷliba.
szőkesárga szőÝkesárga mn 1. Lószínnév, a → sárga egyik árnyalata. 2.
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Juh egyik pofaszíne. L. még: lótenyésztés
szökőesztendő szökőÝesztendőÝ fn
Szökőév.
szökik ~ i Kifejezésben: Szökik a
szesz: → Pálinkafőzéskor párolog a
szesz.
szőllő: → szőlő
szőlő szőÝlőÝ, szőÝllőÝ fn 1. – A/ Vitis vinifera. Az egyik legrégebben termesztett kapásnövényünk és gyümölcsfélénk. Az élő növény neve szőlőtőke/
tőke (a vesszőből növesztett tőke az árvatőke), a tőke föld felett kiszélesedő
része a fej, az alsó, vékonyabb része a
nyak. Fő gyökere az anyagyökér, ebből
sarjad ki a több oldalgyökér. Ezek mélyen a földbe hatolnak. A talaj szintjén v.
közelében a talajban van a harmatgyökér. Ezeket a tőkekezelés során kapával
kivágják, mert ha elszaporodnának, rájuk támaszkodnék a növény, és szárazságban nem tudná ellátni a tőkét nedvességgel. Az anyagyökérnek és oldalgyökérnek zavartalanul kell kifejlődnie.
A nyakgyökér a tőke alatt levő erősen
megvastagodott gyökérzet, az anyagyökér nyúlványa, belőle fakadnak a fatty/
fattyú vesszők. A tőkefej gyermekfej
nagyságú megvastagodás, akkor a legjobb, ha kerek. Ebből ágaznak ki a venyigék, a ~vesszők. (A venyige a már lemetszett vesszőt is jelenti.) A ~veszszőnek a tavaszi metszéskor kicsordul a
leve (levedzik), ezt kis üvegcsébe felfogják, és szemfájás gyógyítására használják. A ~vessző fejlődési foka többféle
lehet. A tőkéből sarjadzó egyéves új
hajtás még nem terem. A többéves ter-
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mővessző neve cservessző, a másodéves
cser termi a legtöbb ~t (csercsap). A
harmadik év után már el kell távolítani,
mert tőkésedni kezd, így a tőke formátlanná válik (cseresvessző). A szép, dúsan
virágzó, de alig termő tőkének egyes
vidékeken (pl. Szeged környékén) kurvatőke/rugóstőke a neve. A kiöregedett,
kihányt ~tőke, tuskó jó tűzrevaló. A
vesszőkön van a szem néven emlegetett
rügy. A zavartalanul fejlődő szemből
bontakozik ki a termés. Ha a tőkét fagy
éri, a vessző tövénél, a tőkefejen meghúzódó biztosítócsap nevű rügyecskéből
még kifejlődhetnek a vesszők. Ilyenkor
azonban abban az évben nincs termés.
A fiatal vesszőből erednek a levelek,
amelyeknek színéről, nagyságáról, formájáról következtetnek a ~fajtára. A
vesszők színe, vastagsága is fajtánként
változik. A levéltövekből ágazik a bajusz v. szőlőrengő/rengő ezzel kapaszkodik meg a lugas~. A szőlőkacs/kacs a
jó erőben levő oldalhajtások, nem teremnek. (Sokan ezt is bajusznak nevezik.) Elszívják a tőke erejét, betegséget
is terjeszthetnek, ezért kötözéskor el kell
őket távolítani. Az anyavesszőket a legfelső átkötés fölött kb. 10 cm magasságban az első kötözés alkalmával levágják.
A kacs eltávolítása a kacsolás, a ~vessző
tetejének, végének levágása a tetejezés.
A friss, esetleg szárított ~tető jó takarmány. A szőlővirág a ~ sárgászöld, apró
virága. A termésnek fürt/szőlőfürt a neve, ebből néhány szemnek a neve gerezd. A fürt lehet nagy, apró, tömött,
ritka, töppedt, penészes, rohadt, aszalódott. A ~szemek a csumán helyezkednek
el. A szemen belül van a szőlőmag, ame-
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lyet a léj fog közre. (A helyi népnyelv a
szót nem ismeri.) A legkülső rész a haj.
A rügyek először kipattannak, majd fejlődésük későbbi szakaszán sötötedni
kezdenek. A kifejlődött, de még savanyú
~ neve egres/egresszőlő, a ritka és apró
szeműé madárkás szőlő. – B/ A borászatban (és étkezésben) betöltött szerepe,
eredete szerint a ~nek igen sok tájnyelvi
és hivatalos névvel megkülönböztetett
csoportja, ill változata van. Hazánkban a
filoxéravész után nagyarányú fajtaváltás
vált szükségessé. A nyugati eredetű és új
hazai csemegeszőlőfajták (saszla: passatutti; szőlőskertek királynője stb.), továbbá a fehér (rizling stb.), vörös (burgundi stb.) ~k és direkttermő amerikai
fajták (noha, otelló stb.) jórészt kiszorították a középkor óta termesztett fajtákat. A középkori fehér borkultúra alapját
jelentették azok a borszőlőfajták, amelyek magyar eredetűek, de legalábbis a
18. században ismertek voltak, és helyi
változataik is kialakultak. Így a sárgászöld bogyójú ezerjó, a gömbölyű szemű
hárslevelű, a nagy szemű juhfark-szőlő/juhfarkú-szőlő, a keveset és későn
termő, sárgás szemű kéknyelű, a sárgásfehér, illatos szép, de savanykás sárfehér/sárfehér szőlő/szagos sárfehér. Az
egyik legjelentősebb minőségi borszőlőfajtát, a nagy cukortartalmú, későn érő
furmintot valószínűleg a 14. századtól
ismerjük. Néhány ~fajta már a 16. századtól több változatban és hasznosításban volt ismert: így a magyar eredetű
gohér/gohérszőlő (fehér és fekete ’vörös’
változata is van), a keleti típusú kecskecsecsű-szőlő, az illatos, finom zamatú
muskotály/muskotályszőlő, ill. a nem di-
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rekttermő hazaiszőlő. A 16−18. században több jelentős fajtacsoport érkezett a
balkáni területekről, pl. a vörös borszőlő,
a kadarka, a fehér bort adó, bőven termő
balkáni eredetű, későn érő, pirosas bogyójú és felkötözve sokáig elálló dinkaszőlő/dinka/kövidinka szőlő, a bőtermő
szlankamenka. A cívis népnyelvben az
említetteken kívül még további kevésbé
ismert ~fajtákra is van adat közvetett
bizonyítékaként a múlt század első felében még jelentős helyi ~kultúrának.
Fehér borszőlő pl. a zamatos ízű ananászszőlő, a nagy, hosszúkás szemű
juhcsecsszőlő/juhcsecsű-szőlő, lánycsecsű-szőlő, a vastag héjú, bő levű kőbeliszőlő/leltszőlő, a világos szemű, termését
a tőke alján hozó alanttermő fehér, a
tömött fürtű bánátirizling. Fekete (vörös) borszőlőfajták pl. a nagyméretű,
mutatós, de fanyar ízű lószeműszőlő, a
küllemre szép, nagy szemű tökszőlő, a
hullósszőlőként is ismert francia festő
nevű szőlőfajta, amelynek éretten könynyen lehullanak a fürtről a szemei, a
kékespiros bogyójú, szeszélyesen termő
magyar bakator/bakar és az általánosan
ismert kadarka. Ropogós fehér (fehér
delavár), ill. piros bogyójú direkttermő ~
a delavár/delavár-szőlő/delaváriszőlő. A
csemegeszőlők között (is) említhető a
nemesítőjéről elnevezett benjáminszőlő,
népi kiejtéssel benjánszőlő. 1896-ban a
millennium tiszteletére kapta nevét a
ritka szemű, édes ízű, fehér ezerévesMagyarország. A nagy fürtű, közepes
méretű sárga színű kaláberiszőlő (a nagy
bogyójú, korán érő, édes saszlával
együtt) a debreceni szőlősgazdák kertjeiben is megtalálható volt. A fentebb
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említett gohér, kecskecsecsű és muskotály mellett kifejezetten kettős hasznosítású szőlő, azaz étkezésre és bornak
egyaránt alkalmas az erdeiszőlő. A jó
háziasszony a kamrájában rafia v. madzag két végére felkötözve sok fürtöt
eltett a téli időszakra. Az ilyen ~ volt a
kötözetszőlő, az erre leginkább alkalmas
~fajták összefoglaló népi neve állószőlő,
asztali szőlő. Az aszalódottra érett ~ az
aszúszőlő v. mazsolaszőlő. (Szemje az
aszúszem.) Szintén nem fajtanév, hanem
a lugasos termesztésre alkalmas ~ket
jelöli a lugasszőlő (ilyen pl. a saszla is).
– C/ Szóláshasonlat: Úgy maradt, mint a
megszedett szőllőÝ: minden hozzátartozója meghalt. Szólás: Lesz még szőÝllőÝ,
lágy kenyír, lesz még a kutyára dér: lesz
még nekünk jó sorunk, a hitvány embernek meg baja, gondja. 2. → szőlőskert.
L. még: ebszőlő, szőlőtermesztés−szőlőművelés; az egyes fogalmak szócikkeit
is!
szőlőbetegség: Főként a fürt, levél és
gyökér károsodását értik rajta. A →
szőlő legveszedelmesebb rovarkártevője
a szőlőgyökértetű (filoxéra). Az időnként megjelenő szőlőbogarak, szőlőhernyók ellen az egyedek, lárvák összeszedésével védekeztek (lótetű, csebogár,
ilonca, moly, pajor, darázs). Nem látható, bujkáló kórokozó előidézte ~ a szőlőragya, ill. a 19. század végén fellépő
peronoszpóra. Ellene rézmész v. rézkén
tartalmú szereket használtak/használnak,
május-június hónapban permetezéssel,
nyírfaseprűvel történő permetcsapkodással, később permetezőgépekkel juttatják
a nővényre az éppen alkalmasnak ítélt
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permetszert. Más gombabetegségek: fenésedés, szőlőpenész, lisztharmat, szürkerothadás és fakórothadás. L. még: a
fogalmak szócikkeit is!
szőlőcsősz szőÝlőÝcsőÝsz fn Más nevei: csőÝsz, szőÝlőÝpásztor. Általában
idősebb, 50−60 év körüli férfiak, a paraszti társadalom szegényei vállalták ezt
a munkát. A ~t éves v. időszaki szolgálatra fogadták fel, csekélyke kialkudott
bér fejében a rábízott szőlőskertre, szőlőhegyre, annak tartozékaira (présház)
felelősséggel felügyelt. A szőlő érésétől
kezdve kutyájával a szőlőskertekben sétálgatott, őrizte a termést a tolvajoktól,
kártevőktől (róka). Maga készítette
kunyhójában lakott, a felesége látta el
élelemmel. Ha a szőlőre a madarak (seregély, sárgarigó, háziveréb) is rájártak,
riogatással és lövéssel igyekezett ártalmatlanná tenni őket. Néha lőtt egyet a
levegőbe ócska puskájával, hogy elriaszsza a hívatlan vendégeket. A puskának
nagyobb vóṷt a hangja/füstye, mint a
lángja. Ha tolvajt fogott, szólt a gazdának, aki a kisebb lopásokat saját maga, a
nagyobbakat a rendőrségen intézte el. A
régi időkben leginkább huncut gyerekek,
suhancok jártak lopni.
szőlődaráló szőÝlőÝderálóṷ fn Másik neve: szőÝlőÝőÝrlőÝ. Szőlőzúzó
gép. L. még: szőlőpréselés
szőlőfeldolgozás: A → szüretet követő borkészítő eljárások és munkafolyamatok összessége. Legfontosabb szakaszai: a fürtök megtörése, a → szőlőzúzás, a mustnyerés és a must v. a bor tároló edénybe juttatása, a → bortárolás. A
~ paraszti eljárásait alapvetően meghatá-
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rozza a borkészítés helyi hagyományai
mellett a ~ra szolgáló gazdasági épületek
megléte v. hiánya. Az állandó szőlőhegyi épületek nélküli alföldi területeken a
leszedett szőlőt a szüretelőhelyen, a szabadban dolgozzák fel (→ csömöszölés,
szőlőtaposás), és a hordókba öntött mustot szekéren szállítják a portán levő kamrába, újabban a házi pincébe.
szőlőföld mértékegységei: Az Alföld
bortermő vidékein a soros művelés terjedt el, ennek alapegysége az út (→ szőlőút); másik a → szőlőnyilas. Vidékenkénti mértékegységek: → kapa/kapás/
kapás szőlő/emberműve. Eredetileg, amit
egy ember egy nap alatt megkapál. Debrecenben és környékén 400, mások szerint csak 200 négyszögöl egy kapa. L.
még: területmérték
szőlőfürt szőÝlőÝfürt fn Röviden:
fürt, jelzőként: egy fürt szőÝlőÝ. A szőlőnövény termése. A teljes érett fürt neve fürt, ritkábban → gerezd. A kisméretű, hiányos fürté → biling, ill. gerezd.
(Az ilyen fürt kezelésére szolgál a →
bogyózó olló.) A téli eltartásra szánt ~ök
neve → állószőlő, a kötözni valóé kötözetszőlő.
szőlőgarágya szőÝlőÝgerággya fn A
szőlőskertet, szőlőhegyet körülvevő,
venyigéből, gallyakból v. élősövényből
álló → kerítés, gyepű, garád.
szőlőkacs szőÝlőÝkacs fn Röviden:
→ kacs. A → szőlő gyenge kacsát, bajuszát savanyú ízéért (főleg a gyerekek)
rágcsálják.
szőlőkacsolás: → kacsolás
szőlőkapa szőÝlőÝkapa fn A szőlő
gyomtalanítására, talajának lazítására,
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nyitására és fedésére szolgáló eszköz.
Típusai: lapos kapák: a szőlő évi talajművelésének legfontosabb eszközei: a
szárnyas vállú debreceni szőlőkapa, az
egyenes élű, rövid törzsű, rövid nyelű
csákány ’csákánykapa’. Ez utóbbi főleg
a hegyvidéki talajművelés eszköze, a
szőlőföld első feltörésének, a tőkék kiszedésének, a fedésárok mélyítésének,
gyepűk és barázdák rendben tartásának,
néha az első mélykapálásnak a szerszáma; irtókapa (oltókapa) néven is ismerik. Szőlőkapálás alkalmával a szőlőmunkás, a kapás, általában a jobb keze
felé eső tőkesort és a szőlő sorának
nagyját viszi, előre kapál. A soros szőlőkben a felkapált hegyes v. domború
földhalom neve: bakhát v. ormó. Legjelentősebb az első kapálás. A nyári gyomirtó munkában a 19. század második
felében jelentős változás történt. Főleg a
szőlőművelésben használatos kapálási
mód a felszínen történő gyomirtás, ennek cívis népnyelvi elnevezései: a karaszolás, horolás, felezés, sarabolás. A
megnevezések nem annyira a végzett
munka jellegével, hanem a munkavégzés
eszközével vannak összefüggésben (karaszoló kapa, horoló, saraboló kapa). L.
még: szőlőtermesztés−szőlőművelés; az
egyes fogalmak szócikkeit is!
szőlőkapás szőÝlőÝkapás fn Röviden: kapás. A már kinyitott szőlő gaztól
való megtisztítását a ~ok végezték, akik
egész nyáron kapáltak. Ezt a munkát az
idősebbek is el tudták végezni.
szőlőkaró szőÝlőÝkaróṷ fn Szőlőtő
mellé vert, a vesszők felkötözésére való
→ karó. − Szóláshasonlat: Sovány, mint
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a szőÝlőÝkaróṷ: nagyon sovány aszszonyra mondják.
szőlőkötözés szőÝlőÝkötözís fn A
szőlőtőkék tavaszi és nyári gondozásának egyik legfontosabb munkája, amely
a szőlő vesszeinek és növekvő hajtásainak egymáshoz v. a támasztékul szolgáló karóhoz történő rögzítését jelenti.
Anyaga régen kötővessző, hársfaháncs,
kenderfonál volt, újabban raffia. Női
munkának számított (→ kötőasszony). A
~hez kapcsolódik a nyári metszésként is
számon tartott → kacsolás. Az erőteljes
fejlődésű fajtáknál a levél tövéből hajtó
másodnövéseket kézzel letörik, ez a
munka a → fattyúzás.
szőlőlugas szőÝlőÝlugas fn Felfuttatott → szőlőből kialakított → lugas. A
cívis udvaron volt a bejáratnál a ház
előtt.
szőlőmetszés szőÝlőÝmeccís fn Röviden: meccís. A tőke egyéves vesszőinek visszavágása termésbiztosítás céljából. A szőlőművelés legfontosabb és
legnagyobb szakértelmet kívánó munkája. Férfimunka. Eszközei a metszőkapa,
metszőolló, kacorkés ’szőlőmetsző kés’.
A kopaszmetszés és rövid csapos metszés
mellett a hosszú csapos metszést és a
szálvesszős metszést is alkalmazták főként fehér fajtájú szőlőkben. Ismert metszésmód az ún. négyes kötés is. Ilyenkor
a tőkén két egy évnél idősebb termővesszőt és 2 db 2−3 szemre lemetszett
vesszőt hagynak. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés; a fogalmak szócikkeit
is!
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szőlőmetsző szőÝlőÝmeccőÝ fn Röviden: meccőÝ. A nagy szakértelmet
kívánó → szőlőmetszést végző férfi.
szőlőmunkás szőÝlőÝmunkás fn Szőlőskertben bérért dolgozó (napszámos)
munkás. Kizárólag férfimunka a szőlőmetszés (szőlőmetsző/metsző), szőlőnyitás (szőlőnyitó/nyitó, karóverés, bújtás,
ültetés, szőlőkapálás (szőlőkapás/kapás),
szőlőőrzés (szőlőcsősz), puttonyozás
(puttonyos), szőlőtaposás (taposóember)
munkája; javarészt női, ill. gyermekmunka a venyigeszedés és venyigehordás, a szőlőkötözés (kötőasszony), kacsolás (kacsoló/kacsozó) és szüreteléskor a
szedés (szedő). L. még: az egyes fogalmak szócikkeit is!
szőlőművelés: → szőlőtermesztés−
szőlőművelés
*szőlőnyilas: Régi → területmérték.
Fekete földön 400, homokon 5–600
négyszögölet jelentett. L. még: szőlőföld
mértékegységei
szőlőnyitás szőÝlőÝnyitás fn Röviden: nyitás. Kora tavasszal a legelső
szőlőmunka a földdel fedett tőkék kibontása. Ennek során a → szőlőnyitó a szőlőtőkéket a megfagyás ellen télre betakaró földet lehúzza a tőkékről, tkp. kikeresi
a tőkét és nyit. Szerszáma a → nyitókapa. A művelet közben a kapás hátrálva
halad, visszafelé kapál (→ kihátrálás),
→ bakhátra húzza a földet. A → fedéshez hasonlóan ez sem volt mindig általánosan ismert talajművelő eljárás. L.
még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
szőlőnyitó szőÝlőÝnyitóṷ fn. Röviden: nyitóṷ. A → szőlőnyitás nehéz fizikai munkáját végző személy, általában

szabad kút
jó erőben levő férfiember. Szerszáma a
→ nyitókapa, más eszköze nem volt. A
~ a maga kenyerén dolgozott, az 1930-as
években 1, 5−2 P napszámot kapott.
Summában is felvállalhatta a munkát,
ilyenkor megállapodott a gazdával, hogy
1 kat. holdat mennyiért nyit ki. A tapasztalat szerint, ha summába vállalta fel,
akkor gyorsabban dolgozott, jobban
iparkodott.
szőlőoltás szőÝlőÝóṷtás fn 1. Röviden: óṷtás. Terméketlen, gyengén hajtó
és rosszul termékenyülő hazai tőkék
nemesítése és fiatalítása fás v. zöld oltógallyakkal. Fajtái: a) Törzsbe, nyakba
oltás, hasítékoltás v. ékoltás. Eszközei:
oltókés, sár v. oltóviasz. Ideje: gyümölcsoltó Boldogasszony (március 25.)
hete. b) Zöldoltás. Ennél a növekvőben
levő hajtásrészeket tették továbbfejlődésre alkalmassá. Ezt a munkát májusban, pünkösd tájékán végezték. 2. Gyökeres oltvány, átoltás. A → filoxera
pusztítása után, az újjátelepítés idején
kapott új szerepet és nagy jelentőséget.
Az amerikai direkttermő fajták (→ otelló, noha stb.) átoltásánál is a zöldoltást
alkalmazták. − A szakirodalom szerint a
nagy szakismerettel rendelkező oltó
emberek hazánk legtávolabbi pontjain is
megfordultak, a hagyományos és új szőlészeti ismeretek közvetítői voltak. Bérüket a megfogant oltások után kapták.
szőlőőrlő: → szőlődaráló
szőlőpásztor: → szőlőcsősz
szőlőpenész szőÝlőÝpenísz fn →
Lisztharmat okozta bevonat a szőlőlevélen.L. még: szőlőbetegségek
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szőlőprés szőÝlőÝprés fn Más nevei:
sutu, sutulóṷ, sajtóṷ, sajtolóṷ. A szőlő
levének kisajtolására való (saját készítésű) nagy faalkotmány, prés, borsajtó.
Fontos alkatrészei a bolha, bálványfa,
monya és a szarucsap. Ezt a fejlődés
későbbi szakaszán a szőlődaráló többféle modern típusa váltotta fel. L. még: a
fogalmak szócikkeit is!
szőlőpréselés szőÝlőÝpréselís fn Röviden: préselís, más nevei, ejtésváltozatai: szőÝlőÝsajtolás, sajtolás, sutulás, satulás. A szőlő levének kisajtolása a szőlőprés/sutu/sutuló/sajtó nevű eszközzel.
Ecsedi István (A debreceni és tiszántúli
magyar ember táplálkozása. 334−341)
leírása alapján a folyamat a múlt század
első felében így zajlott le: A kitaposott
szőlőt, a törkölyt teknővel rakták a sajtóba. Csömöszölőfával ütötték, telecsömöszölték vele a sajtót. Rátették a bolhát,
és ráfordították a bálványfát. A bálványfa csavarjának fejét, a monyát rátették a
bolhára, és a bálványfát ráfordították.
Egy csapófával az orsón levő vaskarikát
jól meghúzták. Egy dézsát helyeztek a
sajtó alá. Erős emberek a sajtót a csapófával csavarták, közben a szarucsapon
folyni kezdett a must. Bontáskor a recsegő faalkotmányt visszafelé csavarták.
Félretették a bolhát, a kockába préselt
törkölyt az oldalára vették, és kilökték az
épület (pajta) mellé. A sajtós ismét öszszeállította a sajtót, és ismét rakta bele a
törkölyt. Közben a kád alatti kád is megtelt musttal. A sajtós egy hordóból kiöntötte a hideg vizet, és egy fél rúdnyi
kénlapot (áslóg) elégetett benne. A taposókád/nyomókád mellé állította, léhót
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tett bele, és kártussal meregette a hordóba a mustot. A musttal tele hordót gazdugóval/fűdugóval dugták be. A musttal
megtelt hordókat a levett saroglya helyére támasztott korcsolyán óvatosan a szekérre gurították. Ott fenn elrendezték,
biztonságból egy kéve venyigét is tettek
mellé. A dugót megtágították a hordókban. Hazafelé menve abroncshúzót, kalapácsot is vittek magukkal. Meleg időben a must hamar kezd forrni, ezt elkerülendő ilyenkor a dugó helyébe pipát v.
dudut helyeztek a hordókba. Otthon 4
erős ember levette a hordókat a szekérről, és boreresztő kötéllel óvatosan a
pincébe, az ászokra görgették, ügyelve,
hogy a hordó lyuka fölülre kerüljön. A
hordó elejét felpockolták, hogy a seprő
hátul gyűljön össze. A dugót kivették, a
mustot pihenni hagyták. Ha a must erősen kezdett forrni, egy kivájt disznótököt
tapasztottak rá, hogy ebbe pötyögjön, ne
fusson ki. L. még: zúzókád; a fogalmak
szócikkeit is!
szőlőragya szőÝlőÝragya fn A →
szőlőnek foltosságot okozó betegsége,
különösen peronoszpórája.
szőlőrengő szőÝlőÝrengőÝ fn Röviden: rengőÝ. A → szőlő kapaszkodó indája. Enyhén savanykás íze miatt a gyerekek szívesen rágcsálták.
szőlősajtolás: → szőlőpréselés
szőlőskert szőÝlőÝskert fn Röviden
szőÝlőÝ néven is említik. Debrecenben
és környékén az összefüggő szőlőterület
neve. A debreceni polgároknak és a protestáns egyház híres prédikátorainak, így
Méliusz Juhász Péternek és Gönczy
Györgynek már 1583-ban voltak szőlőik
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az Érmelléken. (A baranyai születésű
Méliusz Juhász Péternek nagy szerepe
volt a debreceni szőlőkultúra kialakításában.) A török zaklatások miatt azonban a helyi telepítések kerültek előtérbe.
A 17. századtól egymás után jöttek létre
a ~ek a debreceni határ nyugati részén, a
fekete földön, a 18. századtól pedig a
keleti homokon. A cívis polgárok szívesen itták a kerti borokat. A várost körülvevő hajdani ~ek: Csigekert, Koskert,
Mester utcai kert, Hatvan utcai kert,
Disznótúrási-kert, Tégláskert, Köntöskert, Újkert, Homokkert, Csapókert, Villás-kert, Vénkert, Sestakert. (A debreceni gazdák érmelléki szőlőbirtokai 1920ban Trianonnal elvesztek.) A két világháború között gazdasági okokból mind
több ~ből lett előbb gyümölcsös, aztán
kertvárosszerű lakótelep. A debreceni
~ek gyümölcsöskertté, ill. egy részük később zöldségeskertté alakultak. A várost
körülvevő kertségek, ahol szőlő és gyümölcs is termett, már a 19. században
beépültek, lakókertekké alakultak át.
Igaz a Vénkertben, Újkertben, Nyulason,
Homokkertben, Epreskertben még sokáig az érmelléki szőlőfajták tenyésztek.
1944 után még kb. 10 évig zöldségeskertek, részben bolgárkertek működtek pl. a
Libakertben, Tégláskertben és több helyen a városon kivül is (pl. Gohér utcai
szőlőskert, Hatvan utcai kert). Az igazi
kertségek azonban fokozatosan kitelepültek Martinkára, Bocskaikertbe, majd
Pacra, Halápra, Nagycserére. De itt már
nem a cívis gazdálkodók, hanem tisztviselők, értelmiségiek stb. a birtokosok.
Hajdan a várost környező ~ek a séta- és
mulatóhelyek hiányát is pótolták. A vá-
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ros lakói tavasztól őszig vasárnap délutánonként a ~be jártak pihenni, üdülni. −
A dunántúli hegytörvényekhez hasonló
kertségi szabályzatok maradtak fenn
Debrecenből és más tiszántúli helységekből is. L. még: pince; a fogalmak
szócikkeit is!
szőlőskertek királynője szőÝlőÝskertek kirájnőÝje: Világszerte ismert
muskotályos ízű, nagy tömött fürtű, nagy
sárgásfehér szemű, vékony héjú, húsos,
bő levű, korai csemegeszőlő. Bő termő,
fagyra érzékeny. Nemesítője Matiász János. L. még: matiászszőlő, szőlő
szőlőskerti felügyelő szőÝlőÝskerti
felügyelőÝ: Gyakoribb neve: hegymester. A → szőlőskertekkel kapcsolatos
ügyek intézője, a csőszök elöljárója.
szőlőtaposás szőÝlőÝtaposás fn Röviden: taposás. A → mustnyerés egyik
módja, a szőlőfürtök lábbal történő öszszetörése. A ~t → taposókádban közvetlenül lábbal v. taposózsákon, borzsákon
keresztül végezték. Ez utóbbinál a szüretkor leszedett szőlő a szedőedényekből
a → szőlőtaposó zsákba került, ez pedig
a taposókádba. Itt egy súlyos(abb) férfi
(→ taposóember) a zsák száját megcsavarva lábaival kitaposta belőle a mustot,
hogy csak a szőlőszemek haja és kocsánya maradt vissza (→ törköly). Volt, aki
a kád szélébe vert fejetlen szegbe akasztotta a zsák szájának két szélét. (A taposóember a munkához gondosan előkészült, nadrágja szárát térden felül felgyűrte, lábát meleg vízben megmosta.)
Ha a ~ra a szabadban került sor, akkor a
taposókádat a taposóhely földjére helyezték, és a mustot felfogó edényt, a →
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kármentőt a földbe mélyítették, majd
onnan egy fogóval ellátott 2−3 l űrtartalmú fakanállal (→ kártus) kimeregették, és hordóba öntötték. Hajdú-Bihar
megyében ismeretes volt a taposókád
elhelyezésének egy másik módja is, amikor a kádnak a szekér felhérce és a dézsa
szolgált támasztékul. A 19. és 20. század
fordulójáig a ~ férfimunka volt, a múlt
század közepétől már ritkán gyakorolják.
A 20. század elején már voltak → szőlőprések, később szőlődarálók is.
szőlőtaposó zsák szőÝlőÝtaposóṷ
zsák: Röviden: taposóṷzsák. Ritkábban:
bornyomóṷ zsák, borzsák. Erős kendervászonból, saját szövésű lenvászonból,
vastag fonálból házilag készített, ritka
szövésű, széles zsák, amelynek az egyik
hosszanti oldalát csak félig varrták be.
→ Szüretkor a leszedett szőlőt ebbe a
(tisztára mosott) zsákba teszik, és a →
taposókádban kitapossák. L. még: szőlőtaposás
szőlőtermesztés−szőlőművelés: – A/
A földművelés és állattenyésztés után a
cívis paraszttársada- lomban a legjelentősebb termelőágazat volt. Tágabb értelemben az étkezési és borszőlő termesztését jelenti. Szűkebb értelemben a szőlőtelepítés, szőlőszaporítás és az évi tőkegondozó munkafolyamatok (fedés,
földelés, szőlőnyitás, szőlőkapa, tőkeművelés) összessége. – B/ A debreceni szőlőskertek − miként az Alföldön sokfelé −
egyszerre szolgálták a szőlő- és gyümölcstermesztés céljait. A várost körülvevő szőlőskerteknek a 18. századra
visszanyúló hagyománya volt. A szőlőskertek a 19. század második felétől a
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lakosság gyarapodásával fokozatosan
lakókertekké alakultak át, emiatt területük a folyamatos kiköltözések miatt állandóan változott. Az új szőlőskertek
mellett a 19. század végén már jó termést adott a város északnyugati homokos részén kialakított Sétakert (19 kat.
hold) és a Sestakert (kb. 100 kat. hold).
Mivel a debreceni szőlőskertek nagy
része ekkortájt már jórészt az egyébként
alig hasznosítható homokra volt telepítve, ill. a kötött talajon kipusztult szőlőket nem telepítették újjá, így a 19. század utolsó harmadának legnagyobb veszedelme, a filoxéra itt kevesebb kárt
okozott. Az évi terméshozamok alakulásában a szőlő másik nagy ellensége, a
peronoszpóra is szerepet játszott (szőlőbetegség). A szövetkezeti keretek között
megvalósuló új telepítések a 20. század
elejére a helyi szőlőtermesztés fellendülését eredményezték, munkát adva ezzel
a kenyerétől megfosztott hegyaljai és
érmelléki lakosság egy részének is. A
termés nagyobb részéből bort készítettek, de egy hányadát → csemegeszőlőként a város piacain értékesítették. A
debreceni tanyák azonban továbbra sem
kapcsolódtak be a kertkultúrába, hanem
a földművelés és állatartás központjai
maradtak. – C/ A szőlővel kapcsolatos
munkálatok a talajrendezéssel kezdődtek: a felszín elsimítása után 60−70 cm
mélyen megforgatták v. felásták a talajt,
megfelelő távolságra kiültették a szőlőt
(tőtávolsága 1 m, sortávolsága 1, 5 m).
Ezt követően megpermetezték: eleinte
háti permetezővel, később magasnyomású permetezőgéppel, legutóbb már traktor vontatta permetezővel. A szőlőt
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gyommentesen kell tartani. A szőlőben
először ócska kaszából készített karaszoló kapával dolgoztak, 2−3 cm-nél
nem mélyebben, hogy a rendszerint homokos talajba ültetett szőlőről a szél ne
hordja el a homokot, ne lazuljon fel nagyon a talaj. Ahol kötöttebb volt a talaj,
a szőlőt 50−60 cm-re ültették fúrószerű
kézi ültetővel. Az ültetőnek 2 fogója
volt, azt nyomták le a földbe, majd kissé
megcsavarták, és oda lehetett ültetni.
Laza, homokos talajon 60−80 cm mélyen ültettek. Bebakhátolták, és nem maradt kint semmi, csak a legcsúcsa, ami a
rügy felett egy 5 cm-es vágás volt, így a
talajszínttel kellett egy szintre állítani a
rügyet, onnan nevelték a tőkét. Ez így
maradt második évig. Első nyárra kihajtott a szőlő, ekkor óvatosan levettek egy
keveset a homokból, a bakhátról. Azért
kellett vigyázva, mert ha egyszerre vették le, akkor a nap mereven nekiesett a
szőlőnek, és leégette a fiatal hajtást. A
karaszoló kapa után következett a
horolás: ez már 5−6 cm-re felásta a földet. (Ez a fiatal szőlőre vonatkozik.) A
nagyszőlőnél kapával nyitottak, kapával
fedtek, vagyis betakarták a szőlőnek a
tőkéjét, és egy ideig még a régi debreceni szőlőkben bizonyos szálvesszőket
lehúztak, és azt betakarták azért, mert ha
nagy tél volt, a letakart szálvesszők szemei megmaradtak, a kimaradt szálveszszők szemei pedig lefagytak. Így mindig
biztosítva volt a termés. Második nyáron
permetezni kellett. Második évben már
teljesen kinyitották a szőlőt, és az első
hajtás alatt levő rügyből engedték a hajszálgyökeret, amit ki kellett kaparni és
lemetszeni. Régen a második hajtásról is
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levágták, ma csak az elsőről. Ha nem
metszenék le, a harmatgyökerek megerősödnének, az alsók elsatnyulnának.
Ahol ezt nem tették, ott a vessző elsorvadt az összes gyökerekkel együtt, és
csak a harmatgyökéren limbálózott a tő.
Ez a tőkekezelés. Fontos munka a metszés is. Régen, amikor még nem volt
metszőolló, és az Alföldön direkt termő
szőlők voltak, akkor kis csákányszerű
metszőkapával dolgoztak. Ezt követte a
metszőolló. Ismert fajtája a kecskeméti
olló/kecskeméti metszőolló/kecskeméti
kis olló, ezzel könnyen lehetett a vesszőket vágni. A legjobbnak tartották/tartják
a kunde metszőollót. Két fajtája ismeretes: a kis kunde a szőlő, a nagy kunde a
gyümölcsfa metszésére alkalmas. Különböző metszési módszereket alkalmaznak, pl. a csemegeszőlőt csercsapon
termelik, tehát szálvesszőre hagyják, 5−6
szemre, mert a csemegeszőlő rövid csapon nem terem. A borszőlő hüvelykcsapon nő (szőlőmetszés). A permetezés
megfelelő időközönként történik. A szőlő 7−8 permetezést igényel. A termőt
előbb 1%-os permetszerrel permetezik,
az utolsó permetezés 1, 5%-os. Augusztus 20-ig a szőlőben minden munkát
befejeznek, mert a már érett fürtökből a
munkások sokat megettek volna. Szüretkor a lányok vedérbe, a férfiak puttonyban hordták a szőlőt. A fehér szőlőt
azonnal ledarálták, kipréselték. Hajdan
négyszögletes nagy faprések voltak,
később a ma is ismert kerek prések. A
vörösbort (kékfrankos, medoc) adó szőlőt ledarálva 4−5 napig nagy kádakban
hagyták, hogy a piros színt kiengedje a
szőlő héja, csak utána került a présbe és
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a megfelelő hordóba. L. még: árvaveszsző, lebujt, lesitőke, letetejez, tőtávolság,
újtelepítés, válogatás; a fogalmak szócikkeit is!
*szőlőút: Az Alföld nagy részén a
szőlőültetvény egy-egy sorának neve, →
területmértékként is élt (→ szőlőföld
mértékegységei). A debreceni szőlősgazdák nem ismerték.
szőlővágonya szőÝlőÝvágonya fn
Levágott → szőlővessző, szőlőhajtás.
szőlővessző szőÝlőÝvesszőÝ fn Megfásodott szőlőhajtás. L. még: oldalkacs
szőlővirág szőÝlőÝvirág fn A → szőlő sárgászöld, apró virágja.
szőlőzúzás: A → szőlőfeldolgozásának első munkafolyamata, a → mustnyerés kezdete, amikor a fürtöket összetörik,
taposásra v. sajtolásra alkalmassá teszik.
Ez történhetett/történhet kézi törőeszközzel (→ csömöszölő), újabban kézi v.
mechanikus szerkezettel (→ szőlődaráló).
szömőcs: → szemölcs
szömőcső: → szemölcs
szőnyeg szőÝnyeg fn Padlóra, lépcsőre stb. való, szőtt v. csomózott anyagból
készült berendezési tárgy. L. még: cívis
ház
szőr szőÝr fn 1. Emlősök, főként
nagyjószágok bőréből növő szálak öszszessége. SzőÝrirül őÝrzi: a legelő jószágot a pásztor csak távolról követi,
csak a ~ét látja. 2. Levágott állati ~ mint
nyersanyag, ill. kiválogatott gyapjú, pl.
aljszőr, dögszőr, fedőszőr/koronaszőr,
párszőr, pehelyszőr/piheszőr, vadszőr,
vállszőr. A varrószőr a guba megvarrásához használt fonal neve. Idevehető a
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szőrű melléknév is, amely különböző
összetételekben,
szószerkezetekben
gyakran szerepel. Pl. ló, szarvasmarha,
juh stb. színének jelölésére: aranyszőrű,
csereszőrű, daruszőrű, egérszőrű, fecskeszőrű, héjaszőrű, medveszőrű; itt említhető a mesebeli aranyszőrű (bárány),
ezüstszőrű (bárány) is. A gubának mint
~ből készített terméknek a nevében fordul elő az aprószőrű, bárányszőrű, simaszőrű, toklyószőrű. Társadalmi helyzetre
utal az egyszőrű, magaszőrű, olyanszőrű.
3. A bútorok kényelmessé tételére használt tömőanyag, leggyakrabban ló~.
Kifejezésben: SzőÝrt húz ki: gubacsapó
a már megszőtt anyagból kis gyapjúrészeket huzigál ki, amelyek később fürtté
állnak össze. Ez csak akkor történt, ha
nem tett szövés közben a sorok közé
fürtöt. − Szólás: SzőÝrír szőÝrt: a) az
áruk kicserélésekor: ráfizetés nélkül. b)
kár okozásakor ugyanannyit kell visszaadni. Például ha a gyerek a szom- szídba
gyümőÝcsöt szedett, vagy az állat kárt
tett, ugyanannyit kellett visszaadni.
Közmondás, tréfás rigmus: Akinek szőÝre, bőÝre veress, abba jóṷ erkölcsöt sose keress!: a vörös hajú, vörös bőrű emberekben nem szabad megbízni. L. még:
az egyes fogalmak szócikkeit is!
szőrbélyeg szőÝrbíjeg fn A jószágnak, különösen a juhnak a szőrére festett
azonosító jegy, tulajdonjegy.
szörböl: → szörpöl
szőrén-lábán szőÝrin-lábán hsz (rég)
Nyomtalanul és rendszerint érthetetlen
módon 〈eltűnt〉, szőrén-szálán. − Szólás:
Szőrin-lábán eltűnt: főként állatra, ritkábban tárgyra mondják: nyomtalanul

163

szabászasztal

eltűnt, ellopták. Eredetileg bizonyára
arra utalt, hogy a szarvasmarhát, lovat
stb. a saját lábán hajtották el a szarvasmarhatolvajok, lótolvajok.
szőrféreg szőÝrfíreg fn Ló bőrén, pl.
a feltört gerincen a gilisztához hasonló
vékony férgek által okozott gyulladás. L.
még: ló betegségei és gyógyításuk
szőrférges szőÝrfírges mn Bőrgyulladásos 〈ló〉. L. még: ló betegségei és
gyógyításuk
szőrérés szőÝrírís fn → Szőrmekikészítőknél az a folyamat, melynek során a
szőr éretté válik.
szőrhiány szőÝrhiány fn A szőrmésbőrön keletkező foltok, hiányok. L. még:
szőrmekikészítés
szőrhiba szőÝrhiba fn A szőrme
folytonosságát megszakító hibák. L.
még: szőrmekikészítés
szőrhosszúság szőÝrhosszúság fn A
szőrme egyik jellegzetessége, a szőrszálak hossza. L. még: szőrmekikészítés
szőrhúzó szőÝrhúzóṷ fn Másik neve:
harcíger. → Kárpitosmesterségben a
bútor tömítőanyagának a behúzást követő elrendezésére használt eszköz.
szőrjegy szőÝrjegy fn A juh szőrére
festett azonosító jegy, tulajdonjegy. L.
még: juhtartás
szőrjelleg szőÝrjelleg fn A → szőrre
jellemző tulajdonságok, pl. tömöttség,
érettség, hosszúság.
szőrkankó szőÝrkankóṷ fn Durva
szőrposztó, daróc.
szőrkapizson szőÝrkapizson, szőÝrkapizsony fn Lánygyermekek posztóból
készült, prémszegélyű szőrmével bélelt,
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masnival megköthető téli sapkája. L.
még: gyermeköltözet
szőrkasza szőÝrkasza fn Régi kasza
egy darabja, amellyel → vakaráskor a
megperzselt disznóról a pernyét, piszkot,
szőrt eltávolítják. L. még: disznóölés,
perzselés, vakarókés
szőrkaszáz/ik szőÝrkaszáz/ik i →
Perzseléskor disznót szőrkaszával szőrétől megtisztít, → leszőrkaszáz.
szőrkülönbözet szőÝrkülönbözet fn
A különböző összedolgozandó darabok
között v. egy szőrmésbőrön belül eltérő
szőrjelleg. L. még: szőrmekikészítés
szőrmatrac szőÝrmatrac fn Szőr
alapanyagú → ágybetét.
szőrme szőÝrme fn Emlősállatnak
ruházati célra készített → gereznája.
szőrmebunda ~ fn → Szőrméből készített → bunda.
szőrmecikk szőÝrmecikk fn Szőrmés- bőrökből készített ruházati cikkek.
szőrmedarab szőÝrmedarab fn A
teljes szőrmésbőr egy része.
szőrmefajta szőÝrmefajta fn A →
szőrme típusa, pl. nemes, félnemes, vékony, vastagabb stb.
szőrmefeldolgozás szőÝrmefeldóṷgozás fn A szőrmésbőrök ruházati cikké
alakítása. L. még: szőrmekikészítés
szőrmefestés szőÝrmefestís fn A →
szőrme színének megváltoztatása. L.
még: szőrmekikészítés
szőrmekabát szőÝrmekabát fn →
Szőrméből készült kabát.
szőrmekikészítés szőÝrmekikíszítís
fn A nyers szőrmésbőr feldolgozásra
alkalmassá tétele.
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szőrmekikészítő szőÝrmekikíszítőÝ
fn A nyers szőrme kikészítésével foglalkozó személy.
szőrmentében szőÝrmentibe hsz
Szőrmentén, kíméletesen. SzőÝrmentibe
bánik vele: kíméletesen bánik vele.
szőrmeoldal szőÝrmeóṷdal fn A
szőrmésbőr szőrmés oldala.
szőrmepiac szőÝrmepiac fn A szőrmésbőrrel való kereskedelem helye.
szőrmerendezetlenség szőÝrmerendezetlensíg fn → Szőrmekikészítésnél a
rámázás után adódó elhajlások, elferdülések.
szőrmésbőr szőÝrmésbűr fn A szőrmésállatot fedő bőr.
szőrmésoldal szőÝrmésóṷdal fn A
szőrmésbőr azon oldala, amelyen a szőrme található.
szőrmeviselet szőÝrmeviselet fn
Szőrmésbőrökből készült ruházati cikkek.
szőrmók szőÝrmóṷk fn Túlzottan
bebugyolált, meleg holmiba öltöztetett
kisgyermek. L. még: csecsemőöltözet
szőrmosás szőÝrmosás fn → Tímároknál: szőrtisztítási művelet.
szőrmosó kosár szőrmosóṷ kosár:
→ Tímároknál: 1 m átmérőjű, 40−50 cm
magas, kétfülű kosár.
szőrnekvaló szőÝrnekvalóṷ fn A rakott guba posztójába beleszövendő, erre
a célra kiválogatott, hosszabb gyapjúszál.
szörnyít ~ i Túloz, nagyot mond.
szőroldal szőÝróṷdal fn A szőrmésbőr szőrös oldala.
szőroldali hiba szőÝróṷdali hiba: A
→ szőroldalon található eltávolítandó
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részek.
szőrös szőÝrös mn Nem teljesen sima, törekes 〈→ szérű〉.
szőrösbarack: → barack
szőrös bőr szőÝrös bűr: → Tímároknál: rosszul kopasztott és színelt bőr.
szőrös kökörcsin: → kökörcsin
szőrösmeszes szőÝrösmeszes fn →
Tímároknál használt mészlé.
szőrös disznóparéj: → disznóparéj
szőrözet szőÝrözet fn A → méhek
testének többféle alakú szőrszálai.
szörpöl ~, szörböl i Pl. kávét, meleg
ételt szürcsöl.
szőrrajz szőÝrrajz fn A szőrmésbőr
mintázata.
szőrrakás szőÝrrakás fn → Gubásmesterségben a szőrnek, vagyis a hoszszabb gyapjúszálaknak a belehúzása a
hosszanti fonalak közé. A rakott guba
szövésénél kerül rá sor, amikor a tépett
szőröket behelyezik a szálak közé.
szőrtarisznya szőÝrtarisznya fn 1.
Szőrből készült, nyakba v. vállra akasztható táskaféle. A pásztor ebben tartotta a
furulyáját. 2. → női nemi szerv. Tréfás
felhívás szeretkezésre: SzőÝrtarisznya a
pendejbe, liliomszál a gatyába. Tegyük a
szőÝrtarisznyába!
szőrtelenítés szőÝrtelenítís fn → Tímármesterségben a bőr szőrtől való
megtisztításának folyamata.
szőrtelenített bőr szőÝrtelenített
bűr: A szőrétől megfosztott bőr.
szőrvakaró szőÝrvakaróṷ fn 1. A
szőr kifésülésére alkalmas eszköz. 2.
Disznó → perzselésekor használt éles
kés-, ill. kaszapenge.
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szőrváltozás szőÝrváltozás fn A szőr
jellegének megváltozása, pl. szín, tömöttség, hosszúság stb.
szörtyög ~ i Szortyog.
szöszön-boron ~ hsz Potom áron, olcsón. Eladtuk ~.
szövés szövís fn 1. Textilanyag készítése úgy, hogy a fonalakat egymással
derékszögben keresztezik és összefűzik.
Szövíshez tudóṷ asszony: szövéshez értő
asszony. 2. → gyapjúszövés. 3. A →
csipkeverés egyik alapművelete, amely
vászonverések sorozatából áll. 4. Összetételekben a → paszományosmesterségben használatos szövésfajtákat jelöli,
pl. → atlaszszövés, áttörtszövés, bogniszövés, kábelszövés, köpperszövés, krepinszövés.
szövetdarab ~ fn A szőrmésbőrön
maradt húsdarabok.
szövő: → szövőember, szövőszék
szövőalj szövőÝajj fn Szövés közben
a földre esett gyapjú hulladék.
szövőborda szövőÝborda fn A →
szövőszék vetüléket tömörítő fésűszerű
alkatrésze.
szövődeszka szövőÝdeszka fn → Paszományosmesterségben: 35 cm hosszú,
18 cm széles deszkalap, amelyre kézileg
szőtték fel a bojtok alját.
szövőember szövőÝember fn Röviden: szövőÝ. A → szövőszéken dolgozó
személy, aki a fürtös guba készítésekor a
→ lógós nevű segítőtársat irányította, a
szövés fontosabb mozzanatait ténylegesen végezte. A lógós a fürtrakásban és a
motolla húzásában, lökésében segített.
szövőkeret szövőÝkeret fn Téglalap
alakú lécekből összeszögelt keret, mely-
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nek a hosszabbik oldalára tekerik fel a
láncfonalat.
szövőszék szövőÝszék fn 1. Teljes
neve: gubaszövőÝszék; röviden szövőÝ,
ritkább neve: esztováta. Állványszerű,
bonyolult berendezés. Ezen készül a kézi
szövésű vászon, gubaposztó, szőnyeg
stb. 2. Szószerkezettel: kézi szövőÝszék.
→ Paszományosok két-, ill. többpedálos
~e. L. még: gyapjúszövő, oldalrész
*Sztálin körút: → utcák−utcanevek
sztari ~ fn (rég) Öreg → férfi.
sztrek: → szegény emberek élete
szubtilis szuktilis, cuktilis, cuktilos
mn Alapos, jó. Ez a bunda cuktilis, mert
cuktiluson megvarrta a szűcs.
szubtilisen szuktiluson, cuktiluson,
cuktilisen hsz Alaposan, jól.
szufla ~, cufla fn 1. Levegő, lélegzet,
szusz. 2. Lélek. Szólás: Kiment belőÝle a
~: meghalt. Kiszorította belőÝle a ~´t:
fojtogatva megölte. Hamis/Huncut a cuflád is!: gonosz vagy!
szuháré ~ fn Nagy → eső.
szuka ~ fn A diáknyelvben: szakácsnő, konyhalány. L. még: Református
Kollégium
szuktilis: → szubtilis
szuktiluson: → szubtilisen
szulák: → folyófű
szungabé ~ fn (rég) A katonaság
nyelvében: esti ima (német: zum Gebet:
imához). A Pavilonba vóṷt egy trombitás, az fújta este kilenckor az imát, a ~t.
Gyönyörű vóṷt, az egísz város elcsendesült, mindenki hallgatta.
szúnyog ~ fn Megszarta a ~: pöttyös,
foltos dohánylevélre mondják. A hiede-
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lem szerint A ~ akire rászáll, annak azt
zümmögi: szegíny, szegíny. Szólás: Anynyi víre sincs, hogy egy ~ jóṷllakjon belőÝle: sápadt, vérszegény. Az elébb vitte
két ~ rúdon. (Felelet pl. arra a kérdésre:
Hol van a kalapom?) Közmondás: Éhes
~ jobban csíp: aki még nem szedte meg
magát, jobban harácsol.
szunyoglábú ~ mn Vékony → lábú.
L. még: emberi test
szupplikáció: → szupplikálás
szupplikációs csoport szupplikációṷs csoport: A → szupplikálást együtt
végző, egy tanárból, egy-két főiskolásból és több gimnazistából álló csoport.
szupplikációs körzet szupplikációṷs
körzet: Egy → szupplikálás alkalmával
bejárt terület.
szupplikálás ~ fn Latinos formában:
szupplikációṷ. Másik neve: kápsálás. A
debreceni → Református Kollégium diákjainak, teológiai hallgatóinak, tanítóképzős növendékeinek az ország különböző (főként keleti) területein történő
alamizsnakéregetése, a Kollégium számára történő adománygyűjtés. A nyári
szünidőben, aratás és szüret utáni hetekben a debreceni Református Kollégium
diákjai, más protestáns kollégiumok
diákjaihoz hasonlóan fölkeresték az iskola közelében fekvő településeket, de
gyakran a távolibb helységeket is. A
gyülekezetektől, tehetősebb egyháztagoktól természetbeni v. pénzadományt
gyűjtöttek, amit az iskola, elsősorban a
→ tápintézet (konviktus) javára fordítottak. A ~sal közös eredetű a → legáció
intézménye.
szupplikáló: → szupplikáns
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szupplikáns ~ fn Alakváltozata:
szupplikálóṷ. A szupplikáción adományokat gyűjtő személy; alamizsnakéregető nagyobb diák. − A nyári szünidőben az ország más-más vidékére elindult
egy nagyobb diák a Kollégium számára
alamizsnát gyűjteni, ő volt a ~.
szúr ~ i Disznót megszúr. − Az ige
adatolt igekötős alakjai: → átszúr, beszúr, megszúr. L. még: disznóölés
szúrás ~ fn Disznó megszúrása,
disznóvágás. L. még: disznóölés
szúrka ~ fn Bosszantás. Szólás: Ne
~, Peti, mert szikra veti: ne bosszants!
szurkáló szurkálóṷ fn 1. Ár. 2. Kukoricafejtéskor használt szúró szerszám,
amellyel egy-egy sort a fejtés megkönynyítésére letol. L. még: szellőzőszurkáló
szurkapiszkál ~ i 1. Hegyes eszközzel (ingerkedve) döfköd, szurkál vkit. 2.
Tüzet piszkavassal v. piszkafával igazgat. 3. Folyton bosszant, ingerel vkit. L.
még: megszurkapiszkál
szurkoz ~ i Üveg dugóját szurokkal
befed, beborít.
szúró szúróṷ fn 1. Pipakészítésnél
használt görbe drót. 2. Cementburkolattal ellátott, különálló helyiség a vágóhídon, ahol az állatokat levágják. L. még:
gyengénszúró
szúróár szúróṷár fn Szószerkezettel:
sásélű szúróṷár. → Szíjgyártóknál: varrásokhoz, fűzésekhez használt lándzsa
élű (háromélű) → ár, amellyel varrás
előtt a bőrt átszúrják.
szúródás szúróṷdás fn Szúró fájdalom.
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szúrókés szúróṷkés fn 1. → ölőkés.
2. A húsok konyhai feldolgozásához a
konyhamészáros által használt → kés.
szurokföld szurokfőÝd fn Fekete, ragadós föld.
Szurokfőző: → Haláp
szuszakol ~ i 1. Vmibe tömköd, gyömöszöl vmit. 2. Ily módon el akar dugni,
rejteni vmit. − Igekötővel: → beleszuszakol, beszuszakol.
szuszék szuszik fn → Gabonafélék
raktározására való rendszerint dísztelen,
általában nagyméretű, (ácsolt) deszkaláda (→ nagyszuszék), amelybe felülről
töltik be a terményt, alsó részén pedig
egy felhúzható ajtó (→ tiltó) van, amelyen keresztül kiengedik a felhasználásra
kerülő mennyiséget. (Egy nagyobb ~ba
50−60 q termény is belefér.) A gabonafélék tárolása céljából elkeríthették még
a magtárnak, kamrának vmelyik részét is
(pl. → árpásszuszék), amelyen belül régen deszka helyett sárral tapasztott veszszőfonadékkal különítették el a további
részeket. Liszt tárolására gondosabban
kidolgozott és tiltó nélküli, kisebb ~ot
használtak. A ~ sajátos típusa a kisméretű → ételesszuszék, ebben a tanyai háztartás edényeit tartották. L. még: álomszuszék, hombár
szuszékképes szuszikkípes mn →
Szuszékban való tárolásra alkalmas 〈gabona〉. Nem szuszikkípes ez a búza.
szuszékos szuszikos fn Olyan magtár,
amelyben → szuszék áll.
szuszik: → szuszék
szuszinka: → susinka

szabad kút
szuszka ~ mn 1. Orrán át nehezen
lélegző. 2. Az orrából beszélő, → belga.
3. Félkegyelmű, → bolond.
Szuszka Balla: → cívis ragadványnevek
szuszmákol ~ i Piszmogva dolgozik.
szuszmog ~ i Piszmog, szöszmötöl.
szuszmókol szuszmóṷkol i Szuszogva motoszkál.
szuszog ~ i − Szóláshasonlat: Ugy ~,
mint a dugott liba: a fáradtságtól liheg.
Szólás: Ugy ~, hogy elfújna egy kosár
korpát: nagyon ~.
szuszog-puszog ~ i Piszmog, a munkában nem halad előre. Ikerszó.
szusztora: → pap
szuszumuszu ~ mn Lassan, piszmogva dolgozó 〈személy〉. Ikerszó.
*szutor: → tímár
szutyongat szútyongat i 1. Folyton
nógat, noszogat, sürget. 2. Szid, korhol.
szutyok ~ fn Ragadós, nedves piszok.
szű: → sző
szűcs ~ fn. A ruházkodásra alkalmas
szőrmésbőrök kikészítésével, feldolgozásával (szabásával, varrásával) foglalkozó iparos. Munkájának jellege szerint
volt/van feldolgozószűcs, foldozószűcs,
kikészítőszűcs; a szakképzett, céhbeli ~
neve szűcsmester, a szakképzetlen kontáré: parasztszűcs. Szólás: Összehítta a
~öket: (tréf) megkérgesedett bőrkabátra
mondják. L. még: szűcsmesterség; a
fogalmak szócikkeit is!
szűcsesőlék: → szűcsgyapjú
szűcsgép ~fn Szűcsvarrógép.
szűcsgyapjú ~ fn Más nevei: szűcsesőÝlík, bőÝresőÝlík, esőÝlík. Olyan

168

szabászasztal

gyapjú, amelyet a → szűcsmester a bunda, ködmön szabása alkalmával ejtett kis
bőrdarabkákból nyírt le, és mint hulladékot értékesített.
szűcskatibogár: → katica
szűcskés ~ fn A szűcsök által használt → kés.
Szűcs László Károly: → cívis ragadványnevek
szűcsmester ~ fn Szakképzett, céhbeli → szűcs.
szűcsmesterség szűcsmestersíg fn A
ruházkodásra alkalmas bőrök szabásával, varrásával és kikészítésével foglalkozó ipari tevékenység. Debrecen bőriparában nagy múltjuk, vmint készítményeik minősége és közkedveltsége miatt
jelentős szerepet játszottak a → szűcsök.
Az iparágat már a 14. században művelték a városban, első szabadságlevelük
1449-ből való. 1598-ban a kibővített
megerősített szabályzatban a bonyolult
vásárrend, a szűcsöknek a hentesekhez,
mészárosokhoz, csapómesterekhez, szabókhoz, erszénygyártókhoz való viszonya fogalmazódott meg. A bőr árát a
szűcsök és a mészárosok céhmesterei
közösen állapították meg. A debreceni
szűcsök a 16. században még csak kétféle bőrruhát készítettek: „szín gubát és
öreg asszonyi állatnak ráncos kedment”.
A többi ruhaféleséget csak bélelték v.
gallérozták, így a polgári felsőruhát,
öreg felsőruhát, szikszai mentét, csonka
ujjú mentét, síp ujjú mentét, muhar mentét, férfiködmönt, posztósüveget, polgári
hegyes süveget. A béléshez róka-, bárány-, nyest-, farkasbőrt, ill szőrmét
használtak. 1670-ben 152 szűcsmester
dolgozott a városban. Céhükbe évenkét
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4−5 új mestert vettek fel. Debrecenben a
19. század elejéig a szűcsök száma
100−150 körül volt. Leginkább cifrázott
→ ködmönöket csináltak. Az egyszerűbb
ruhákat → parasztszűcsök készítették,
ill. pásztorok (juhászok) varrták maguknak. A mesterség az első világháború
után szinte teljesen megszűnt. L. még:
rózsavágó
Szűcsmester Orbán Péter: → cívis
ragadványnevek
szűcstű ~ fn Mondják szűcsvarróṷtűnek is. Hegyesre és háromélűre köszörült varrótű. Könnyen átszúrja a vastagabb, szívósabb bőröket is. − Szóláshasonlat: Ojan, mint a ~: (tréf) gyors menésű, nem lehet vele lépést tartani. Jár,
mint a ~: (tréf) nagyon eleven, folyton
mozog, gyorsan megy.
szűcsvarrógép szűcsvarróṷgép fn A
szőrmésbőrök összedolgozására használt
varrógép.
szűcsvarrótű: → szűcstű
szügy ~ fn 1. A → ló, szarvasmarha
mellső része. 2. Az itt levő kikészített v.
kikészítetlen bőr mint (nyers) anyag.
szügyellő: → szügyelő
szügyelő szügyellőÝ fn Összetétellel:
szügyellőÝszíj. A → hámnak a ló szügyére feszülő, azon keresztül húzódó
párnázott, széles szíja.
szügyelőszíj: → szügyelő
szűgyhám: → hám
szügykarika ~ fn A → szügyelőn levő karika, amelybe láncot fűzve a lovat a
rúdhoz kötik.
szűk ~ mn − Szólás: Szűkön, szípen
bánny vele!: takarékosan, mértékkel, beosztással gazdálkodj vele! Szűkön-szí-
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pen elvitte: kérés nélkül vitt el vmit.
Szükibe van a garas: kevés a pénz. Ha
szűkön bánsz vele, bűvön elíg: ha takarékoskodsz, nem látsz szükséget. Közmondás: Ha valamivel ~ön bánnak, az
bűvön elíg: a takarékosság megóv a nélkülözéstől. Ki ~ön vet, ~ön arat: aki kevés erőt, ill. kevés költséget fordít vmire,
az csak gyenge eredményre, kevés haszonra számíthat.
szűk csontú ~ : Ló testalkatának jellemzésére. L. még: lótenyésztés
szükség szüksíg fn − Közmondás: A
szüksíg törvínyt ront: kényszerből olyat
is megteszünk, amit egyébként nem tennénk. Változata: A szüksíg nagy úr.
Szüksígbe ismered meg a jóṷbarátot:
nehéz helyzetben mutatkozik meg, hogy
kire számíthatunk.
szüle ~ fn → Szülő; édesanya. Összetételekben: idesszülém: édesanyám;
öregszüle: nagyanya; keresztszüle: keresztanya, keresztszülő.
szülés szülís fn – A/ A magzat világra
hozása. (Ennek idő előtti bekövetkezése
az elfosás.) A munkát, a mozgást a ~
elősegítőjének tartották, ezért még közvetlenül a ~ előtt is általában megszokott
tevékenységét végezte a várandós aszszony. Természetesen nehéz munkát már
nem bíztak rá (kenyérsütés, mosás, cipekedés stb.). Az új házasoknál a gyermek
általában a várt időre megjött. A cívis
társadalomban csak a tartós gyermektelenséget tekintették esetleges válóoknak,
de válásra a második világháborúig ritkán került sor. A várandós nő általában
mindent megtett, hogy a ~e könnyű legyen, hogy a gyerek könnyen kicsússzik.
Ennek egyik elképzelt módja volt a bő-
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séges szalonnafogyasztás. Az ilyen sok
szalonnát evő várandós asszonyt fagygyúsnak nevezték. – B/ A régi időkben a
~nek 3 változata volt ismeretes: állva ~,
térdepelve ~, ülve ~. Később a tanult
bábák hatására a debreceni cíviseknél is
elterjedt az ágyban ~. A ~ előkészületei
közé tartozott a szülőhely, a ~sel kapcsolatos tárgyak előkészítése. A vajúdó
asszony (vajúdás), régi nevén fekő a
gondosan előkészített fekőágyban v.
fekőnyoszolyán várta a ~i fájdalmak
megindulását, a ~ elkezdődését. Ha aztán tényleg eljött a nehéz óṷrája, ijenkor
nyargaltak a bábáírt − mesélte egy idős
asszony. A ~ többnyire a bába segítségével történt, személyében jó előre megállapodtak, és hírül is adták neki. Ez a
cíviseknél fontos volt, mert a bábának ők
is rontó, bűvölő tudományt tulajdonítottak. Sok cívis családban a bábának a
szülő nő édesanyja v. az erre felfogadott
fürösztő asszony segített. Ha világra jött
a kisbaba, a bába egy pár pillanatig lábánál fogva lefelé lógatta, majd segítőjével elvágták az újszülött köldökét,
megmosták, befáslizták, tollpólyába tették, és az anyja mellé v. a bölcsőbe tették. A méhlepény, népi nevén mása eltávozását hasonló eljárásokkal segítették, mint a ~t. (A kikerülő méhlepény
hiánytalanságát a bába a kezére felhúzva
gondosan ellenőrizte.) A vajúdás alatt a
férfiakat lehetőleg távol tartották a háztól, ugyanúgy a nagyobb gyermekeket is.
Előfordult, hogy az apa csak másnap
látta meg a gyermekét és a feleségét, de
ha otthon tartózkodott, az újszülöttet
őneki mutatták meg először. A bába −
bizonyára a családba fogadás hajdani
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meglétének maradványaként − a következő szavakkal adta át neki: Pont ojan ez
a gyerek, mint az apja. Lánygyermeknél
is ezek voltak a szavai, ez volt a szokás.
Az újszülött eleinte 3 óránként szopott,
később 4 óránként. Ha sírós volt, akkor
tejen kívül teát kapott. Ha nem volt rá
ok, a kicsit nyolcadnapra keresztelték, a
kereszteletlenül elhalt gyermeket különösebben nem tartották számon. A 19. és
20. század fordulójáig több keresztszülőt
is hívtak, bár ezt az egyház századok óta
tiltotta, háromnál többet nem engedett.
Az első világháború után már általában
egy keresztszülő volt szokásban. A komaasszony és a rokonok 2 hétig hordták
az ebédet a gyermekágyas asszonynak
(betegágyas/betegágyas asszony), a 3
részes komaszilkében levest, húst és sült
tésztát vittek. – C/ Szülés után fellépő
betegségek: pl. a ~ utáni görcs, ilyenkor
mondták, hogy az anyának rágása van,
rágást kapott. A csecsemő megszületésekor, amikor az anya teje megjövőben
volt, lépett fel a tejláz. Súlyos betegségnek tartották. Még súlyosabb a gyermekágyi láz, amely ~kor (v. vetéléskor) fertőzéssel keletkező súlyos megbetegedés.
Néha az is előfordult, hogy születéskor
az újszülött teste nagyon zsíros volt,
általában a háta. Ilyenkor a bába egy
fakéssel óvatosan lekaparta róla a zsíros
réteget. – D/ A ~hez kapcsolódó legfontosabb hiedelmek: Aki pénteken születik,
szerencsés lesz. Aki foggal született, abból táltos lesz. Egyes családokban ~kor a
bejárati ajtónál a háziseprűt keresztbe
tették, hogy a boszorkány meg ne rontsa
a csecsemőt és az anyát. L. még: burok;
a fogalmak szócikkeit is!
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szülésznő: → bába
születés születís fn Szülött. Más városi születís vagyok.
születésnap születísnap fn Családi
ünnep. Ahol megtartották, ott szokásköre hasonló volt a → névnapozás szokásköréhez.
születik ~ i − Közmondás: Eccer születtünk, eccer halunk meg: ne féljünk a
haláltól.
szülő szülőÝ I. mn/in Közvetlenül
szülés előtt álló, ill. utána levő. II. fn
Régies alakban ritkán: → szüle. Apa, ill.
anya. Összetételben: → édesszülő/édes
szüle, azaz vér szerinti ~. Más összetételekben: öregszüle, keresztszülő/keresztszüle.
szűnik ~ i Erejében, mértékében
csökken.
szünös-szüntelen ~ mn Állandóan,
szakadatlanul, folyamatosan.
szűr1 ~ i Lapos követ a víz színén ugratva dob, kacsázik. Kifejezésben: Szűri
a vizet: halászik. Igekötőkkel: → beszűr,
elszűr, megszűr.
szűr2 ~ fn Kettős jelentésű szó. Egyrészt anyag, szűrposztó, másrészt pedig
az ebből az anyagból készült kabátféle,
felsőruha. 1. Szűranyag, ~posztó. Mértékegysége a végszűr ’egy vég ~posztó’.
(Készítője a szűrcsapó.) Egyik fajtája a
meszes szűr/kevertes szűr. amely hazai
gyapjúból készült rossz minőségű
~posztó, csúnya színe miatt mésszel
fehérítették, ez ártott a minőségének.
Ehhez hasonló volt a földes szűr is. 2. –
A/ Ujjas, bő köpenyszerű, posztó férfi
felsőruha. Hajdan ritkán szűrköpenyegnek is mondták. A magyar paraszt és
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pásztor legkedveltebb ruhadarabja (volt).
Régi ruhadarabnak tartják, őse valószínűleg a szűrkankó volt. A ~t nem öltötték fel, csak panyókára vetve, azaz vállra
vetve viselték, elöl díszes szűrcsat fogta
össze, amelyből díszes zsinórok indultak
hátrafelé (átvető/hátravető). A ~ részei:
elej, oldal, aszaj, négyszögletes gallér,
csücskő, nyak, ujja és alja, átalvető. A ~t
szűrszabók készítették. A ~készítés
egyik nagy központja a 19. században
Debrecen volt (cifraszűr). – B/ Anyaga
szerint van: bo- hajszűr, ez préselt bolyhos posztóból készült; méretéről kapta
nevét a középszűr, amelynek bősége két
és fél szél, azaz kb. 76 cm; viselőjéről
lett elnevezve a polgárszűr és a cívis
szűr. Előbbi a cívis polgárok számára
készített, általuk viselt, többnyire fekete
alapon barna és drapp színárnyalatokkal
hímzett ~, utóbbi a debreceni őslakos
gazdálkodó családból származó módos
polgár viselete, többnyire barna, drapp
és kávészínnel cifrázott ~. Itt említhető a
pásztorok ünnepi viselete a cifraszűr is,
amely színes hímzéssel, ill. színes posztórátéttel, szegéssel díszített bő, köpenyszerű ~. – C/ A szakirodalom (és a népnyelv) más ~fajtákat, ill. megnevezéseket is ismer. Debrecenhez (is) köthető
elnevezések pl. a nyakas szűr, amely a
19. század vége felé főként Biharban,
Hajdúban volt elterjedve. A nagy nemzeti felbuzdulás idején az úri rend is
viselte, de ezeket nem ~szabó, hanem
magyar szabó készítette. A nyakas ~nek
1920 körül divatba jött változata volt a
→ vakszűr. Ennek eleje nem volt kihajtós v. kétszeres, hanem a kihajtott részt
az elejére felvarrott, felülről lefelé hala-
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dó posztócsipke jelképezte, ezzel utánozták a kihajtást. Egy másik ismert
változata volt a Széchenyi-szűr. A legrégibb alakja a nyakatlan szűr v. magyar
szűr, ennek szabását tiszta de- rékszögű
szabásvonalak jellemezték. A Hajdúságban is viselt ~típus volt a ke- rekgallérű
szűr. Ujja hosszú volt és felölthető. Néha
bevarrták, de fenekes ujjúra nem készítették. Nemcsak fehér, hanem színes
(fekete, szürke v. zöld színű) posztóból
is készítették, széles vörös v. más színű
posztó szegése volt. Gallérján és a hátulja alsó részén hímzés is lehetett. Különleges célt szolgált a fenekes ujjú szűr, ezt
eleve befenekelt ujjakkal készítették. A
hortobágyi pásztorok, gulyások, kondások hordták. Ebben tartották kisebb
holmi- jaikat, ill. az aznapi élelmüket. A
megrendelésre készített ~nek váltóba
varrott szűr, a vásári eladásra készültnek
fogadott szűr volt a neve. Ismert ~fajta
volt még az applikációs szűr, patkós
szűr, dupla szűr, ill. a kocsisszűr. Előbbiek díszítésükről, utóbbi viselőiről kapta a nevét. A ~rel rokon ruhadarabok a
szűrbekecs és a szűrdolmány. – D/ Szólásokban is szerepel: Beakasztotta a ~it:
beállt vhová szolgálatba, elszegődött.
Jóṷ hejre akasztotta be a ~it: a) jó gazda
szolgálatába állt. b) jó helyre nősült.
Rossz hejre akasztotta be a ~it: a) komisz gazdához került. b) rossz helyre
nősült. Gazda kérdezte: Felakasztod-í
még a ~t ?: megmaradsz-e jövő évre is
nálam? Mindegyik a cselédéletből származik. Debrecenben a bennlakó, bennkosztos kocsis, béres, ha megegyezett a
gazdával Szent Mihály napján v. újesztendőben, házához is költözött. Ennek
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külső jele volt, hogy a gazda portáján, a
szolgalegények szálláshelyére (az istállóba) beakasztotta, tkp. a falba vert szegre felakasztotta legfontosabb ruhadarabját, a ~t. Később a szólásokban jelentésbővülés történt. A ~ a szolga mindenét:
gúnyáját és egész készségét ’fölszerelését, holmiját’ jelentette, sőt mindenféle
szolgálatba állásra azt mondták, hogy
beakasztotta a ~t. Népdalokban is említik: Be van az én ~öm ujja kötve,/Barna
kisjány ne kaparássz benne! − Kocsmárosné adjon bort hitelbe,/Itt hagyom a
cifraszűröm írte./Ha ki nem fizetem hónap estére,/Vesse fel a csárda tetejére.
L. még: nyargalás, pálha, szűrpróba; a
fogalmak szócikkeit is!
szűravatás: → szűrpróba
szűrbekecs ~ fn Bundabélésű, rövid
félkabát. L. még: szűr2
szűrcsapó szűrcsapóṷ fn → Szűrposztót készítő iparos; → gubacsapó.
szűrcsat ∼ fn A → szűrt viselőjén
összetartó díszes rézöntvény. L. még: tüsző
szűrdolmány ~ fn Posztóból készült
felsőruhaviselet; a → szűrnél kisebb,
kabátféle felsőruha.
szűrés szűrís fn A pipakészítésnek az
a munkafolyamata, amelynek során a
vízzel felhigított agyagot egy rostán átengedve megtisztítják a kavicstól, a vasdaraboktól és egyéb szennyeződéstől. L.
még: debreceni pipa
szüret ~ fn 1. – A/ Az érett szőlőfürtök levágása a tőkéről, a szőlőtermés
összegyűjtésének munkafolyamata, a
szőlőlé leszűrése, a szőlő feldolgozása a
borkészítéshez. Az elő~ népi neve: kani-
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zás, az ekkor készített bor a gyenge kanizott bor. A cívisek évszázadok óta
nagy kedvvel foglalkoztak a szőlőműveléssel, nemcsak a várost környező szőlőskertekben, hanem az Érmelléken is. –
B/ A régi időkben a város két részletben
~elt, külön az alsójárás, külön a felsőjárás. Amíg az egyik ~elt, a másik a városban maradt és vigyázott. A régi ~ek
idején minden munka szünetelt, a közigazgatás és a törvénykezés is, szinte a
fél város kint volt a szőlőben, az érmellékiekben is. Később már csak a diákoknak volt ~i vakáció, így a Kollégiumban
is, hiszen az ősi anyaiskolának és a professzoroknak egyaránt volt szőleje. A
felszereléseket már előzőleg kiszállították, a ~ napján, korán már csak a könnyű
ekhós szekerek indultak a vidám szüretelőkkel, zsibongó gyerekekkel ki a szőlőskertekbe. A ~re hivatalosan általában
3 nap volt kiosztva. A meghatározott
napnál előbb nem volt szabad ~elni. Az
1920-as évektől már kevés cívisnek volt
szőlője, de akinek volt, az egy nap alatt
igyekezett a ~et lebonyolítani. A ~ az
átlagos cívis paraszgazdaságban is a
többi szőlőmunkával ellentétben segítséggel végzett társasmunka és mulatság
(„alkalom”) volt. Legtöbbször családtagok, rokonok, jószomszédok ~eltek, ha
nagyobb volt a szőlő, akkor ~előket is
fogadtak. A ~re való meghívást illett
elfogadni, az elmaradás sokáig tartó haragra adhatott okot. A múlt század elején
még mozgalmasak voltak a ~ek. Nyár
végi vasárnap délutánokon megindultak
a szőlőskertekbe a nyeregből hajtott
ötös, hatos fogatok. Előző napokon a
házaknál kigördítették a pincéből a bo-
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roshordókat, meghúzták az abroncsukat,
kénszag ter- jengett, ahogy megfüstölték
őket, diófalevél főzetével kiforrázták,
hideg vízzel átmosták a hordókat, taposókádakat, csebreket (cseber), puttonyokat. A meghívottak közül a fiatalabb
férfiak a puttonyozást, a szőlőtaposást és
préselést/satulást végezték, a nők pedig
a szedést. Két szedőlány vitt egy sort,
gyakran egy közepes méretű szőlőskertben akár 15-en is voltak. A szedők dalolgatva szedték a szőlőt, késsel, ollóval
v. kézzel. Alul fogták meg a fürtöt, hogy
ne hulljanak le a szőlőszemek, ami lehullott, felszedték. A levágott fürtöket
kosárba, dézsába, ill. szüretelőládába v.
puttonyba rakták, a venyigét elvágták a
kórótól, hogy közé lehessen látni. A puttonyosok ott jártak a szedők után, ha
leltek egy bilinget, a lányoknak meghúzták a fülét, az öregebbekre rámordultak.
10 óra körül friss kalácsot falatoztak, a
szüretelő edényeket ott hagyták, ahol
abbamaradt a szedés, oda tértek vissza.
A gazdasszony a szedők után járt, a szép
felkötözni való fürtöket a szőlősorok
közötti ormóra rakatta, ebből a nap végén minden szedőnek jutott, a többit
pedig a kamrában v. a szellős padláson
felkötözték (kötözetszőlő). Innen kerültek a téli nagy ünnepeken csemegének a
család asztalára. A szedők ebédet, vacsorát kaptak: rendszerint juhhúsos kását −
a debreceni ~ elmaradhatatlan ebédje a
juhhúsos kása volt −, ritkábban paprikást, utána újbort v. mustot ittak. Volt,
ahol a bérért dolgozók ebédre birkapörköltet, a család és a segítségül hívott
rokonság húslevest evett. Délben a cigánybanda belülkerült a szőlőskertbe: a
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fiúk, lányok fordultak egyet, de csak
egyet, egy nóṷta járt. Ebéd után visszamentek szedni a szőlőt. Estig dolgoztak.
Munkájukért napszám járt és egy vedér
szőlő (meg a koszt). A rokon családok is
kaptak egy-egy puttony v. kosárnyi szőlőt ajándékba. − Ha már teltek a kádak,
megkezdődött a ~ legnehezebb része, a
szőlőtaposás. A kitaposott szőlő levét
megszűrték, ott a szőlőskertben beleöntötték az előre elkészített tiszta hordóba,
amely aztán a pincében forrt ki. Vigyáztak, hogy a mustba ne kerüljön kenyérmorzsa, mert akkor kifutott. – C/ A ~
néhány frazémában is előfordul. Szóláshasonlat: Szíp, mint a segg ~kor −
mondják a szépségével dicsekvőről: ti.
~kor a sok szőlőt fogyasztóknak gyakran
hasmenésük van. Szólás: Szüret, ha bor
nincs is: akkor mondják, ha pl. vmit sikeresen elvégeztek. Közmondás. Bű ~,
nagy csizsma: ha szüretkor esős idő van,
szaporodik a bor. 2. → tengeriszüret. L.
még: hegymester, szüreti bál; a fogalmak szócikkeit is!
szüretelőkád szüretelőÝkád fn Különböző méretű, fölül nyitott dongás faeszköz, → szüreti edény. Újabban műanyagból is készül.
szüreti bál ~: → Szüret alkalmával
rendezett → bál. Bevezető rendezvénye
a → szüreti felvonulás. Fő tisztségviselője a → szüreti bíró.
szüreti bíró szüreti bíróṷ: A → szüreti bál rendezője és a bál rendjére vigyázó személy.
szüreti edények: A szüret során a levágott fürtök összegyűjtését és azoknak
a feldolgozás v. szállítás helyére hordá-
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sát szolgáló, általában felül nyitott,
többnyire dongás faeszközök: szüretelőkád, töltike, lopótökből készült tölcsér;
fertálydézsa, dézsa, cserpák, kármentő,
puttony. Az Alföldön inkább a puttonyok használatosak, bár itt szerepe van a
puttonyt háttérbe szorító háti kosárnak
is. Tágabban idetartoznak a szőlőfeldolgozásnál használt dongás tartóedények
is: taposókád, dézsafélék. Az Alföldön,
így Debrecen környékén is a dézsa különböző változatai terjedtek el. L. még: a
fogalmak szócikkeit is!
szüreti felvonulás ~: A → szüreti
bál előtti felvonulás. Lovas kocsival
történt, a lányok magyar ruhába, a fiúk
csikós ruhába voltak öltözve.
szűrgallér ~ fn A → szűr nyakánál
található gyakran szegett nyakdísz.
szűrhímzés szűrhimzís fn A szűrposztóra rávitt minta gyapjúfonallal történő kivarrása. A → szűr színes gyapjúfonállal történő kivarrása. Gyakori motívuma a → rozmaringleveles tulipán. L.
még: csillagöltés
szűrhímző szűrhimzőÝ fn Az a személy, aki a szűrposztóra vitt mintát
gyapjúfonallal kivarrja, gyakran maga a
→ szűrszabó.
szűrkankó szűrkankóṷ fn 1. Elöl végig nyitott, felölthető ujjú, posztóból
készített kabátféle gyapjúruha. A → szűr
ősének tartják. 2. → bekecs.
szürke ~ mn Színnév. Összetételben
előforduló fajtái: almásszürke, daruszürke, fehérszepe-szürke, seregélyszürke,
vércseszürke, világosszürke. Szószerkezetben: barnább szürke, hamuszín szürke, héjaszőrű szürke, homály fakószürke.
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L. még: lótenyésztés; a fogalmak szócikkeit is!
szürkederes ~ mn Lószínnév, a →
deres egyik árnyalata. L. még: lótenyésztés
szürkegém ~ fn Másik neve: darugém. A → gém egyik fajtája.
szürke guba szürke guba: Színgyapjúból készített festetlen → guba.
szürke gubások: → mankótlan oláhok
szürke hályog szürke hájog: A szemlencse maradandó elhomályosulása. A
→ szem idős(ebb) kori betegsége.
szürke magyar marha: → magyar
szürke marha
szürkenyár ~ fn A → nyárfa egyik
fajtája.
szürkerothadás ~ fn A → szőlő
egyik gombabetegsége.
szürkevarjú: → kálomistavarjú
szűrköpönyeg: → szűr
szürkület ~ fn Az a → napszak,
amikor már v. még nincs teljes éjszakai
sötétség. Ennek megfelelően van: →
hajnali szürkület, → esti szürkület.
szűrő szűrőÝ fn Folyadékok szűrésére való lyukacsos eszköz. Háztartási
eszköz a → galuskaszűrő, laskaszűrő; a
gubacsapók munkaeszköze a lészűrő
(kosár); a méhészeké a mézszűrő.
szűrőkosár szűrőÝkosár fn Másik
neve: lészűrőÝ kosár. Gubacsapók kúp
alakú, középen karóra erősített eszköze,
amelyen keresztül a forró festéklét csorgatják át az üstből a hordóba.
szűrőnyeső: → szérűnyeső
szűrőruha szűrőÝruha fn A kifejt tej
átszűrésére használt finom (gyolcs) ru-
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haanyag. Kimosására, tisztán tartására a
háziasszony nagy gondot fordított.
szűrös ~ mn → Szűrt viselő.
szűrőtál szűrőÝtál fn Tésztaszűrőként is használt nagyobb cseréptál. L.
még: edény
szűrposztó szűrposztóṷ fn A → szűr
anyaga: durva, kallott gyapjú. Finom
(abb) fajtája a → karazsia/karazsián;
vastag, durva posztóból szőtt változatának neve → halina.
szűrpróba szűrpróṷba fn Másik neve: szűravatás. Az eladásra szánt →
szűrt a vásárban (a vevő kérésére) vízzel
meglocsolták, és ha áteresztette a vizet,
akkor nem állta ki a próbát. Előfordult,
hogy egy teljes órán át hagyták a vízben
állni, majd utána a vízzel együtt fölemelték. Ha az alján meg tudták gyújtani a
gyufát, akkor a vevő, ha nem, akkor a
mester fizette az áldomást.
szűrrózsa szűrróṷzsa fn A → szűrön
a csatot tartó, rózsa formájú díszítőelem.
→ Gombkötők készítették.
szűrszabó szűrszabóṷ fn Ritkább, a
felhasznált anyag milyenségével kapcsolatos neve: vastagszabóṷ. A → szűr
szabásával, megvarrásával, gyakran hímzésével is foglalkozó mesterember, aki a
durva, kallott gyapjúposztóból (→ szűrposztó) készítette a kabátféle felsőruhát,
a szűrt. A ~ság a szabómesterség külön
ága volt. A 19. században a cívisvárosban sok ~ dolgozott, mivel a → cifraszűr
készítésének Debrecen volt az egyik
központja. A ~ legfontosabb eszközei a
szabászasztal, varróasztal, ceruzák, kréták, gyűszű, ollók, csipkéző vasak, fabunkók a csipkéző vasak veréséhez,

szabad kút
gömbölyű reszelő a csipkéző vasak élesítéséhez; a mennyezeten kampós szeg és
horog, ezekre akasztották a munkadarabot; négyélű szúróár, ezzel segítettek a
tűnek, ha az összeállításnál 4 szél összetalálkozott.
Szűrszabó Végh Mihály: → cívis
ragadványnevek
szűrszíj ~ fn A → szűrt elöl a mellen
összefogó piros, fekete, ritkábban barna
színű csattos szíj, bőrből készült pánt.
szűrtakács ~ fn A → szűrposztó készítésével foglalkozó iparos.
szűrű: → szérű
szütyő szütyőÝ fn Kisebb zsákszerű
v. nagyobb zacskószerű → tarisznya.
Egyik fajtája a → tésztásszütyő.
szűzasztal ~ fn Étteremben ebédtől
vacsoráig a meg nem terített, üres asztal.
szűzdohány ~ fn Körülírásos népi
neve: finánc nem látta dohány. Adószedő elől eldugott, pénzügyőr ’finánc’ nem
látta dohány. Élelmes dohányosok, ill.
ezzel üzletelő tanyaiak a ~t tanyáról
tanyára hordták, úgy rejtegették.
szűzföld szűzfőÝd fn Olyan föld,
amely korábban még sosem volt szántva.
Pl. ~ a legelő is az első feltörésekor.
szűzgulya szűzguja fn 1. Üszőkből
álló → gulya, egyévestől kétévesig. 2.
(tréf) A debreceni Dóczi leányiskolában
tanuló lányok.
szűzlánytej szűzjánytej fn Női szépítőszer.
szűzlép szűzlíp fn → Méhészetben:
ivadéknemzésre még nem használt lép.
szűznemzés szűznemzís fn A méhanya által rakott peték egy része nem
termékenyül meg, ezekből lesznek a he-
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rék. L. még: méhészet
szűzpecsenye: → fehérpecsenye
szűzraj: → unokaraj

T

taberna ~, teberna fn (rég) 1. Vásárok lacikonyháinak zöld ágakkal feldíszített étkezősátra, ahol táncos mulatságok is voltak. 2. Vásári csapszék, kocsma, ponyvából v. lombos gallyból készült sátor alatti vendéglő, italmérés.
tábla ∼ fn 1. Iskolai tábla, kis méretben: palatábla. 2. Összetételekben különböző szakmákban, háztartásban munkaasztal, pl. fésülőtábla, körömpőtábla
/mózestábla/mózestáblája, nyújtótábla,
rámázótábla/fatábla. 3. → behívótábla.
4. Négyszögletes fából készült deszka,
amelyen a fazekas az agyagot tömöríti.
5. Nagyobb összefüggő, megművelt
földterület; jelzőként: ~´nyi. Vóṷt, akinek nagyobb ~ termőÝterülete vóṷt. L.
még: cégtábla, deszkatábla; a fogalmak
szócikkeit is!
táblajég ~ fn Tábla alakú jégtömb.
*táblamester: A → céh egyik kisebb
tisztviselője volt. A → céhtábla kiküldése, őrzése volt a feladata. L. még: tímárcéh
táblaolaj ~ fn A munkaasztal felületének lekenésére használatos olaj.
táblás ökör ~: Nagy, egyenes és
szétálló szarvú → ökör.
tábori kohó tábori kohóṷ: Kovácsok
mozdítható, 4 lábon álló kisebb kohója.

táborkapu ~ fn Feltehetőleg a régi
katonai nyelv szava, és a körülkerített
tábor széles bejáratát jelölhette. Szóláshasonlat: Akkora a szája, mint a ~: nagyszájú, hangoskodó.
táborszájú ~ mn 1. Nagyszájú, hangoskodó. 2. Erős, viharos 〈szél〉.
táborszájú szél ~: Erős, viharos →
szél.
tácca: → tálca
tacskó tacskóṷ fn Rövid lábú, hosszú
testű, lecsüngő fülű → kutya.
tafrina ~ fn Gyümölcsfa levelének
fodrosságát okozó gombabetegség. L.
még: gyümölcstermesztés
tag ~ fn 1. Vmilyen közösség egyede, pl. → kántustag. 2. A tagosított, művelés alatt levő határ v. vmely földbirtok
egyben levő darabja. Kimeccetík a ~ot:
erdőrészt kijelöl. 3. Összetett egésznek
elkülönülő része, pl. → berenatag.
tagad ~ i − Szólás: Mennél inkább
tagaggya, annál jobban ragaggya: (tréf)
szerelmi kapcsolatról: hiába ~ja, úgyis
látszik, hogy igaz.
tágas ~ mn − Szólás: Kinn ~abb,
benn szorosabb: tréfás elutasító válasz a
hívatlan vendég kopogtatására. Kívül
~abb, belül nyájasabb: kopogtatásra
adott tréfás válasz, beinvitálás.
tágít ~ i Lazít, lazábbra enged.

tagló
tagló taglóṷ fn Vágómarha leütésére
való súlyos → fejszeféle.
tahó tahóṷ I. mn Faragatlan, bumfordi 〈ember〉. II. fn 1. Faragatlan, bumfordi ember. 2. Elhízott nő. L. még: emberi test
tajicska: → talicska
tájol ~ i A méh a saját, ill. a virágpor
és nektárlelőhely helyét a terep vmely
pontjához viszonyítva meghatározza. L.
még: méhészet
tájolás ~ fn A méh által a saját helyének, haladási irányának a terep vmely
pontjához viszonyítva v. világtájak szerinti meghatározása. L. még: méhészet
tajték tajtík fn 1. Tajtékkő. 2. A fövő
leves habja.
tajtékpipa tajtíkpipa fn Tajtékkőből,
vagyis fehér v. sárgás, könnyű, faragható
ásványból faragott → pipa. L. még: debreceni pipa
ták ~ fn 1. Lábbelire, különösen
bocskorra (→ bocskorták) v. csizmára
varrt v. szögezett folt, toldás. 2. Bocskorszíj.
takácscsomó takácscsomóṷ fn Az elszakadt v. hosszabbítandó fonalvégek
összekötésére szolgáló csomózási mód,
emellett a munka megkezdéséhez szükséges orsópárok összekötésére is szolgál.
takácsgöb ~ fn Olyan bog, amellyel
a szövőszéken levő fonalat kötik össze,
ha elszakad.
takácsgörcs ~ fn Másik neve: verébfej. → Paszományosok egyik speciális,
könnyen köthető csomója.
takar ~ i 1. Szőlőtőkét földdel befed.
2. (rég) Arat. Gabonát kaszával v. sarlóval levág, arat. Rígen a búzát, árpát,
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mindenféle gabonát nem aratták, hanem
~ták.
takarás ~ fn 1. A → szőlőművelés
egyik munkaszakaszaként: a szőlőtőke
befedése. 2. → aratás.
takaratlan ~ mn Le nem aratott
〈kalászos〉. Ez a tábla még ~. L. még:
aratás
takaratlan tábla ~: Még le nem aratott (búza)tábla. L. még: aratás
takaréktűzhely takaríktűzhej fn Asztal formájú, szénnel, fával stb. fűtött,
zárt, konyhai → tűzhely.
takarít ~ i → Gubacsapó lekeféli a
megszőtt gubát a körömpővel, v. amikor
a megszőtt gubát takarítják, a mester a
körömpővel a guba szőrét széjjelcsapja,
széjjelhasgatja. − Adatolt igekötős alakjai: → eltakarít, letakarít, megtakarít,
összetakarít.
takarítás ~ fn 1. 19−20. századi parasztságunknál, így a cívis paraszti társadalomban is a ~nak több fokozata volt:
a) Alkalmi ~: Minden szemeteléssel járó
tevékenység után sepregettek, ha kellett,
napjában többször is. b) Napi ~: Szobában reggel és este vízhintés után sepregettek; a konyhában erre a munka végeztével kerítettek sort. Seprés után, főleg
nyáron, fellocsolták a helyiséget cserépv. bádoglocsolóval, mintásan. Leggyakoribb mintája a → vizes nyolcas volt. A
nagy nyári munkák idején a család teljesen kihúzódott a szobából, ilyenkor a
napi ~ elmaradt. c) A heti ~ szombatonként történt, esetleg szerdán is. Ilyenkor
a szoba és konyha földjét lemázolták
vizes fekete földdel v. sárga földdel, kiigazították a gödröket, majd homokkal

tagló
felszórták, esetleg mintásan. A tüzelőpadka és télen a kemence meszelése is
ekkor történt; néhol az ágyak aljának és
a pad aljának sárga földdel való mázolására v. meszelésére is sor került. A ~t
ilyenkor törülgetés zárta. d) Nagy~,
nagymeszelés: szobában, konyhában
évente rendszerint kétszer, húsvét előtt
és őszi terménybetakarítás után történt.
Nagytakarításkor a megrongálódott →
tapasztás kiegészítése után teljes → meszelés következett. A lakás földjét megtapasztották pelyvás, lótrágyás sárral; a
bútorokat lemosták, átkenték, esetleg
átfestették; ágyneműt váltottak, mostak.
A kamarát, padlást, istállót évente egyszer, be~ előtt, ill. nyáron tapasztották,
meszelték. e) Az alkalmi karbantartást
az jelentette, hogy 2−3 évenként a kigödrösödött szoba földjét felásták, ló- és
tehéntrágyával összekeverték, elegyengették, meglocsolták, pelyvával beszórták, majd egy-két napi ülepedés után
ledöngölték → furkóval. (Szatmárban
taposóbált is rendeztek benne.) 2. Méhészetben a szennyeződések, piszok eltávolítása. Az otthon maradt fiatal méhek
feladata a sejtek ~a. L. még: eltakarítás
takarmány ~ fn Háziállatok számára
levágott, begyűjtött v. feldolgozott növényi eledel. Fajtái: árpa, bodorka, csádé/kutyaherélő sás, csalamádé, ízik, köles, lucerna, lóhere, misling, pájsz, pillangós takarmány, sütőtök, szecska, takarmánykrumpli/krumpliabrak, takarmányrépa, takarmánytök, tengeri, zab,
zöldtakarmány. Egyéb: első kaszálás,
másodkaszálás/második kaszálás L.
még: a fogalmak szócikkeit is!
takarmánykalap: → szalmakalap
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takarmánykazal ~ fn Szálas → takarmányból rakott → kazal. L. még:
cívis telek
takarmánykolompér: → takarmánykrumpli
takarmánykrumpli ~ fn Alakváltozata: takarmánykolompír. Másik neve:
krumpliabrak. Állatok (főleg szarvasmarhák) takarmányozására való apró →
krumpli.
takarmányozás ~ fn 1. Háziállatok
takarmánnyal való etetése. 2. → Takarmány gyűjtése, szerzése v. készítése.
takarmányrépa takarmányrípa fn
Másik neve: marharípa. Takarmányozásra termesztett → répa.
takarmánytengeri ~ fn Másik neve:
disznóṷtengeri. Takarmányozásra termesztett → tengeri.
takarmánytök ~ fn Másik neve: lútök. Takarmányozásra termesztett nagyméretű → tök.
takaró takaróṷ fn 1. Vminek, vkinek a betakarására, letakarására használt
terítő, pokróc, paplan stb. Összetételekben is szerepel. Anyagáról kapta nevét a
csergetakaró/cserge, prémtakaró; funkciójáról a nyereg alá tett nyeregtakaró; a
dunyha másik neve dunyhatakaró. 2.
(rég) Aratómunkás. Még az én gyerekkoromba nem is mondták, hogy aratóṷk,
csak takaróṷk, takarás satöbbi. 2. (rég)
A takarmány betakarításában dolgozó
személy. L. még: aratás; a fogalmak
szócikkeit is!
takarodó takarodóṷ fn 1. A → Református Kollégiumban a diákok lefekvésének ideje. 2. Az azt követő időtartam egészen reggelig.

tagló
takaróméh takaróṷmí fn A téli fürtnek a külső héján elhelyezkedő méh(ek),
amely(ek) fejjel a fürt belseje felé, potrohukkal kifelé nagyon szorosan kapcsolódnak egymáshoz. L. még: méhészet
takarórész: → aratórész
takaros ~ mn 1. Tiszta, rendes, csinos 〈nő〉. 2. Kis termetű, arányos testalkatú 〈ló〉. 3. Formás és rendben tartott. 4.
Takarékos.
takarosan ~, takaroson hsz Rendesen, gondosan, alaposan.
takaroson: → takarosan
takarózik takaróṷzik i Védekezik. Ez
az asszony az urával takaróṷzik.
taknyos ~ mn 1. Túlérett 〈dinnye〉. A
túlírt dinnye ~, megtaknyosodik, ragacsos a közepe. 2. Vín ~: nagyon idős ember, föként férfi.
taknyoshasmenés taknyoshasmenís
fn (rég) Hasmenés. L. még: népi betegségnevek
taknyosodik ~ i − Szólás: Taknyosodik, okosodik: (gúny) kisgyermekre
mondják, ha taknyos az orra.
tákol ~ i Nagyjából, hevenyészve készít, ill. javít vmit.
tákoló tákolóṷ fn Csak javítással,
foltozással foglalkozó → cipész, csizmadia.
takony ~ fn − Fenyegetés: Kiváglak,
mint a taknyot! L. még: emberi test, zsidótakony
takonypart: → pakompart
takonypóc takonypóṷc fn Taknyos
kisgyerek.
taksa ~ fn Előleg.
taksál ~ i Becsül. Mire ~od ezt a szekeret?
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tál ~ fn – A/ Lapos fenekű, széles,
főleg ételek tartására való konyhai
edény. Anyaga szerint volt cseréptál és
fatál. Az előbbi cserépből készült, mindig mázas és általában díszes. A fazék
után a cívis paraszti háztartásoknak is a
legfontosabb tálasedénye volt. A konyhában fali polcon (tálas) tartották, v. a
konyha falát díszítették vele, emiatt
akasztófüllel volt ellátva. Korábban cserép volt az anyaga az asztali levestálnak
és a díszes komatálnak, ill. a tejestálnak
is. A parasztság részére a fazekasok
(tálasmester) kevésbé értékes, mázatlan
és dísztelen tömegárut is előállítottak.
Ehhez kapcsolódik a szólás is: Cseréptál, ha eltörik, se nagy kár. A fatálat
cigányok faragták puhafából. A ~at leginkább ét- kezéskor vették elő, a házastársak egymással szemben ülve az asztal
közepére tett fatálból fakanállal kanalazgatták az ételt. A nagyobb méretűeket
főleg dagasztásra (kenyér), gomolya
készítésére (gomolyanyomótál) használták/használ- ják. A cserép~ és fa~ szerepe a két világháború között rohamosan
csökkent. A háztartásokban a zománcozott ~ak és alumíniumtálak vették át a
helyüket. Alumíniumból van a disznóöléskor használt vérestál is. A ~ kisipari
felhasználására utal a fazekasok öntőtála, a mézeskalácsosok virágtál nevű
faformája. – B/ Frazémákban is szerepel.
Szólásban: Elaludnék egy ~ lencséír −
mondja a nagyon álmos ember. Közmondásban: Nem jóṷ urakkal egy ~bul
cseresznyézni, mert megbök a magjával:
a szegény embernek nem jó az urakkal
közösködni, mert csak ráfizethet. A ~ a
szólásban mennyiségjelzőként fordul

tagló
elő, a közmondás a hajdani közös étkezések emlékét idézi fel. L. még: lebbencsszárító; a fogalmak szócikkeit is!
talaj ~ fn Termőtalaj. A hatalmas kiterjedésű debreceni határ alapvető ~típusa a fekete föld és a homok. Előbbi a
határ nyugati oldalának, utóbbi a keleti
részeknek a jellemzője. A ~ megkötése
csak a határ homokos és partos részén
szükséges. A ~ megkötése nélkül a szél
homokhegyen könnyen kivitte az egész
vetést. A megkötésnek több módját ismerték. Legegyszerűbb, hogy a területet
beszalmázták, szalmával behintették.
Megköthették trágyázással is. Leggyakoribb volt az → ugarhagyás.
talajjavítás: A talaj termőképességének fokozása. Főbb formái: trágyázás
(trágya és trágyázás), forgó gazdálkodás, zöldtrágyázás (zöldtrágya). L. még:
a fogalmak szócikkeit is!
talál tanál i 1. Lel. Nem tanájja a
hejit: nem érzi jól magát. 2. Véletlenül
tesz vmit. − Igekötős alakjai: → beletalál, feltalál, kitalál.
találkozik tanálkozik i Összeér. A
szűr két eleje a felhajtás után nem tanálkozik, nem ír össze. Igekötővel: → öszszetalálkozik.
találmányos tanálmányos mn Találékony. A tanálmányos ember sok mindent fel tud tanálni.
tálalószekrény tálalóṷszekrény fn
Szobai bútordarab, a tálaláshoz szükséges edényeket, evőeszközöket tartalmazó
szekrény. L. még: cívis ház
tálas ~ fn Falra erősített, gyakran festéssel díszített bútordarab, amelynek
korlátos polcára v. polcaira cseréptálakat, tányérokat, alul levő fogaira korsó-
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kat helyeznek, ill. ruhákat akasztanak.
Egy másik változata a tisztaszobában
kapott helyet, ez alul fogasos, fölül rácsos. Az alsó részére ruhaneműt, a felsőbe pedig cseréptányérokat állítottak,
oly módon, hogy a tányérok felső része a
rácshoz bukott. A tányérok nem konyhai
használatra, hanem díszként szolgáltak.
Az 1930-as évektől az új divattal a ~
eltűnt a cívis lakóházakból. A cseréptányérok helyét a porcelántányérok vették
át. L. még: kredenc
tálasedény tálasedíny fn Márgás
agyagból készült fazekasmunkák: tálak,
szűrőtálak, szilkefélék összefoglaló neve. L. még: fazekasmesterség
tálasmester ~ fn (rég) → Tálföldből
(márgás agyagból) elsősorban laposedényeket, tálféléket készítő agyagiparos, fazekas.
tálca tácca fn Ételek, italok felszolgálására, edények be- és kihordására stb.
szolgáló lapos tárgy. A méhészetben
használatos az → etetőtálca és a fedelezőtálca, a szíjgyártóknál a → festékestálca. L. még: cívis konyha
tálföld tálfőÝd fn → Fazekasmesterségben: márgás agyag.
talicska tajicska fn Deszkából ládaszerűen összeállított, egykerekű teherszállító eszköz, → furik. Emberi erővel
mozgatják úgy, hogy a vele dolgozó ember maga előtt tolja, ritkábban maga után
húzza. Két fogója van. Régi eszköz,
többféle alaki változata volt/van, pl. →
szentesi talicska, csongrádi/szegedi talicska. Az előbbi festett, vasalt, nagyobb
méretű, súlya 18−20 kg, a szegedinek
13−15 kg. A ~´t főleg a kubikosok hasz-

tagló
nálták (→ kubikostalicska), de a cívis
gazdaságokban is megtalálható volt. A
cívis népnyelv tévesen ezt is ne- vezi
targoncának. Ezt bizonyítja a szólás is,
amelyben bizonyára a híres szentesi
talicskáról van szó: Túlestünk rajta, mint
a szentesi kubikos a targoncán: akkor
mondják, ha vmi hirtelen véget ér, ti.
amikor átesett rajta, ezt mondta: Hálistennek, ezen is túlestem.
tallas zsidó: → tollas zsidó
talló: → tarló
talonmáriás ~ fn → Magyar kártyával játszott kártyajáték. L. még: kártyázás
talp ~ fn 1. A láb alsó része. 2. Lábbelinek bőrből, gumiból stb. készült alja,
összetételben pl. alsótalp, felsőtalp, krupontalp, puhatalpú (bocskor). 3. Némely tárgynak a kiszélesedő alsó része,
pl. ekének a része a csúszótalp/eketalp; a
guzsalynak az a része, amelybe a rúd van
erősítve, és amelyen a guzsaly nyugszik:
pl. féltalp, féltalpas guzsaly, teljestalpas
guzsaly. 4. Kerék~. 5. A fonókerék alsó
része, amelyre az orsónyaktartó és a
kereket tartó tengely van erősítve. 6.
Talpra áll: gubacsapóknál az apró fürtöket megütögetve azok felállnak, és így
láthatóvá válik, ha vmelyik a többinél
hosszabb, ki kell húzni, és a helyére újat
tenni. 7. Vesszőkosár feneke. − Néhány
összetételben névátvitellel szerepel: a
sűrű szilvalekvár neve bocskortalp, egy
levestésztáé macskatalp, a lúd~(as ember) Debrecenben kacsatalp, ill. rucatalpú. Kifejezésben szerepel a csizmatalp(ával hizlal). L. még: a fogalmak
szócikkeit is!
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talpal ~ i Szőlővesszőt izület alatt elvág, → megtalpal. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
talpalás ~ fn 1. Lábbelinek talppal
történő ellátása. 2. Szőlőültetéskor a
vesszőnek az izület alatt történő elvágása, → megtalpalás. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
talpalló talpallóṷ fn A csizmanadrág
mindkét szárának alsó részére varrt és a
talp alá kerülő 2−3 cm széles pánt,
amely a nadrágot feszesen tartja, így
megakadályozza, hogy felcsússzék.
talpallós nadrág talpallóṷs nadrág:
Olyan csizmanadrág, amelynek → talpallója van.
talpas ~ mn Széles talpú. Összetételben: → féltalpas, teljestalpas. L. még:
talp
talpasbölcső
talpasbőÝcsőÝ
fn
Egyenes talpú → bölcső, tkp. olyan,
mint a kiságy.
talpasbőr talpasbűr fn → Tímároknál: bocskornak való cserzett → bőr.
talpas muhar ~ fn Ragadós → muhar, az egyik legnehezebben irtható →
gyomnövény. A száraz helyeket kedveli.
talpbélés talpbélís fn Lábbeli aljának
az a része, amelyhez a felsőrészt hozzávarrják, és amelyre a talpat erősítik.
talpbőr talpbűr fn (Lábbeli)talpnak
való vastag, erős → bőr.
talpcirkalom ∼ fn A → keréktalp
ívének pontos bejelölésére szolgáló körző.
talpgyökér ~ fn A szőlőtőke legmélyebben fekvő, oldalra ágazó gyökere.
talplap ~ fn Lábbeli külső felülete.

tagló
talpvarró ár talpvarróṷ ár: →
Csizmadiák, cipészek szerszámaként a
talpat átlyukasztó, a felsőrész és a talp
összavarrását segítő fanyelű éles szerszám.
talpvessző talpvesszőÝ fn A vesszőkosár fenekének peremén körülfont szegővessző. L. még: vesszőfonás
táltos ~ fn A magyar népi hiedelemvilág természetfeletti erejű személye. Ez
már születésekor megnyilvánult, mert
jellel jött a világra. Már gyermekkorában
eltért viselkedése az átlagtól: igen sokáig
szopott, kevés szavú, csendes magaviseletű, szótlan, zárkózott, félrevonuló, sőt
néha búskomor volt, de korához mérten
rendkívül erős. Az idős cívisek szerint a
~ mindenhez értett: gyógyításhoz, jövendöléshez, az időjárás alakításához. A
~nak mindenre vóṷt tuggya. Közvetve
erre utal a szólás is: Nem vagyok én ~,
hogy csudát művejjek: nem tudok emberfeletti munkát elvégezni.
táltosló táltoslú fn Természetfölötti
képességekkel rendelkező mesebeli →
ló.
talyiga tajiga fn 1. Kis méretű, de viszonylag nagy teherbírású, utakkal
szemben igénytelen jármű. (Sajátos változatai a kordé és a kolesz.) Felépítése
hasonlít a lőcsös szekér hátsó feléhez,
rúdja azonban nem mozgatható. A két
rúd elhelyezkedése függ a talajviszonyoktól. A debreceni ~ az itteni sáros,
gödrös, kátyus utcákhoz alkalmazkodó
helyi jármű volt. Régen általános szállítóeszköz volt, az 1940-es évekre szinte
eltűnt Debrecen utcáiról. (Legtovább a
tanyai parasztgazdaságokban maradt
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fenn mint a trágyahordás eszköze.)
Majdnem annyi terhet szállítottak vele,
mint szekéren. Két rúdja közé egy lovat
fogtak, a ló istránggal, de hámfa nélkül
húzta a járművet. Nyomtávolsága megegyezett a szekérével, 2 kerekének átmérője viszont 2 collal (1 coll 2, 8 cm) volt
nagyobb (kb. 130 cm), mint a debreceni
szekér hátsó kereke (40 coll). A 2
talyigarúd teljes hossza 4 m és 6 coll, az
oldalak hossza 5 sukk (kb 160 cm).
Aldeszkája hátul túlért a két rúdvégen,
saroglyája nem volt. A lőcs formája,
vasalása ugyanolyan, mint a szekéré. A
~ két rúdját összekötő léc neve keresztszóp. Debrecenben a 18. század elejétől
az első világháború végéig a helyi és a
kisebb távolságra történő teherszállítás
fő eszköze a fuvarostalyiga volt. A
~´nak különböző típusai voltak: a féderes talyiga rugózattal ellátott ~, két kerék
közt járó talyiga: a ló pontosan középen
húz, oldalt járó talyiga: a rudak nem
egészen középen vannak, hanem kissé
balra, a nyerges ló helyén. Ez utóbbi
akkor előnyös, ha az út ormós, göröngyös és a közepén röghegy van, tehát a
ló kénytelen az oldalsó, kitaposott csapáson haladni. Sokszor nem lovat, hanem szamarat fogtak a ~ elé, néha pedig
ökröt (ökörtalyiga). A befogott állaton
gyakran volt nyereg, erre akkor ült a
talyigás, ha túl terjedelmes volt a rakomány. Ha a ~´n ült, jobban tudta csökkenteni a ~ rázkódását. A gazdák ~´n
hordták be a tejet és eladandó terményüket a városba. Városi szállításra is
igen alkalmas volt (kis mérete miatt,
könnyen fordult, szűk udvarokba is be
lehetett vele állni). Répát, szemestakar-

tagló
mányt, cserzett bőrt, kisállat-tetemet stb.
lehetett vele szállítani. Sok módos cívisnek volt saját ~´ja, ezt bértalyigás hajtotta, akik munkavállalók, fuvarosok voltak. Általában a pásztortalyiga is saját
tulajdonban volt, ezt főleg ételhordásra
használták, így látták el a pusztán tartózkodó alkalmazottakat. Személyszállításra szolgált a már említett féderes talyiga,
más néven bricska, atyafitagadó, amely
a beépített rugózás miatt kényelmesebb,
mint a teherszállító ~. Felhasználása
szerinti elnevezés a dögöstalyiga/dögtalyiga, más néven gulyástalyiga. –
Közmondás: A tajiga az nem szekér: ti.
nem ér annyit. 2. Két kerékkel és egy
rúddal felszerelt zárható ládaféle, melyben a pásztorok élelmiszert, ruhaneműt
tartanak és szállítanak. 3. → eketalyiga.
L. még: égitalyiga; a fogalmak szócikkeit is!
talyigakerék tajigakerék fn A →
talyiga két kerekének átmérője 2 collal
(1 coll 2,8 cm) volt nagyobb, mint a
debreceni szekér hátsó kereke (40 coll).
talyigás tajigás fn 1. – A/ Talyigával
járó, fuvarozó ember. A 19. században
és a 20. század első évtizedeiben a cívisváros jellegzetes alakja volt. Ruházata
nyáron bő, fehér gatya, bőujjú fehér ing,
sűrű ezüstgombos, magas, álló nyakú,
zsebénél piros posztóval szegett lajbi,
előtte derekára kötött fehér kötő. Felső
ruhája a kocsisszűr volt. Télen vastag
posztóból varrott mándlit, nadrágot, e
fölött bundát v. gubát hordott. A lábán
télen-nyáron csizmát viselt, a bal csizmáján taréjtalan felkötős sarkantyút. A
~ok olyan szegényebb emberek közül
kerültek ki, akiknek nem futotta szekér-
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re, két lóra. A ~ok legtöbbje kiskocsisként kezdte vmelyik cívis nagygazdánál.
A katonasor után, ha megnősült, és szerencséje is volt a jószágtartással, v. az
asszony hozott vmit a házhoz, kibérelt
egy kis házat istállóval, vett egy 7−8
éves csontos herélt lovat (talyigásló) és
egy ócska talyigát, kiváltotta az ipart. A
többi ~nak fizetett egy áldomást, ezzel
„bevették a céhbe”. Legtöbbjük azonban
inkább az apja örökségét vette át; amikor
megnősült, az apja fele keresetre átadta
neki a talyigát; ha volt más olyan korú
öccse, avval járt munkába, avval osztozkodott a fele kereseten, hogy később az
is a maga lábára tudjon állni. Az öreg
pedig a szőlőbe járt, feles dinnyeföldet
vállalt, v. fuvar után ment, de legszívesebben lóval, disznóval kupeckedett. Ha
lehetett, a nehéz paraszti munkát elkerülte, az utolsó öreg ~ így dicsekedett 1962ben: Nékem kapa sose vóṷt a kezembe,
csak temetísen: ti. amikor sírt ásni segített. – B/ A ~ok fő állomáshelye az akkor még templom nélküli homoksivatag,
a Csicsogó volt (az 1924. évi rendezés
óta Árpád tér). A ~ok ezt öngúnnyal
koplalónak, töksornak (tökpüfölő) is
emlegették. Előbbi nehéz megélhetésükre, utóbbi arra utalt, hogy a lovaiknak
gyakran adtak takarmánytököt, amit ha
földhöz vertek, nagy pukkanással hasadt
darabokra. De állomásoztak ~ok a Szénavásártéren a Kisállomás előtt is. Ezeken a helyeken lehetett őket kora reggeltől egész napra v. csupán egyetlen fuvarra megfogadni. Debrecenben a fuharozás
(fuvarozás) ősi foglalkozásnak számított.
Távolra szekérrel fuvaroztak, a város
területén viszont a kisebb teherszállítást

tagló
→ talyigával bonyolították le, mert ennek két erős kereke jól alkalmazkodott a
város rossz útjaihoz. A csontos lovat két
rúd közé fogták. Régebben gyakori volt
a kettes, sőt hármas lógós ~ fogat is. A
~ok kast nem használtak, ha homokot,
földet v. szemetet hordtak, nagy ládát
tettek fel. A ~ csak üresen hajtotta a
lovat a talyigában állva, v. lógó lábbal a
ló farához ült az aljdeszkára. Ha terhet
vitt, és sáros volt az út, a ló hátán ült.
Ezért a szekeres fogattól eltérően a ~ ló
hátán teljesen felszerelt nyereg volt.
Nagyobb, darabos teherrel a fekete báránybőrös nyeregből, a füredi nyeregből
hajtottak. Gyeplője is ehhez a kettős
hajtási módhoz igazodott: a rövidebbel a
nyeregből, a hosszabbikkal a talyigából
hajtott, az ostora rövid nyelű volt. A
rakodáshoz szükséges vaslapátot és villát a lőcskarikába szúrta, a lova kevéske
takarmányát zsákban a jobboldali első
zápra akasztotta. A ~ok egy lóval 9−10
q-t is tudtak szállítani. Szállítottak
nyersbőrtől a ház elejének felhintéséhez
szükséges homokig mindent. Ők hordták
haza a tüzelőfát a közeli erdőkről (talyigázás), meszet, homokot, téglát, követ
szállítottak az építkezésekhez, utcakövezéshez. Ők költöztették azokat a szegényeket is, akiknek a kis holmija több
volt egy-két targoncányinál. A talyiga
ládájában két kövér disznó is elfért, sőt
szükség esetén a koporsót is kivitték a
temetőbe. Borért eljártak az érmelléki
szőlőkbe (Érmellék). Legszívesebben
városbeli fuvart vállaltak. – C/ A ~ok a
cívis társadalomnak, ha nem is a legszegényebb, de legerősebb hagyományőrző
csoportjából valók voltak. A ~ok és a
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lassan fogyó számú szekeresek a 1880as években még 182-en voltak, az első
világháború előtt már ötvennél kevesebben. Többségüknek a városszéli újsoron
v. a lassanként benépesülő szőlőskertekben volt egy kis házuk. Egyik utcájuk a
Tizenháromváros (ma Szepességi utca)
volt, a szepesi vászonkereskedők vásári
sátrainak szomszédságában. Ahogy a
korabeli dal is mondja: Tizenháromváros, végig-végig sáros. Nem laknak ott
mások, csak a talyigások. Egyes rétegek
elkülönültek közöttük, így a terményes
és lisztes ~ok. Debrecen még a 20. század elején is nagy terménykereskedelmi
központ volt, a terményesek nagy menynyiségű árut mozgattak, és a debreceni
malmok is (elsősorban az István-gőzmalom) élénk forgalmat bonyolítottak le.
A terményeseknek és malmoknak állandó ~ai voltak, az István-malomnak még
azután is, hogy 1884-ben a kisvasút
megépítette a szárnyvonalat a Füredi
utcára. Míg a lóvasút meg nem épült, a
vonattól a malomba a búzát, onnan ismét
vissza a lisztet a malmi ~ok fuvarozták.
Másik érdekes réteg a hentestalyigások.
A debreceni hentesek még a 19. században is (a közvágóhíd létrejöttéig) a szabadban öltek. A Hajnal utcának akkor
még pusztai oldalán szúrtak, perzseltek,
bontottak, csak a feldolgozás történt a
háznál levő műhelyben. Ide a hentestalyigások szállították el a disznót, majd
onnan a húst és egyéb terméket az árusító helyekre. Külön csoportot alkottak a
bértalyigások. Őket olyan ügyes nagygazdák foglalkoztatták, akik jó érzékkel
a helyi fuvarozásban üzletet láttak. A
~ok meglehetősen izgága emberek vol-

tagló
tak, gyakran verekedtek, ilyenkor a lőcsöt félelmetes fegyverként kezelték. –
D/ A debreceni ~ok jellegzetes alakját
Jókai több debreceni tárgyú regényében
és elbeszélésében örökítette meg. Egy
helyütt így jellemzi őket: Kívül fürtös
guba, kiben ember vagyon,/Mögötte talyiga, egy ló húzza nagyon. Az első világháború előtt Simon István helybeli
tanító, aki évtizedeken keresztül a szőlőkapások, ~ok, dinnyések által lakott Csapókertben tanított, különböző neveken
megjelenő helyi élclapban Bugyi Sándor
talyigás és hejes pógár alakjában mondotta el vélekedését a világnak és a városnak a cívisek észjárása szerint helytelen dolgairól. Ezekből nemcsak a cívisek
esze járására, hanem annak fonákságaira
is fény esik. Ennek ellenére a hétről hétre megjelent, később önálló kötetben
összegyűjtött elmélkedések éppen ebben
a körben a ponyvairodalmat messze
meghaladó népszerűséget értek el. A ~
Bugyi Sándor néven bevonult a helyi
irodalomba is. Az egyik élclap állandó
figurájaként komájával minden héten
megvitatta a közélet eseményeit, sokszor
csípős formában, ízes debreceni tájnyelven. Sikere lett, később összegyűjtött
elmélkedései egész könyvsorozatot töltöttek meg: Én meg a lú, Tapasztalatok a
lú víginél, A lú meg én, Bugyi Sándor a
koplalóban. Sőt a lőcslábú ~ képes levelezőlapra is rákerült: Úgy állok itt a lú
víginél, mint a vi- rág a pohárba. – E/ A
cívis nyelvi frazémák is megörökítették
ezt a társadalmi réteget. A gúnyoló rigmus szerint Aki ragyás, abbúl lessz a jóṷ
tajigás. Goromba beszédükre, viselkedésükre utal az Úgy beszíl vele, mint taji-
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gás a lovával szóláshasonlat. Szegénységüket, társadalmi rangjukat tömören
fejezi ki A tajiga az nem szekér közmondás. 2. A pásztorok rangsorában a legutolsó bojtár, aki az élelmiszer és más
holmi szállítására és tárolására való,
kerekeken mozgatható ládát, a pásztortalyigát kezeli. − Hajdan a csikós, a gulyás, az ökörcsordás is vándoréletet élt.
A juhásszal ellentétben nekik nem volt
szamaruk, hanem követte őket a talyiga,
amelyen eleség, tömlő, gúnya, aprócseprő holmi kapott helyet. Kinn a pusztán
kinéztek egy helyet, és ott egy időre
letanyáztak. A ~ nem ment állandóan az
állatokat legeltető pásztorok után, hanem
induláskor megmondták neki, hogy délre
hol lesznek, v. este a járás melyik pontján hálnak, és a ~nak ott kellett lennie a
kívánt időre. 3. Főként nagyobb nyájaknál az a pásztor, aki állandóan a cserénynél tartózkodik, hogy azt rendben
tartsa, társaira főzzön, az állatokat fejje,
és éjszaka őrizze. Ő gondoskodott a
főzéshez, ill. a hideg őszi, tavaszi napokra a megfelelő mennyiségű és minőségű
tüzelőről is. A baromállásról összetalyicskázta az árvaganéjt, száraz időben
többször megforgatta, majd a lapos ganéjkúpokat a pásztorkunyhó mögötti kazalban érlelte. L még: a fogalmak szócikkeit is!
talyigásló tajigáslú fn → Talyiga elé
fogott sovány ló, gebe. L. még: lótenyésztés
Talyigás Nagy Ferenc: → cívis ragadványnevek
talyigázás tajigázás fn Az erdőn
gyűjtött rőzsének → talyigán való behordása a városba, a városi lakóházhoz.

tagló
A → talyigásoknak ezt a szolgáltatását a
város legszegényebbjei vették igénybe.
tályog tájog fn Kelevény, kelés. Öszszetételben adatolt fajtái: futótályog, hidegtályog, májtályog, mirigytályog, vértályog. Átok: Vírré vájjon benne, az meg
tájoggá, az meg tuggya a kötelessígit!
Szitkozódás: A tájog öjjön meg! Szólás:
Elvitte a bornyúbőÝgetőÝ tájog: (tréf) a
pásztor a fogyasztásra kiszemelt borjút
sapkával v. zsákkal megfojtja. L. még: a
fogalmak szócikkeit is!
tályoggyökér tájoggyökér fn Állatok
tályogjának gyógyítására használt növény, különösen hunyor. Főleg a lovakat
gyógyították vele, átszúrták a daganatot,
azon áthúzták a tályoggyökeret, az kitisztította. Az állat tályogját a fülbe tűvel
befűzött ~rel is gyógyították. L. még:
állatgyógyászat, népi gyógyászat
támad ~ i − Időjárási kifejezésben:
Támad az időÝ: téliesre fordul az idő,
havazni kezd. L. még: időjárás
támadás ~ fn (rég) Kelés, gyulladásos kelés. Emberen is vóṷt ~. L. még:
népi betegségnevek
Tamás ~ tn – Közmondás, rímes figyelmeztetés: Ami másé, nem ~é!: ne
nyúlj a máséhoz!
tambura ∼ fn (rég) 1. Másik neve:
citera. Tamburával zenéltek a vidéki
bálokon. Tamburán dóṷgozik: citerázik.
2. Kis testű, hosszú nyakú, négyszög
alakú, 6 húros, pengető hangszer. Testét
a nyakkal és fejjel együtt általában egy
darab jávorfából, ritkábban gyümölcsfából készítették/készítik. Egy rezonáló
vékony deszkával látták el. A (hortobágyi) pásztorok kedvelt hangszere volt,
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lúdtollal pengették. Leginkább a pásztorkunyhóban tartották.
tamburabál ~ fn Olyan bál, ahol →
tambura szolgáltatta a zenét.
tamburál ~ i (rég) 1. Más igével: citerál. A parasztlegények télen kinn a
tanyán összejöttek, ~tak, eltamburálgattak, elbeszélgettek. 2. 〈Pásztor〉 → tamburán játszik.
tamburás ~ fn (rég) 1. Citerás. 2. →
Tamburán játszó személy.
támít ~ i Támaszt.
támított ~ mn Támasztott.
támolyog támojog i Lustán, tétlenül,
bámészkodva ide-oda járkál.
tanács ~ fn − Közmondás: Ne aggyík
~ot, ha nem tud adni kalácsot!: a csak
szavakban megnyilvánuló segítség nem
sokat ér.
tanál: → talál
tánc ~ fn Zene v. ének ütemére végzett ritmikus mozgás mint szórakozás (v.
művészet). A pásztortársadalom (férfi)
tagjai által járt ~ok összefoglaló neve:
pásztortánc, eszközei szerint baltástánc,
botolótánc, fegyvertánc, ill. a bottal járt
juhásztánc, kondástánc/kanásztánc. Lakodalmi táncok a menyasszonytánc, kontyolótánc, menyecsketánc, hívatlantánc
/hívatlanok tánca, családi tánc. Bálokban járt ~ok a bábtánc, cicketánc, gólyatánc, osztótánc és az alföldi rezgős; itt
említhető a ~kurzus végén tartott össztánc is. Nagy ügyességet igénylő tréfás
cigány~, ill. cigánygyerekek kolduló ~a
a rókatánc. A méhek ritmikus mozgására utal a borbélytánc, riszálótánc. −
Szókapcsolatban: Kirakja a ~ot: változatosan ~ol. Szóláshasonlat: Illik neki a ~,

tagló
mint ökörnek a gatya: (gúny) főként
idősebb nőre mondják: nehézkesen ~ol.
L. még: a fogalmak szócikkeit is!
táncalkalmak: Biztosítják a táncnak,
az egyik legfontosabb közösségi szórakozásnak a lebonyolítását. (A 19. század
elejéig a kollégiumi diákság, sőt gyakran
a polgárság részére is tiltották a cívisvárosban a „táncvigalmakat”.) A hagyományos keretek között spontán létrejövő ~nak az alkalmi összeállásból a
szervezettebb formákig számos változata
lehetséges: citerabál, gyermekbál, vasárnapi tánc; ricsaj. Rendszerint vasárnap délután kezdik, és este fejezik be.
Az ún. bál mindig szervezett, és ez formaságaiban is megmutatkozik. (aratóbál, batyusbál, bilétes bál, gazdabál,
húsvéti bál). A bálok este, néha délután
kezdődnek és reggelig tartanak. Csoportosítása: a) Munkához fűződő bálok:
arató bál, kalákatánc, szüreti tánc, taposóbál stb. b) Családi élet szokásaihoz
fűződő ~: keresztelő, kézfogó, lakodalmi
táncok. c) Naptári év különböző napjaihoz fűződő bálok: farsangi bál, húsvéti
bál. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
tánciskola: Társastáncokra oktató
tanfolyam, → kolon. Táncmestercéhek
hazánkban is voltak, ilyen Debrecenben
is működött a 19. század végén, 20. század első felében. Az 1930-as években a
~ a Péterfia utcán a Koncz-féle házban
volt. A lányok általában 16. éves koruktól mehettek, de csak kísérővel, → gardedámmal. A legények 18 éves koruktól
jártak ~´ba. Az utóbbiak esetleg többször
is beíratkoztak, ennek a → tánctanító
’táncmester’ örült a legjobban, mert így
jutott minden lánynak partner. A zenét
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cigányzenész szolgáltatta egy szál hegedűjével. Egy tanfolyam időtartama 6 hét
volt, heti 2 alkalommal hét végén. A ~
keretében a fiatalok ún. → tanulóestéket
is szerveztek, ahol beszélgettek, ismerkedtek egymással. A tánctanítók a korszaknak megfelelő táncokat tanították,
polgári körökben a francia négyest, körmagyart, és a többi korabeli táncokat. A
20. század elejének divatos táncai voltak
még a gyors polka, rezgős polka, mazurka, polonéz, keringő, angolkeringő. Az
első világháború után újabb társastáncok
jöttek divatba, így a charleston, rumba,
vansztepp, majd a tangó, foxtrott, →
szalfoksz. A magyar táncok közül a palotás, magyar kettős, → magyar szóló, és
→ csárdás is szerepelt a „tananyagban”.
A táncokkal együtt a parasztfiatalok is
átvették a polgári viselkedés néhány
illemszabályát, pl. a régi intéssel v. névvel való táncbahívás helyett a meghajlással és Szabad lesz? mondattal való
táncra kérést. Az újabb táncokat kevesen
tanulták ~´ban, főként iparosok és módosabb gazdák fiai. A parasztság egy
része ellenszenvvel fogadta az új táncokat. 1944 után a városban hétvégéken
működtek még a régi ~´k, ezeket már a
tanyasi fiatalok is látogatták. Főleg a
záróvizsgákon, → záróbálokon össztáncokat tartottak, ezeken a modern táncok
mellett még kötelező volt a csárdás. A ~
vidám része volt a → szabadhívás, köznyelvi szóval a hölgyválasz. A korszak
híres tánctanárai voltak: Schaff János,
Havancsák István.
tánci-tánci ~ msz Biztatás a térden v.
ölben álló kisbabának dúdolt mondóká-

tagló
ban: Tánci-tánci mamának, cukrot ád a
babának!
táncol ~ i − Szólás: Úgy ~, ahogy a
felesíge fújja: nem a férj az úr a háznál.
Nincs otthon a macska, ~nak az egerek:
nincsenek otthon a szülők, rosszalkodnak a gyerekek. L. még: kitáncol, letáncol
táncos ~ mn/fn − Közmondás: Jóṷ ~,
rossz dóṷgos: a szórakozást, mulatozást
kedvelő ember munkája nem sokat ér. L.
még: féltáncos
Táncos: → hortobágyi csárdák
tánctanító tánctanítóṷ fn Táncmester, tánctanár. L. még: tánciskola
tángál ~ i 1. Ver, ütlegel; → eltángál, megtángál. 2. Pénzzel stb. támogat,
segít.
tangó: → tánciskola
tángyér: → tányér
tanító tanítóṷ fn A múlt század első
fele oktatási rendszerének megfelelően
az alsó tagozatos elemi iskolában többféle ~ tevékenykedett. A néptanító népiskolai ~ volt, az elemis fiúkat oktatta a
fiútanító, a református egyház elemi iskoláiban működött a kántortanító, míg a
segédlelkész-tanító kezdő lelkészként a
népiskolában is tanított. A tánctanító a
táncmester népi elnevezése. A Debrecenben és környékén dolgozó ~k jelentős
része oklevelét a helyi tanítóképezdében
szerezte. Amíg tanultak tanítóképezdésznek is nevezték őket. A ~k, ~nők (~ nénik) a cívis társadalom megbecsült alakjai voltak. Nevüket, egyszerű, de hatásos
pedagógiai fogásaikat, egyéniségük kisugárzását egykori tanítványaik emlékezete őrzi. Plajbász ’ceruza’ legyen, he-
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gyes legyen, tokba legyen – ez volt a
múlt század elején Igaz Pál ~ úr szállóigévé vált „követelményrendszere”.
Nagy Jenő ~ úr 1944 novemberétől a református egyház alkalmazottjaként a
hortobágyi pásztorgyerekek számára
megszervezte az elemi iskolai oktatást.
L. még: a fogalmak szócikkeit is!
tanítóbál tanítóṷbál fn Elsősorban a
tanítók számára rendezett → bál.
tanítóképezde tanítóṷképezde (rég)
Tanítóképző intézet.
tanítóképezdész tanítóṷképezdész fn
(rég) Tanítóképzős diák.
tanítómester tanítóṷmester fn Az a
személy, akinél az inas, a legény a mesterséget kitanulja.
tanítós tanítóṷs fn Kislányoknak,
kisfiúknak a tanító bácsi, tanító néni tevékenységét, az elemi iskolai életet utánzó játéka. L. még: gyermekjáték
tanonc ~ fn 1949 előtt ipari v. kereskedelmi tanuló. L. még: inas
tanonciskola ~ fn 1. Tanoncok oktatásával foglalkozó iskola. Az 1884-től
1949-ig terjedő időszak oktatási intézménye volt. 2. → inasiskola.
tántán ~ hsz Bizonytalanság kifejezésére: talán.
tanulóeste tanulóṷeste fn → Tánciskolán belüli összejövetel, ahol a fiatalok
beszélgettek, ismerkedtek.
tanult ~ mn 1. Iskolázott 〈ember〉. 2.
Nadrágot viselő 〈ember〉. Rígen minden
nadrágosra mondták, hogy ~ ember, sok
vóṷt az analfabéta.
tanya ~ fn 1. – A/ A kérdéssel foglalkozó jelentős szakirodalom és saját
gyűjtésem alapján a debreceni ~világgal

tagló
kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat az
alábbiakban lehet összefoglalni: A ~ az
alföldi városok és falvak határában szétszórtan álló, rendszerint egy lakóépületet
és néhány hozzá tartozó gazdasági épületet magába foglaló, paraszti használatú
állandóan lakott magános telep. A múlt
század közepéig meglevő debreceni
~világ története a messze múltba nyúlik
vissza. Már a 18. század elején előfordultak Debrecen határában földműves
~´k, azaz a ~´sodás már a ~kialakulást
országosan gátló tényezők megszűnte
előtt megindult. A ~´k kialakulásának
alapvető feltétele volt a paraszti földtulajdon v. legalábbis a kötetlen, szabad
földhasználat. Az 1774. évi, majd az
1818. évi rendezéssel a debreceni határ
minden szántóföldje egyéni tulajdonba
került, ezzel megszűnt az újraosztásos
földközösség, elhárultak a ~´k kialakulását korlátozó akadályok. – B/ A ~ ősének
bizonyára a mezei kertnek nevezett, szénakaszálással és részben földműveléssel
hasznosított állatteleltető helyeket tekinthetjük.Legtöbbjükön csak akol,
kunyhó, majd tüzelős ól állt. A kezdetleges pusztai épületekben csak annyi időt
töltött kint a városi parasztlakosság,
amennyit az állatok teleltetése, ill. a
mezőgazdasági munkák megkívántak.
Leginkább szolgalegények és gazdafiak
tartózkodtak kint az állatokkal. Ők az
istállóban aludtak, ott is főztek. Később
a földművelés jelentőségének növekedésével nők is kiköltöztek az istállók mellé
felépített lakóházakba. A családoknak a
városban is volt házuk, tkp. továbbra is
ott laktak, csak a nyári hónapokra települtek ki a ~´ra, sokan cselédet is fogad-
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tak. A 19. században már gyakran állandó jelleggel a ~´n éltek. De ez csupán az
élet egy szakaszára szólt, mivel gyakori
volt, hogy az idős gazda átadta fiainak a
birtokot, és beköltözött városi házába. A
~´n élők is gyakran jöttek a városi házba,
piaci napokon, ünnepeken bejöttek a
városba, itt éltek társadalmi életet. A városi házban és a ~´n osztottan élő család
egysége a huzamos különéléssel sem
szakadt meg. A 19. második felétől kezdődően azonban egyre több ~i család
adta el városi házát, és vált véglegesen
~i lakossá. Mellettük természetesen számottevő volt a kétlaki életet élők száma
is. Ha a ~´t nem a gazda (és családja), ill.
az öreg gazda lakta (öregtanya), lakóinak megjelölése tanyás, tanyásné, majoros, tanyagazda volt. A 20. század közepének a paraszti társadalom egészét
alapjaiban megrázó változásai, az 1950es évek elejének, de még inkább az
1960-as éveknek a parasztpolitikája, az
erőszakos téeszesítés pusztulásra ítélte
ezt a cívis paraszti társadalom egészére
jellemző életformát. Napjainkban az elpusztított ~´k helyét már csak az itt-ott
még meglevő akácligetek, más facsoportok, de még inkább az egykori ~i
épületek helyén levő áthatolhatatlan bozótos dombok jelzik. Az idős cívisek
emlékezetében azonban az utóbbi időkig
− bizonyára megszépülve − mint egy
küzdelmes és tevékeny, de nyugodt, kiszámítható életforma színtere őrződött
meg a hajdan híres debreceni ~világ. –
C/ A ~ épületei és berendezései; élet a
~´n: a) Bak Imre gazda tanyája az Epresdűlőben állt. A ~i ház széles, 3 m magas
rakott falát cigányok tapasztották fekete

tagló
földből és agyagból, szalmával betaposva, rajta ablakok, ajtók. A ~i ház részei:
két szoba, konyha, kiskamara, nagykamara. A konyhában a padkával szegélyezett tűzhely és a szabad kémény deszkából, és vastagon betapasztva. A tűzhelyben csutkaszállal és tengeri csutkával tüzeltek. Kezdetben a ~ épületei
náddal, később cseréppel voltak befedve.
Fontos épület volt a disznóól, külön épületben volt a fiaztató, amelyben kétoldalt
6−8 nagyobb helyiség, a kutricák, bennük egy-egy anyakoca egymástól elrekesztve. A kutrica ajtaján fából készült
lövőzár, középen egy nagyobb placc,
ahová a nagyobb malacok kimehettek
játszani, mozogni. Itt kaptak a vályúba
árpát, amikor a 3 hetet betöltötték. A
maglónak, a kocáknak külön helyük
volt. A bádogtetős, tapasztott vályogfalú
lóistálló 1 m magasan alá volt téglázva,
ebből 4 sor a földben, 18−20 ló megfért
benne, az istállóban félszerjászol és széles szembejászol/arccaljászol. Egyéb
épületek, így baromfiól és górék társultak az istállóhoz. A ~´n az épületektől
kissé távolabb a nagy szénáskert terült el
lucerna- és szénakazlakkal, külön az
anyaszénakazal és a sarjúszénakazal,
(ritkábban lóherekazlak is), boglyák is.
A szénáskertet líciumból készült garáddal védték az állatoktól, ahol ilyen nem
volt, ott gömbölyű fából készítettek kerítést. A kerítésen két kapu, az egyik déli,
a másik északi irányban. Az egyiken
behajtottak a fogatok a szénával, a másikon az üres fogattal kijöttek, nem forgolódtak. A szénáskertben széna-, sarjúszéna kazlak szép rendben. A takarmány
minőségére nagy gondja volt a gazdá-
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nak. − b) Bak Gábor és családja az 1940es évek elején a hozzá tartozó földbirtokkal együtt egy államügyész ~´ját
bérelte az Acsádi út közelében. A ~i
lakóház fehérre meszelt, tornácos, pitvaros, bádogtetős, plétetős hosszú épület
volt. A háznak a dupla ablakos városi
házzal ellentétben egyes ablakai voltak.
A két szoba között volt a szabadtűzhelyes konyha. A lakószobán elöl egy ablak, és két oldalablak, tűzhellyel és beépített kemencével, a szoba bútorzatát 2
ágy, asztal, székek és a sarokba helyezett
hosszú lóca alkották. A két ágy egymás
végében állt. Az egyik fel volt vetve ágyneművel, vagyis párna, dunyha, paplan
leterítve ágyterítővel. A másik egy pokróccal volt leterítve, nappal ezen pihentek. Ezen egy tarka huzatú hosszú, keskeny párna, a fűajj. A felvetett ágyat is
használták: az anya a lányával azon
aludt, a másikon az apa a fiával. Lefekvéskor megágyaztak, szétrakták az ágyneműt. Hálóingben, ill. pizsamában
aludtak. A kemencés házban téli napokon
tengerit morzsoltak v. olvastak. Ünnepnapokon pihentek, olvastak. A kemence
nem volt egészen a falhoz építve, sut
volt, több helyen ezt is fekvőhelynek
használták. A csaknem az ajtóig terjedő
kemence fehérre volt meszelve. A tisztaszobának földes padlózata volt. Ennek
bútorait a városi házból vitték a ~´ra: két
diófaszekrény, egy toilett-tükör, komód,
amelynek felső és középső fiókjában a
fehérruha, alatta a kisebb szerszámok,
legalul a vasárnapi cipők kipuculva. A
ház középső részén a konyha volt, ezt télen előszobaként használták. A tágas lebetonozott konyhából fűtötték a lakó-

tagló
szobában levő kemencét. Csutkakóróval,
szalmával begyújtottak, ízíkkel fűtöttek,
a kemence szájánál vályogból v. vasból
előte volt. A ~i háznak szabad kéménye
volt, nem volt lezsalugáterezve ’lepadlózva’, a kéményen szabadon távozott a
füst. Ha északi szél fújt, nem lehetett a
tűzhelyben tüzelni, visszafújta a szél. A
háziasszony a földes szobát minden héten felsöpörte, felmázolta, esetleg homokkal is behintette, havonta fehér
mésszel felmeszelte, és az alját sárga
földdel felhúzta. A ~i házat kívül is
rendben tartotta: tavasszal, ill. nagyobb
ünnepek előtt rendszeresen fehérre meszelte, a konyha küszöbjét gondosan
megsúrolta, a konyha köves padlózatát
piros földfestékkel felmázolta. A ház
eresze alatti részt is rendben tartotta,
kikövezte, hogy ne lépjenek a sárba. A
kert fel volt kerítve, elkerítve a mezőgazdasági földtől. Az épület végében kis
virágoskert volt. Nyáron, ha kimentek a
városból, a szabadba tett asztalnál ebédeltek. A ~´hoz tartozott egy lebetonozott kamara is, élelem és liszt volt benne. A macskák gondoskodtak arról, hogy
egér v. más féreg ne tegyen kárt semmiben. A kamrában tele zsírosbodonok
álltak, és egy hatalmas beépített hombár,
ebben tartották a terményt, 90 q búza tért
bele. 52−56 literes kis boroshordók is
voltak benne. A kamra végében állt az
istálló, benne kétfelől jászol, közepén a
placc, egyik oldalon a tehenek, másikon
a lovak álltak. Az istállóban szénatartó,
fölötte a padon egy négyszögletes lyuk.
A szénát, lucernát szárazon berakták a
padlásra, de a csutka is ide került, semmit sem hagytak kint az udvaron. − c)
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Szepesen egy kommenciósok által lakott
tanyán a két lakóhelyiség közül az egyiket az állandóan kint lakó tanyás, majoros lakta, a másik a gazduram szobája
volt. Mindkettőben búbos kemencés tűzhely és szabad kémény, amelyből belül
lecsüngött a kákó, főzéskor erre volt felakasztva a bogrács. A szobán egyetlen
ablak volt, ezt télen gyakran kivülről betapasztották, hogy fogja a hideget, tavasszal az agyagot leszedték. A lakórésznek gerendázata volt, itt tartották a
szappanokat, Bibliát, iratokat. Tanyai
házakban mestergerenda volt, rá vékonyabb (karvastagságú) fákat, nádat raktak, és letapasztották, ugyanis kívülről a
padlásfeljárón ide hordták fel a kommencióba kapott búzát, tengerit. A ~
közelében kis szélfogó (akác)erdő állt, a
nyári melegben a jószágot ide kötötték
ki. 2. Halász~. 3. Tanyát üt: letanyázik.
− A ~ szó a cívis népnyelvben több öszszetétel utótagjaként szerepel. A földművelő tevékenység szava a nagytanya
és kistanya. Előbbi ugyanazon gazda
nagyobbik, utóbbi a kisebbik ~´s birtokának megjelölése. A külterjes pásztorkodáshoz kapcsolódik a csikóstanya, gulyástanya, juhásztanya, kondástanya és a
tinótanya; a céhes tevékenység emléke a
gubacsapók festőtanyája; a szó legkorábbi jelentését őrzi a kerítőhalászat
nagytanya elnevezése. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
tanyaföld tanyafőÝd fn A → tanya
körüli, a tanyához tartozó szántóföld. L.
még: nyilas

tagló
tanyagazda ~ fn Általában idős cseléd, aki a → tanya körüli teendőket ellátja, ill. irányítja a többi cseléd munkáját.
tanyahasú: → hombárbélű
tanyai iskola: – A/ Tanyásodott határrészen álló, külterületi alsó fokú, általában osztatlan v. részben osztott oktatási intézmény volt. Egy v. két tanteremből, tanítói lakásból állt. Gyakran tanító
házaspár lakott kint az iskola melletti
lakásban. A feleség az alsó tagozatot, a
férj a felsőt tanította. A környékbeli
tanyai gyerekek gyalog v. kerékpárral
közelítették meg a pusztai iskolát. Szokás volt, hogy télen, ha nagy hó volt,
egy-egy dűlő gyerekeit felváltva vitték a
szülők lovas szánnal. A ~ nemcsak oktatási, hanem közművelődési feladatot is
ellátott. Tanítója egyben népművelő,
tanácsadó is volt, akit a lakosság gyakran keresett fel ügyes-bajos dolgaival. A
~´ban tartottak színjátszó próbákat és
előadásokat, bált is. Dalárda és gyűlések
helyszíne is volt. Mivel a tanterem egyben imaterem is volt, az ilyen iskolák
mellett általában harangláb is állt. A két
világháború között Klébelsberg Kunó
sok hasonló típusú ~´t építtetett. Ezek
általában a tanyavilág, a puszta legrangosabb, legjobban megépített épületei
voltak. „Klébelsberg iskolája” volt Debrecen közelében pl. Ondód, Hármashegy
és a Dombostanya árkádos iskolája is.
Debrecen közvetlen közelében már ezt
megelőzően is több ~ állt, így a Vedresdűlőben, Nagyhegyesen, Halápon, Nagycserén, Fancsikán, Erdőspusztán. A még
korábbi időkben, ahol nem volt erre a
célra alkalmas épület, ott egy módosabb
gazda átadta házának egyik lakószobáját,
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ezt használták iskolának. A szülők fizették a tanítót, aki sorkosztra is eljárt hozzájuk. – B/ A 2. világháború után az
újrakezdés öröme és nehézségei a ~´k
életében is megmutatkoztak. Megismerhető ez Nagy Jenő egykori tanyai tanító
elbeszélése nyomán. 1944-ben kísérleti
jelleggel a hortobágyi csárda egyik üres
termében kezdtek el tanulni a pásztorok
gyermekei Belgyár András tanító úr keze
alatt, az összevont 1−6. osztályban. Ide
küldte a vándortanítóként alkalmazott
Nagy Jenőt a Református Püspöki Hivatal 1946-ban, ahová Debrecenből a répaszállító szerelvény tetején a feketézőkkel
együtt utazott. Máta néhány lakóházában
akkor csikósok, gulyások éltek. Egyetlen
alkalmas helyiségnek a → mátai biztos
tárgyalóterme mutatkozott. Ebbe a 3 x 2
m szoba + terembe rendezkedett be az új
tanító. A rossz padokat a debreceni Kisállomásról szállították ki tankszállító
nyitott vasúti kocsin, → pőrekocsin. A
pásztorok gyerekei, városi alkalmazottak, a vasúttól szamárfogaton vitték a
padokat az „iskolához”. Először a tanterem falát agyagos sárral letapasztották,
kimeszelték, a padlót felsúrolták. Mindezek után kezdődhetett el az iskolában
a tanítás. − Ha a ~ tanítója segítség nélkül dolgozott, amíg az egyik osztályt
tanította, a másikban, ill. a többiben
csendes foglalkozás volt. A tanórák 50
percesek voltak, 10 perces szünetekkel, a
10 órai szünet azonban 15 perces volt,
ilyenkor ették meg (ha volt) a tízóraijukat a gyerekek. Az összevont osztályokban félórás (25 perces) „tanórák” voltak,
majd váltás. Az oktatott ismeretek ekkortájt: olvasás (ehhez kaptak olvasó-

tagló
könyvet), betűismeret, írás, szövegismeret, a szöveg értelmezése; számolás:
elsőben 20-ig, összeadás, kivonás gyakorlati példákkal; beszéd- és értelemgyakorlat; fogalmazás: harmadik osztálytól szóban és írásban (pl. A hídivásáron); mezőgazdasági gyakorlat: kert
művelése, ültetés; a testnevelésórát néha
a mátai úszómedencében tartották;
énekórán hortobágyi dalokat tanultak,
énekeltek; rajzórán körök rajzolásának
gyakorlása. Ötödik osztálytól: földrajzés történelemóra is volt. Nagy Jenő munkáját iskolalátogatás keretében Hajdúböszörményből kerékpárral érkező tanfelügyelő ellenőrizte. Az osztálynaplók 1−5.
osztályig egyetlen naplóban voltak. Tanév végén a gyerekek hozzátartozóinak,
más vendégeknek és a Debrecenből küldött vizsgaelnök jelenlétében évzáró
vizsgát tartottak. A vizsgán az ének, olvasás, számolás ismereteiből adtak számot a nebulók. Az ünnepi alkalom végén
a szülők ajándékkal köszönték meg a
tanító úr egész évi fáradozását, tojást,
baromfit vittek. A tanítói fizetés a forint
megjelenésekor 250 Ft volt, korábban
nem kapott fizetést, otthonról kosztolt,
hétvégén hazautazott, faládájában vitte
az élelmet: száraztésztát, krumplit,
olajat. − A ~´ k az 1950-es, 60-as évektől veszítettek jelentőségükből: a körzetesítés, városi kollégiumok lassú elsorvadásra ítélték őket.
tanyai szolgáló tanyai szóṷgálóṷ:
Másik neve: mindenes szóṷgálóṷ. Minden gazdasági munkát elvégző tapasztalt
→ szolgáló. Tehenet fejt, malacot etetett, tengerit morzsolt, dologidőben me-
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zőgazdasági munkát is végzett: kapált,
szénát forgatott, répát egyelt, markot
szedett stb.
tanyakodik: → tanyáz/ik
tanyapásztor: → tanyás
tanyás ~ fn 1. A ~ általában idős ember (házaspár) volt, aki a gazda távollétében rendben tartotta a tanyát. Ha szükséges volt, kitapasztotta és kimeszelte,
körülmeszelte a házat, az istállót, egyéb
gazdasági épületeket. A lábazatot pl. koromból készített festékkel v. bolti porfestékkel feketére festette. Ezenkívül a
jószágot gondozta, baromfit nevelt,
rendben tartotta a konyhakertet. Ha napszámosok dolgoztak a tanyán v. a →
tanyaföldön, a gazda megbízásából főzött nekik. A ~ téli időszakban a ház
egyik helyiségében húzódott meg, ahol a
búboskemence volt. Ennek fűtéséhez
összeszedegette a → tanyaföldről a búzavetés közt levő tengericsutkákat. (Előfordult, hogy a → csutkaszedők közül jelentkezett vki ~nak.) 2. Másik neve: tanyapásztor. Főként nagyobb nyájaknál
az a pásztor, aki állandóan a → cserénynél tartózkodik, azt rendben tartja, társaira főz, az állatokat feji és éjszaka őrzi.
Általában tanuló → kisbojtárra v. kivénült idős bojtárra (→ öregbojtár) bizták
ezt a munkát.
tanyásbirtok ~ fn → Tanya a hozzá
tartozó földterülettel.
tanyásgazda ~ fn Akinek → tanyája
van, ill. tanyát bérel.
tanyasi ~ mn 1. → Tanyán levő, onnan származó. 2. Tanyai ember.
tanyásné ~ fn Mondták tanyás néninek is. A → tanyás felesége. Férjével ő
is kint élt és dolgozott a tanyán.

tagló
tanyás néni: → tanyásné
tanyázás ∼ fn 1. Vhol beszélgetve
időzés. 2. Családi ünnepségeken való
összejövetel.
tanyáz/ik ~ i 1. → Tanyán egymáshoz átjáró szomszédokból, ismerősökből
összejött társaság együtt beszélgetve
tölti az idejét. 2. Igekötővel: → eltanyáz/ik. Más igeképzővel: tanyakodik.
Vhol beszélgetve időzik, estézik. Szólás:
Eltanyázták az időÝt: beszélgetéssel eltöltötték az időt. 3. Ideiglenes szálláshelyen lakik. − Igekötővel: → betanyázik, letanyáz/ik, megtanyáz/ik.
tányér tányír, tángyír fn 1. A népi
étkezés jellemzője évszázadokon át,
hogy az ételt abból az edényből ették,
amelyben megfőtt, de a nem főtt ételt is
inkább így fogyasztották el. A ~ ez a
tálnál laposabb és kisebb (16−25 cm
átmérőjű) konyhai eszköz csak lassan
vonult be a paraszti konyhába. A ~ sokáig a debreceni paraszti háztartásban sem
játszott fontos szerepet. Kezdetben mázatlan cseréptányérokat használtak, a
gyermekeknek ebben adták az ételt. Ez
ugyan könnyen tört, de pótolható, olcsó
volt. A vászontányért füstöléssel megerősítették. A 18−19. század fordulóján
kezdett elterjedni a mázas ~ használata.
Előbb egyszínű, főleg barna, zöld színű
~ok voltak (sima forma), később virágozták is őket. A szép, rózsás, rozmaringos ~ok a háztartás díszei lettek. Később
a ~ szélét virágokkal díszítették, fenekére alakot írtak. Fő alakjai szép öltözetű
nők, ill. betyárok, pandurok és zsidók.
Sokáig még nincs éles különbség a mély
és lapos ~ között, ekkortájt a ~ok mé-
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lyek, széles karimájúak. A jómóddal a
szükségesnél több ~ jelenik meg a cívis
háztartásban (is). Egy részüket a falra
akasztva a konyha és a pitvar díszítésére
is használták. Erre a célra a ~ fenekének
peremén 2 lyuk volt, ebbe fűzték a madzagot, hurkot is tettek rá. A használaton
kívüli tényérokat falitálason, tányértartón, ill. kredencben tartották. − Néhány
fajtája összetételben is szerepel: dzsemtányér, húsostányér, mézestányér, vajtányér, mélytányér, névátvitel eredménye
a fazekasmesterségben használt
korongtányér. 2. A pipa száján és/v. nyakán található gazdagon díszített, kerek
alakú toldalék. 3. Kerek alakú faforma,
ill. a formából kiütött kerek tészta. 4.
Pásztorbot felül kiszélesedő vége. 5. A
csat szíját a szűrhöz erősítő gombféle
kellék. 6. Pásztoroknál a kostök nevű dohánytartó bőrzacskó hímzéssel v. lyuggatással díszített része. L. még: bárányjegy, cívis konyha, cserépedény; a fogalmak szócikkeit is!
tányéros pipa tányíros pipa: Cseréppipa, a → debreceni pipa egyik fajtája, amelynek a nyakánál és a szájánál
gazdagon díszített széles perem, tányér
alakú rész található. Lehet kicsi v. nagy
(→ kistányéros pipa, nagytányéros pipa), veres v. fekete. Általában nincs rezezve. A ~´t inkább dísznek készítették.
L. még: feltányéroz
tányérozás tányírozás fn A menyasszonytánc alatt szitában v. tányérban
pénzt gyűjtöttek a cigányzenészeknek és
a vőfélynek. L. még: lakodalom
tányérrózsa: → napraforgó
tányértartó tányírtartóṷ fn Deszkából készített polcszerű kiugrás. A →

tagló
szabad kémény füstfogójának külső oldalára felszerelt → tálas. Ezen a fazekakat tartották oldalt fektetve. Ha hely
volt, tányért is akasztottak rá. A szépen
kimunkált ~ a → pitvar dísze volt.
tapasz ~ fn Pelyvával, törekkel, trágyával összegyúrt sár, amellyel a ház
vert-, ill. vályogfalát v. a földes padlót
bekenik; → tapasztás.
tapaszt ~ i Falat vakol. Én ~ottam
belülrűl kifele a kemencét. Igekötővel:
→ betapaszt.
tapasztal ~ i Vmit kézzel megérint,
megvizsgál.
tapasztalás ~ fn − Közmondás: Tapasztalás a bölcsessíg annya: ismereteinknek az élettapasztalat az alapja.
tapasztás ~ fn 1. Az a művelet, amikor a falat sárral vakolják. 2. Sárral vakolt falfelület. L. még: tapasz
tapasztódeszka: → simítódeszka
tapickol: → tapicskol
tapicskál ~ i 1. → tapicskol. 2. Tapos, tipeg-topog.
tapicskol ~ i Ejtésváltozata: tapickol.
Alakváltozata: tapicskál. Vízben, sárban
tapos, topog. Igekötős alakjai: → beletapicskol, feltapicskol.
tápintézet ~ fn A debreceni → Református Kollégium diákellátással, étkeztetéssel
foglalkozó
intézménye,
1853-ban létesítették. Korábban a diákok
maguk főztek, ill. sütő-főző asszonyokat
alkalmazott a Kollégium. A sorkosztolás
szokása a ~ megalakulását is túlélte. L.
még: ingyentápintézet
tápláléknövények: árpa, borsó, búza, fokhagyma, káposzta, paprika, paradicsom, paszuly, répa, rízs, rozs, sütőtök,
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tengeri, vereshagyma, zab. L. a fogalmak szócikkeit!
tapló taplóṷ fn – A/ Összetétellel: fataplóṷ, kovataplóṷ. Parasztságunk a
múlt század legelején még a tűzgerjesztéshez, tűzgyújtáshoz használatos gyúlékony anyagot az öreg bükk-, cser-, dióés más fákon növő ~gombából állította
elő. Legfinomabbnak a diófataplót tartották, de általában a tölgyfataplót és a
bükkfataplót használták. Debrecenbe
egy időben a ~t az oláhok hozták, vásárok idején a Nagytemplomnál árulták. –
B/ Készítése: A gombát napokig lúgos
vízben főzték (erre legalkalmasabb volt
a szőlővenyige hamujából készített lúg),
v. áztatták, megszárították, és a fejsze
fokával v. → mangorlóval, ill. → sulyokkal jól összetörték, foszlósra verték.
Amikor elég puha volt, szakítottak belőle egy erszényre valót. Jó ~ volt az is,
amit a fehér ürömből készítettek. – C/
Tűzgyújtáskor a kovakövet a ~val bal
kézbe fogták, jobbal a kovakőhöz ütötték az acélt. A kipattanó szikra meggyújtotta a ~t, és az előkészített szalma v.
más gyúlékony anyag alá helyezték. A
pipások is hasonlóképpen gyújtottak a
pipájukra (→ pipázás). Idős pásztorember még a múlt század első felében is
fataplóṷra csiholt a kovakűvel, úgy
gyújtott a pipára. A pásztorok a szükséges ~darabot a → taplótartó erszényben
tartották. Mennyiség jelölésére is használták, pl. egy ütet taplóṷ: egyszeri tűzcsiholásra való mennyiség. A → fürjtapló népi gyógyszerként használt gombafajta, fehér galóca.− A ~ szóláshasonlatban is szerepel: Ojan kicsi, mint egy ütet

tagló
taplóṷ: vmi nagyon kicsi. Szólásban:
Nem ír egy ütet taplóṷt se: semmit sem
ér, teljesen értéktelen.
taplós taplóṷs mn Nedvét vesztett,
rostos, pudvás 〈retek, dinnye, karalábé
stb.〉.
taplószőrű: → szíjhátú fakópej
taplótartó erszény taplóṷtartó erszíny: → Tapló tárolására alkalmas
zacskó, a → pásztorkészség része.
tapogató tapogatóṷ fn Kosár formájú, alul-felül nyitott, kezdetleges halfogó eszköz. Az alja nagy, kerek, a felső
része szűkül. L. még: halászat a hortobágyi vizeken
tapogatós tapogatóṷs fn Tapogatóval dolgozó halász.
tapogatós halászat: A halászó ember
egy alul-felül nyitott kasfélével (→
tapogató, halborító) borítja le a bizonyos jelekből sejtett, meglátott halat,
esetleg vaktában rakja vízbe eszközét,
hogy a zsákmányt kézzel kiemelhesse. A
~ elsősorban a Tiszántúlon, a Felső-Tisza vidékén volt jellemző. A Hortobágyon is művelték/művelik.
tapos ~ i 1. A → fazekas a talpával
nyomkodja az agyagot. 2. A kendert lábbal megtiporja, hogy rostjaira essen szét.
3. Szőlőt kádban, zsákban lábbal kinyomkod. − Szólás: Tapossa a főÝdet
körülötte: legény a lánynak udvarol, teszi neki a szépet. L. még: betapos, letapos, szőlőtaposás
taposás: 1. Hordós → káposzta készítésének részművelete. 2. → szőlőtaposás.
tápos malac ~: Táppal etetett → malac. L. még: disznótartás
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taposóember taposóṷember fn A
kádban a szőlőt kitaposó személy. L.
még: szőlőtaposás
taposókád taposóṷkád fn Ritkább
neve: nyomóṷkád. Olyan → kád, melyben a szőlőt kitapossák. L. még: szőlőtaposás
*taposókerék: Fából ácsolt, 5−6 m
átmérőjű vízszintes tengelyű kerék. A →
taposómalom legfontosabb része. Emberek v. állatok hozzák mozgásba azáltal,
hogy a dob alakú kerék belsejében előre
haladni törekszenek.
*taposómalom: Az emberi (v. állati)
erővel hajtott → malom egyik fajtája.
Legfontosabb része a → taposókerék.
Több típusa volt. A történeti munkák
szerint az ősidőkben Debrecenben is
voltak taposómalmok.
taposott agyag ~: Olyan → agyagfajta, amelyet a → fazekas a lábával már
többször megnyomkodott.
taposózsák: → szőlőtaposó zsák
tapsi ~ msz → Gyermekmondóka:
Tapsi, tapsi, mamának, cukrot ád a babának!
tapsifüles ~ fn Másik neve: süldőÝnyúl. Fiatal → nyúl.
tarack ~ fn 1. Cynodon dactylon. A
muharhoz hasonló, indás évelő → gyomnövény, csillagpázsit. Nehezen lehet kiirtani. 2. Összetétellel: tarackfű. (Agropyron repens). Tarackos gyökerű, kalászos, élénkzöld gyomnövény, tarackbúza.
tarackagyökér ~ fn → Taracknak a
→ népi gyógyászatban felhasznált gyökere (Radix graminis).
tarackfű: → tarack
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tagló
tarackos ~ mn
〈föld〉.

→Tarackkal tele

tarbúza ~ fn Szálkátlan → búza.
taréj ~ fn Sarkantyús → csizma
mozgó kis fémlapja. L. még: kakastaréj,
rózsás taréjú
tárétoppos ~ mn 1. Nehézkes járású,
totyakos. 2. Rendetlen öltözetű, lompos.
targonca ~ fn (rég) Rendszerint egykerekű (a kerék nagysága 40−50 cm),
saroglyaszerűen lécekből összeállított,
két fogóval és két (vas)lábbal ellátott
teherszállító eszköz, amelyet emberi
erővel tolnak (→ targoncás). Hasonlít a
→ talicskához (furikhoz), csak a rakfelülete lapos rács, a kerék felőli végén pedig karfa van, nehogy a teher a kerékre
csússzék. Ha leteszik, két vasból levő
lába biztosítja az egyensúlyt. Zsákok,
kisebb terhek szállítására való, jártak
vele malomba, piacra is, de az istállókban is használták a trágya kihordására. A
cívisek szerint a talicska régi neve ~
volt, ők a → kubikostalicskát mondták
kubikostargoncának is. A malomban a
zsákok szállítására a kétkerekű → malomtargonca volt használatos.
targoncás ~ fn A debreceni piacok
jellegzetes figurája volt a két világháború között. A befőzések idején v. más alkalmakkor ő vállalta a vásárolt áruk hazaszállítását.
targonya: → tarhonya
tarha: → tarhó
tarhó tarhóṷ, tarha fn 1. Felforralt
juh- v. tehéntejből oltószerrel készített
édes aludttej. A múlt század első évtizedeiben még a piacon kis mázatlan csup-
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rokban árulták. A legyek nagyon dongták, erre utal a régi debreceni szóláshasonlat is: Szemtelen, mint a piaci légy a
tarhán: nagyon szemtelen. 2. Juhtejből
felmelegítve készült édes sajt, édes
aludttejből készült. L. még: piaci légy
tarhonya targonya fn Kásaszem alakú, szárított gyúrt tészta. Lisztből, sóból,
vízből és lehetőleg minél több tojásból
gyúrják. A ~készítés eszköze a szitához
hasonló alakú tarhonyarosta, ennek vmivel kisebb lyukai vannak, mint a rostának. Az összegyúrt tésztát ezen dörzsölik át, esetleg késsel vagdalják össze,
majd kézzel gömbölyítik. Az elkészült
~´t konyhai abroszon szárítják, ha ezt
elmulasztják, a ~ megszőrösödik ’megpenészedik’. Hasonlóképpen meg kell
szárítani a lebbencs tésztáját és a reszelt
tésztát is. A ~´t tavasszal és ősszel készítik, szárítják nagy mennyiségben, hogy a
következő készítésig kitartson. A ~ legnagyobb részét a cívis konyha is zsíros
tésztakása készítésére használta/használja. Főznek belőle tejes tésztakását és
tarhonyalevest is. A pörköltet (paprikás)
kevés belefőzött ~´val szaporítják. A
hortobágyi pásztorok is jól hasznosították/hasznosítják a könnyen szállítható,
sokáig eltartható ~´t. L. még: a fogalmak
szócikkeit is!
tarhonyaleves targonyaleves fn Pirított → tarhonyából főzött → leves.
tarhonyarosta targonyarosta fn A
→ tarhonya készítésének eszköze. A
szitához hasonló alakú, a rostánál kisebb
lyukú konyhai kellék. A lyukak méretétől függően 3 változata van: naggya,
közepes, kicsi, azaz nagy, közepes és aprószemű ~.

tagló
tarisznya ~ fn Ritka régi neve: fellázni. Egyik régi fajtája a házi vászonból
készült és egy-két pánttal, esetleg összesodort madzaggal vállon v. háton hordozható, téglalap alakú, kisebb-nagyobb
méretű zsák, zacskó. Fölül van a szája,
alul a feneke, a száján önmagából kialakítva a fedele, amely ráhajlik. Tulajdonosa a ~´t a fedél két sarkában levő madzaggal akasztja a nyakába. Másik régi
fajtája a bőrből készült ~. Rendszerint
szőrösbőrből, leginkább birkabőrből, az
igényesebbek borjúbőrből készültek.
Rendeltetése, anyaga szerint számos
változata volt/van. Külön névvel jelölt
fajtája a díszes szeredás és az általvető.
Elsősorban a férfiak teherhordó eszköze
a csíkos, szövött anyagból készített,
rojtos fedéllel ellátott kenyerestarisznya
és az elnyűhetetlen bőrtarisznya. Az
állatok abrakolásakor használják a vászonból készített abrakostarisznyát. Nők
is hordják a szőrből készült, nyakba v.
vállra akasztható szőrtarisznyát. A cívis
elemi iskolás gyermekek is használták a
vászonból készült oldaltarisznyát, a
könyvestarisznyát/iskolás tarisznyát, más
néven könyvesbakót. Néhány „tarisznyafajtának” többletjelentése van: A koldustarisznya a szegénység jelképe: Hátára
veheti a kóṷdustarisznyát, vagyis olyan
szegény lett, hogy elmehet koldulni.
Csak a következő szólásban szerepel a
fatarisznya: Zörög, mint a fatarisznya −
mondják, ha zörgő, kopogó hangot ad
vmi. Talán a megázott, megfagyott, jeges vászontarisznyára utaló elnevezés.
Erkölcsi vélemény durva kifejezője a
ringyó jelentésű fasztarisznya. A már
említett szőrtarisznyával alkotott szólás
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tréfás felhívás szeretkezésre: SzőÝrtarisznya a pendejbe, liliomszál a gatyába,
tegyük a szőÝrtarisznyába! Itteni jelentése: női nemi szerv. A ~ más frazémákban mint a nélkülözés, a szegénység stb.
kifejezője szerepel. Átokban: A tarisznyamaddzag nyűje el a két vállát!: legyen koldussá! A kódulóṷ tarisznya
dörzsöjje ki az óṷdaladat! Szólásban: A
csipőÝjire lehetne akasztani a ~´t: sovány lóra mondják. Közmondásban: Az
üres ~ a legnehezebb: a szegénységnél
nincs nehezebb. Szemérmes kóṷdusnak
üres a tarisznyája: aki szégyell kérni v.
a maga jogos érdekében szót emelni,
kárt szenved. − Jelentéssűrítés van az elítélő tarisznyahitű szóban. L. még: bakó, kápsa, szütyő; a fogalmak szócikkeit
is!
tarisznyahitű ~ mn (gúny) 1. Templomkerülő 〈személy〉. A hitüket gyakorló
reformátusok mondták arra, aki nem járt
templomba, hogy ~, mert csak arra van
gondja, mi van a tarisznyában (→ cívis
vallásosság). 2. Pénzért mindenre kapható, erkölcstelen 〈személy〉.
tarisznyamadzag tarisznyamaddzag
fn A → tarisznyán levő pánt, gyakran
értéktelen madzag.
tarisznyázás: → tarisznyázik
tarisznyáz/ik ~ i Élelmet rak a → tarisznyába, ill. tarisznyából eszik. – A/ A
lakóhelyétől távol, a maga kenyerén dolgozó mezei munkás, napszámos egész
heti eleséget vitt magával. Erre a célra
házivászonból nagyméretű tarisznyát
varratott magának. Ebbe belefért egy
egész kenyér, zacskóba téve 1 kg szalonna, egy másik fehér zacskóban tördelt

tagló
tészta, só, paprika, pár kg krumpli. A
tarisznyát bekötötte, a korcába húzott
erős → galandon összehúzta a száját, rá
is hurkolta az összeszedett hurkon, ekkor
a madzag szabadabb végét a tarisznya
fenekének egyik csúcsára hurkolta, és
ráakasztotta kívül a vasfazekat, hogy a
kormos feneke kifelé legyen. Ezzel hátára vette, és vitte. Bal kezében a cserépkorsó volt. Ebből főzögetett, éldegélt
egész héten. Így tarisznyázott egész nyáron, amíg a munka tartott. – B/ A nagyon szegény ember úgy tarisznyázott,
hogy többnapi eledelét zsákban vitte. A
különböző főzeléket, levestésztát, kását,
krumplit fehér vászonzacskókban tartotta, a zacskókat a zsákba rakta. Hátul a
zsák fenekébe egy egész kenyeret,
krumplit, vasfazekat, az elejébe szalonnát, tésztát, sót, paprikát tett. Ekkor az
egészet kétfelé vette úgy, hogy a 2/3 része hátra, 1/3 része előre essék. A választásnál kétszer megcsavarintotta, így vette
a vállára. – C/ A legtöbb cívis parasztgazda a városi házától igen messze eső
tanyájára legfeljebb aratás, tengeritörés
idejére ment ki. Ha nem volt kint, hazulról küldött bennkosztos cselédeinek
élelmet. Az élelmezés szombaton, vasárnap történt. A kenyér már szombaton
kisült. A gazdasszony és segítői az ételt
vasárnap délelőtt főzték, pl. a nagy fazék
füstölt disznóhúst a → szabad konyhán.
Délben megkészítették a sok vereshagymás ecetest, majd kisebb cserépfazekakba v. ételes fabodonokba rakták, → lantornával bekötötték. A gazdasszony
megmondta, hogy egy-egy fazékban
hány emberre, hány étel van, pl. 3 emberre 2 étel. Az ilyen tarisznyázáshoz
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tartozott még, hogy levestésztát, jókora
szalonnát, sós hájat, szilke zsírt, sót,
paprikát, ill. a kásászacskóba köleskását,
egy zsákba krumplit, néhány fej vereshagymát, fokhagymát is odakészítettek.
Az egészet a szekérderékban gazba tették, egyenlő távol egymástól, azután a
zacskókat. Ezek elé kerültek a kenyerek,
eléjük a krumpliszsák. A kocsis a rakományt ponyvával letakarta, hogy a hoszszú mezei úton ne süsse a nap, ne szállja
a por. Vasárnap délután 1 heti élelemmel
így mentek ki a tanyára. Kint az →
eleségesládába és más alkalmas helyekre eltették az ételeket. A kiürült, elpiszkolódott zacskókat a gazda összeszedte,
a legnagyobbikba tette, és hazavitte.
(Ecsedi István A debreceni és tiszántúli
magyar ember táplálkozása 331–333.
című műve alapján.)
taritarka ~ mn Tiritarka.
tarja ~ fn A sertés, ill. a marha lapockája feletti zsíros hús. Összetételekben adatolt fajtái: → kistarja, nagytarja,
nyakastarja. − Igei alakja: → kitarjáz.
tarjagos ~ mn Nyomatékos alakváltozata: kíktarjagos. Szederjes, ütéstől
kék, vörös foltos.
tarjagos piros ~: Nagyon piros.
tarka ~ mn Színnév. Összetételekben
adatolt változatai: cifratarka, fakótarka,
őszestarka, pirostarka, taritarka, tiritarka, zsemletarka. L. a fogalmak szócikkeit is!
Tarkabajuszú Burai Imre: → cívis
ragadványnevek
tarkaharkály: → fakopáncs
tarka marha ~: Jól tejelő → szarvasmarha.

tagló
tarkamenyét ~ fn → Menyétfajta. A
hiedelem szerint áldást hozott a házra,
ezért nem volt szabad elpusztítani.
tarkapaszuly tarkapaszuj fn Tarka
színű étkezési → paszuly.
tarkás szarvú ökör ~: Kissé foltos
szarvú → ökör
tarkás széles szarvú tarkás szíles
szarvú: Kissé foltos, vastag szarvú 〈→
ökör〉.
tarka szarvú ökör ~: Foltos szarvú
→ ökör.
tarkavarjú: → kálomistavarjú
tarkedli ~ fn A fánknál kisebb, zsírban kisütött, rendszerint lekvárral melegen fogyasztott, kelt tészta. L. még: cívis
konyha
tarkedlisütő tarkedlisütőÝ fn Palacsintasütő alakú eszköz, amelyben a →
tarkedlit sütik. Egy ~ben egyszerre 5
tarkedlit lehet sütni.
tarkó tarkóṷ fn A → fejnek a →
nyakba átmenő hátsó része. Szókapcsolatokban: → hók, hókony is. L. még: emberi test
tárkony ~ fn Évelő fűszer- és →
gyógynövény. Kissé kesernyésen csípős
ízű fűszer. Leveleit saláták, ecetes savanyúságok eltevésénél, de levesek, főtt
húsok, sz6árnyasok, bárányok, vadhúsok, vmint főzelékek, ecetek ízesítésére is
használták. Teája vesetisztító, epehajtó,
étvágygerjesztő hatású. A régi → civis
konyha kedvelte.
tárkonyleves ~ fn A → cívis konyha
egyik levesféléje. Apróra vágott fiatal
birkahúsból készül nagyon kevés rántással. Könnyű lére eresztik, → tárkonnyal,
citrommal, tejföllel ízesítik.
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tárkonyos ~ mn → Tárkonnyal készült 〈étel〉.
tárkonyos bárány ~: → Tárkonnyal
készült bárány.
tarkószíj tarkóṷszíjj fn Más nevei:
kantárfej, kantárüstök, fejszíj. → Kantár
részeként: a ló tarkóján áthaladó szíj; a
→ pofaszíjnak és az álladzónak az a
része, amely a → homlokszíj rögzítési
pontja fölött fut.
tarló tallóṷ fn 1. Az a föld, amelyről
a gabonatermést levágták, pl. → árpatarló, búzatarló, bükkönytarló. 2. Levágott gabonának a torzsa. Szólás: Tallóṷ
jukábúl fúj a szél: aratás után már hűvös,
szeles idő van, elmúlt a nyár.
tarlógaz tallóṷgaz fn A → tarlón
növő → gyomnövény.
tarlógereblye tallóṷgerebje fn Népi
nevei: nagygerebje, bőÝgőÝ, nagybőÝgőÝ, brügőÝ, hegedű. A tarlón → aratáskor elhullott gabonaszálak v. széna
összehúzására, összekaparására használt
ritka fogú, nagyobb (kb. 11/2 m széles)
(fa)gereblye. L. még: gereblye
tarlóhere tallóṷhere fn A frissen felszántott tarlóba vetett, hamar beérő hármas levelű, apró pillangós növény.
tarlókrumpli tallóṷkrumpli fn Közvetlenül aratás után az árpa- v. rozsvetés
helyére vetett → krumpli.
tarlóliba: → szőkeliba
tarlólyuk tallóṷjuk fn − Szólás:
Tallóṷjukbúl fúj a szél: az aratás utáni
hideg, őszi szélre mondják.
tarlórépa tallóṷrípa fn A káposztával rokon, répához hasonló takarmánynövény.

tagló
tarlósántaság tallóṷsántaság fn
Olyan seb, ill. sántaság, amelyet a →
tarló torzsa ejt a birka körme között. L.
még: juh betegségei és gyógyításuk
tarlószabadulás tallóṷszabadulás fn
A → tarlóföldön történő legeltetés, ha
vmelyik kultúrnövényt learatták, a tarlóra engedték a gulyát, a juhnyájat.
tarlószántás tallóṷszántás fn A →
tarlónak aratás utáni sekély felszántása
v. tárcsázása, tarlóhántás. L. még: szántás
tarlószéna tallóṷszína fn A tarlón
nőtt gyomnövények lekaszálásából nyert
→ széna.
tarlóvetés: → ugarvetés
tarlózás tallóṷzás fn 1. A kéverakás
(→ kereszt) és a → kaparék/gereblyekaparék összehordása, összegereblyézése
után az elhullott, → tarlón maradt (búza, árpa-, zab-)kalászok kézzel történő
összeszedegetése. A szegényeknek (leginkább nőknek, gyermekeknek) a földterület gazdája által hallgatólagosan megengedett elfoglaltsága volt. (A gazda ezt
általában csak akkor engedte meg, ha a
kereszt már nem volt a tarlón.) Nemcsak
a 20. század első felében, hanem az
1950-es évek téeszvilágában is nagyon
sokan kényszerültek erre a munkára. A
talált kalászokat szálanként csomókba
(marikba v. tücetbe) szedték, v. a kalászt
letörték a szárról, és mindjárt köténybe,
ill. zsákba morzsolták belőle a magot. A
nagyobb csomókat otthon kiterített
ponyván → cséppel, bottal, → sulyokkal
stb. csépelték ki. Egy ügyes, élelemes
tallózó egy nap akár 2−3 q búzát is össze
tudott szedni. Közmondás is vonatkozik
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rá: Könnyű a keresztek közt búzakalászt
szedni: könnyű ott haszonra szert tenni,
ahol minden feltétel megvan hozzá. 2.
Szőlő keresése szüret után a szőlőtőkén.
3. Tengeriföldön a → tengeritöréskor
elmaradt csövek összeszedése.
tallóz/ik tallóṷz/ik i 1. Más igével:
szedeget. Learatott gabonatáblán az elhullott kalászokat összeszedegeti, összegyűjti. Főként szegények, libaőrző gyerekek művelték. A téeszvilágban általánosan elterjedt pót „jövedelemszerzés”
volt. 2. Betakarítás után az ottfelejtett
termést, gyümölcsöt (krumplit, szőlőt,
almát stb.) keresgélve összeszedi, →
böngészik. 3. Könyvben olvasnivalót keresgél.
tallózó tallózóṷ fn A → tarlón maradt búza-, árpakalászt összeszedegető
személy.
Tároló Tárolóṷ tn Másik neve: Dékány-zsilip. Ma is meglevő víztároló
Malomházán. Egy szíjáttétel ide emelte
át a Hortobágy folyó vizét. Takarmányőrlő darálót is működtetett; kezelője egy
D. nevű volt.
tárolóedény tárolóṷedíny fn 1. Tárolásra szolgáló → konyhai edény. 2. →
Fazekasoknál: különféle dolgok tárolására, elhelyezésére alkalmas edény.
társ ~ fn Házas~, különösen → feleség. Összetételben: → hitestárs.
társadalom ~ fn Társaság.
társas pipa ~: fn Nagyméretű, szögletesen faragott, fazékszerű tárgy, amelynek minden szögletén taraj (összesen
4−6 db), alul pedig egy pipaszárlyuk
van. Gazdag díszítésű, fehér v. veres pipa. Dísznek készítették, méretei miatt

tagló
sem lehetett használni. L. még: debreceni pipa
tarsoly tarsoj fn Bőrből készült, varrással díszített, általában zacskó alakú,
csuklóra v. karra akasztható, felül összehúzott, kisméretű kézitáska.
társpohár ~ fn Társpoharat iszik: A
régi céhes világ emléke. A → céh gyűlésein a → szolgálómester a terített asztalhoz nagy korsókban vitte a bort, és töltögette ki az arany-, ill. ezüstpoharakba.
Legtöbbször azonban egyetlen pohárból
ittak, a pohár kézről kézre járt. Társpohárnak nevezték azt is, amikor a felszabadult inas a céhbelieket megvendégelte.
társulatház ~ fn A → tímártársulat
háza, a Hunyadi utcán volt.
tart ~ i − Szókapcsolatban: Tart
vesztig: pl. új ruha, amíg tönkre nem
megy. Tartva tart: árut vmennyiért
igyekszik eladni. Szóláshasonlatban:
Tartya magát, mint két csű tengeri egy
zsákba: henceg. Szólásokban: Csak az
ítel, ital tartya: nagyon beteg. Szemmel
tartya: (tréf) ti. nem ad neki enni. −
Adatolt igekötős alakjai: → betart, eltart, fenntart, jóltart, kitart, megtart, rátart.
tartalék tartalík fn Nincs semmi tartalíkja: olyan gyerekre mondják, aki
nem tart, nem fél a szüleitől.
tartalékanya tartalíkanya fn Olyan
méhanya, amelyet azért tart a méhész,
hogy az elpusztult anyát pótolni tudja, v.
a hibás anyát le tudja cserélni. L. még:
méhészet
tartalékcsalád tartalíkcsalád fn
Olyan méhcsalád, amely elsősorban a
téli pusztulás és betegség okozta veszte-
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ség pótlására való, de hasznos a gyenge
családok megnépesítésére, → tartalékanya eltartására, teleltetésre is. L. még:
méhészet
tartaléklép tartalíklíp fn A mézelés
kiaknázására, a hibás lépek pótlására
használják. L. még: méhészet
tartalékméz tartalíkmíz fn A rossz
időjárásból fakadó élelemhiány leküzdésére félretett mézkészlet. L. még: méhészet
tartás ~ fn Gondozás, táplálás, gondviselés. Jóṷ ~ba vóṷt ez a tinóṷ.
tartó tartóṷ fn (mn-i in is) 1. Terhek
viselésére való szerkezet(i elem). 2. Vmi
tartására, tárolására való tárgy, eszköz. −
Igen sok összetett szóban fordul elő utótagként. Szerepel eszköznévben: bicskatartó, borotvatartó, fejszetartó, főkötőtartó, függönytartó bojt, fűszerszámtartó/fűszertartó, gyufatartó, haltartó, hatlótartó, kendőtartó, kengyeltartó, kenyértartó, kovásztartó, körömpőtartó, lóhústartó, masinatartó, paprikatartó,
pengetartó, rühzsírtartó, taplótartó, teknőtartó, tepsitartó, toktartó, vendégoldaltartó; eszköz, szerszám része: bordatartó, csapótartó, drapériatartó bojt,
előfatartó, gerendelytartó, hamutartó,
haslótartó, hatlólánctartó, lábítótartó,
lógótartó, motollatartó,
nyaklótartó,
nyüsttartó, orsónyaktartó/orsótartó, pernyetartó, petrótartó, ponyvatartó léc,
rúdtartó szíj, saroglyatartó, ütőtartó;
építmény: ganéjtartó, pelyvatartó, szecskatartó, szénatartó; egyéb: borjútartó,
malactartó. Jelölhet még (alkalmi) foglalkozást: fogastartó, juhtartó, műhelytartó, tömlöctartó; külső-belső tulajdon-

tagló
ságot: hústartó, szótartó; lehet növénynév: harmattartó. 3. → bordatartó. L.
még: a fogalmak szócikkeit is!
tartogat ~ i Tartogatta magát: lány
válogatott a kérőkben, végül vénlány
maradt.
tartókar tartóṷkar fn A → gubaszövőszék első lábaira erősített faragott fadarab, amely biztosítja, hogy a felső
dorong ne essen ki a vájatából; fakar.
tartós tartóṷs mn Szívós, hosszú életű. Tartóṷs vínember ez, sokáig íl.
tartósított túró: → juhtúró, tehéntúró, túró
tartozó kötelesség tartozóṷ kötelessíg: Kutya kötelesség(e), szoros kötelesség. Neked tartozóṷ kötelessíged arra
vigyázni. Tartozóṷ kötelessíge megcsinálni.
tarvágás ~ fn Egy-egy erdőrész fáinak kivágása. Egyik fajtája a tucskóṷirtásos tarvágás, amikor a tuskókat is
kiszedik a földből.
tas ~ msz Kacsahívogató szó: a kisjószágot hívták így, hogy ~, ~, ~! L. még:
állathívogatók
tasak ~ fn Bőrből készült bicskatartó.
tasika: → kacsa
táska ∼ fn A lóra csatolt, hámhoz tartozó ~, amiben az istrángot tartják. −
Összetételekben. → combtáska, hámtáska, koldustáska, nyeregtáska.
táskaleves ~ fn 1. Olyan → levesféle,
amelyben → táskatészta főtt. A vékonyra elnyújtott levestésztát hagymás zsírral
megkenik, félbe hajtogatják, → derelyemetszővel kis kockákat vágnak belőle.
Az előkészített levesbe, gyenge, zsíros
(hagymás, paprikás, borsos) lében kifő-
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zik. 2. Olyan leves, amelybe nagy kockákra vágott, darával, túróval, tüdővel
stb. töltött tésztát tesznek. 3. A → pergelt leves egyik fajtája. Készítése: A tojásos tésztát keményre gyúrják, és vékonyra nyújtják, sós szalonnát megpergelnek, a zsírjával a tésztát megöntözik,
tört borssal vékonyan behintik, felgöngyölítik, a tészta legszélét levágják, henger alakúra sodorják, és íznyire eldarabolják. A → kasztrolyba vizet, sót, borsot tesznek, rá zsírt, és a forró vízben a
tésztadarabokat megfőzik.
táskás ~ mn Megrepedezett, felhólyagosodott 〈föld〉.
táskatészta táskatíszta fn 1. Nagy
kockákra vágott, megzsírozott, esetleg
darával v. gombával töltött táska alakú
levestészta. 2. Vékonyra nyújtott, zsírral,
borssal ízesített, majd öszehajtogatott
tészta, amelyet darabokra vágva tesznek
a levesbe. L. még: cívis konyha
tasni ~ fn 1. → felhérctasni. 2. →
hámfatasni.
taszigál toszigál i Lökdös.
taszajt ~ i Taszít.
taszisz ~ mn 1. Olyan 〈lábú〉, akinek
befelé áll a két lábfeje. Tasziszon megy:
lábait befelé rakva megy. 2. Sánta.
taszisz lábú ~: 1. Olyan → lábú, akinek befelé áll a két lábfeje. 2. Sánta lábú.
L. még: emberi test
taszít toszít i 1. Tol. Toszíttya a targoncát. 2. → Tímár- és szíjgyártómesterségben a bőrt az asztalon taszítóval
simítja. 3. Üt, vág. Jóṷl hátba to- szította. − Adatolt igekötős alakjai: → betaszít, eltaszít, kitaszít, letaszít, összetaszít.

tagló
taszítás toszítás fn → Tímár- és →
szűcsmesterségben a kicserzett bőr kisimítása.
taszítgat toszítgat i Tologat.
taszító toszítóṷ fn A bőr kisimítására
való, nyeles fakeretbe foglalt üveg-, kőv. acéllapból álló tímárszerszám.
taszul: → toszul
tatár ~ mn/fn − Szóláshasonlat: Szalad, mintha a ~ kergetné: rémülten szalad. Nem kerget a ~: miért sietsz?
tátint ~ i Száját hirtelen v. utoljára
feltátja. A kisliba utóṷsóṷt ~ott.
tátiszájú ~ mn 1. Tátott → szájú,
akinek mindig nyitva a szája. 2. Bamba,
mafla. L. még: emberi test
tátogató: → tátogó, vadtátogó/mezeitátogató
tátogó tátogóṷ fn 1. Nevének változata: tátogatóṷ. Oroszlánszáj. (Antirrhiá num majus.) Lilás színű virág. A
tátogóṷ íccaka nyílik ki, amikor melegszik az időÝ, összehúzóṷdik. Estefelé
kezd kinyílni a virágja. Vadon növő
változata az apró, sárga virágú → vadtátogó/mezetitátogató. 2. → száj.
tátos ~ mn Bámészkodó, bamba,
mamlasz.
tatuska ~ fn (gyny) Öregapó. →
Megszólítás is.
tavaly tavaj hsz − Szólás: Tavaj
rugtak seggbe, most jutott eszedbe?:
annak mondják, aki jóval később méltatlankodik az őt ért sérelem miatt. Esik,
jóṷl esik, de tavaj még jobban esett:
fiatal korban a szerelmeskedés is jobb
volt. A frazéma tréfás szójáték a jól ’nagyon’ esik és a jólesik szavakkal.
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tavalyi tavaji mn – Közmondásban:
Tartva tart a valami, úgy marad a tavaji: a meglevővel takarékoskodni kell.
tavasz ~ fn A természet megújulásának a telet követő évszaka (március
21.−június 21.) és az erre jellemző enyhe, melegedő, gyakran szeszélyes időjárás, egyre hosszabb nappalok. Tavasszal
esik a legtöbb eső, gyakoriak az áradások. Visszatérnek a vándormadarak. Tavasszal felélénkül az élet, virágba borulnak a növények, kizöldellnek az erdők,
mezők. A különböző ~i munkák ideje. A
gazda legfontosabb teendői: kora tavaszszal a gyümölcsfák, szőlő metszése, lemosó permetezése, gallyégetés; a határban: a szántás, vetés, boronálás munkálatai, a tengeri vetése és első kapálása, a
takarmánynövények első kaszálása,
gyűjtése, behordása; állattartásban: a
szarvasmarha kiverése a legelőre. A
gazdasszony teendői: előkészület a tavaszi ünnepekre (húsvét, pünkösd), (nagy)
takarítás, meszelés; kerti munkák: a kiskertben palántálás, virágoskertben virágültetés; tyúkültetés stb. − Szóláshasonlat: Ravasz, mint a ~: megbízhatatlan, kiszámíthatatlan 〈ember〉. Szólás:
Nem íri el a kakukkszóṷt, mert elviszi a
~: ~ig meghal. Közmondásban is: Tavasz ravasz: a tavaszi időjárás megbízhatatlan, kiszámíthatatlan. Más változatban: Ravasz a ~. Jótanácsban is: Tavaszszal ne űjj a főÝdre, mert ~ ravasz!
ŐÝsszel porba, tavasszal sárba vess!: az
a jó, ha ősszel száraz, tavasszal nedves
földbe kerül a mag.
tavaszán ~ hsz Tavasszal.
tavaszárpa: → sörárpa

tagló
tavaszbúza ~ fn Tavaszi → búza.
tavaszi vágás ~: Tavasszal történő →
disznóölés. L. még: vágás
tavaszmag ~ fn 1. A → tavaszbúza
vetésre szánt mennyisége. 2. Tavasszal
elvetett búza, tavaszbúza.
tavattazsír tavottazsír fn Speciális
anyagból készült pirosas színű kenőanyag. A → szekértengelyt hájjal, később ~ral kenték be. Szerszámok, gépalkatrészek lekenésére is használták.
tavi káka: → káka
távollátás ~ fn A → szem egyik
rendellenessége. A közeli tárgyakról
nem keletkezik éles kép.
tavottazsír: → tavattazsír
té1: → tej
té2 ~ hsz − Szólás: Se ~, se tova: semerre, sehová.
tea ~, téa fn 1. A ~cserje szárított rügyei és levelei mint gyarmatáru (→ teafű). 2. Ennek forrázata mint ital. − Öszszetételek utótagjaként népi gyógyszernevekben szerepel: → andoratea, bodzavirágtea, dávidtea, fodormentatea,
gyógytea, herbatea/hársfatea. L. még:
gyógynövények, népi gyógyászat
téa: → tea
teafű ~ fn A → teacserje szárított levelei.
teapótló teapóṷtlóṷ fn A valódi →
teacserje helyett használták.
teásibrik ~ fn → Tea fogyasztásakor
használt → ibrik.
teáskiöntő teáskiöntőÝ fn Kifolyó
csőrrel, belső szűrővel ellátott, egyfülű,
kisebb kanna, amelyben a teát leforrázzák, és amelyből csészébe öntik.
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tébécémenhely tébécémenhej fn
(gúny) Piszkos, elhanyagolt helyiség.
teberna: → taberna
tébláb tíbláb i Idegesen, nyugtalanul
jön-megy.
tébláb tíbláb fn/mn 1. Nehézkesen
mozgó és másokat is akadályozó személy. Eriggy innen, te tíbláb! 2. Lábatlankodó személy, különösen gyermek.
Ez a gyerek egy nagy tíbláb, mindig itt
sündörög.
téblábol tíblábol i Céltalanul, tétován, ide-oda topog, lábatlankodik.
téblábolós tíblábolóṷs mn Tébláboló. A tíblábolóṷs embert nem fogadták
meg napszámba.
teddide-teddoda ~ mn Akarat nélküli jámbor 〈ember〉.
tégla ~ fn Agyagból rendszerint
hosszúkás, lapos hasáb alakúra formált,
keményre égetett építőanyag. Mérete (és
alakja) változatos. – Összetételben előforduló fajtái: a simított rópatégla, a
törött, túlégetett kubiktégla, a túlégetett
erős vastégla. Egyéb: homoktégla, sótégla. Előbbi a rézművesek öntőformájának, utóbbi a sózáshoz használatos sótömbnek a neve. Szólásban: Fél ~´val
veri a mejjit: henceg, hősködik. L. még:
a fogalmak szócikkeit is!
téglaégető téglaígetőÝ fn 1. A kiszárított, nyerstégla égetését végző munkás.
2. Téglaégető kemence v. kisebb üzem.
A legismertebb ~ a Balmazújvárosi út
mentén volt. A téglákat máglába ígettík.
A 20. században már → téglagyárak
termeltek.
téglagyár ~ fn Téglát gyártó, gépi
berendezésű üzem, ipari létesítmény. A

tagló
múlt század első felében Debrecennek
még több ~a volt, legismertebb a Debreceni Téglagyár. Mindegyik a várostól
nyugatra, délnyugatra, → Ondód és a
Bellegelő környékén működött, mert
azon a tájon jó minőségű agyagos föld
található. A ~ban, téglavetőben sok szegény asszony és cigány dolgozott (→
téglás). Kivetették a téglát, időnként
megforgatták, hogy egyenletesen szikkadjon. Kiszáradás után gúlába rakták, a
gúla tetejére egyetlen darab került.
Munkájuk tavasztól őszig tartó idénymunka volt. A nyers téglákat télen a
gyár kemencéiben a szakmunkások égették ki. A debreceni ~akat megszüntették,
a hatalmas téglagödröket a város szemetével töltötték fel. A debreceni téglavetés, -gyártás emlékét a város hivatalos
utcanevei is őrzik: Téglás utca, Tégláskert utca, Téglavető utca. L. még: utcák−utcanevek
téglahordó kutya téglahordóṷ kutya: A → tégla hordására használt háton
hordható deszkalap, amely a felső részén
két fogóval támaszkodott a téglát vivő
vállára.
téglás ~ fn A → téglagyárban dolgozó, nehéz fizikai munkát végző személy.
téglás galamb ~: Vöröses színű →
galamb.
Tégláskert ~ tn A várostól délre eső
téglagyár (Vécsey−Balogh téglagyár)
földjét 1871-ben parcellázták fel. Debrecen egyik → szőlőskertje volt. L. még:
Debrecen gazdasága és társadalma
Tégláskert utca Tégláskert ucca tn
A → Tégláskert utcája. Neve a régi
kertség emlékét őrzi.

207

takarítás

Téglás utca Téglás ucca tn A →
Tégláskert egyik utcája, korábbi neve
Trencsén utca volt. Jelenlegi nevét
1948-ban kapta. A névadással a téglagyár dolgozójának, a → téglásnak állítottak emléket. L. még: téglagyár
téglavetés téglavetís fn → Téglának
nedves agyagból való formálása, készítése.
téglavető téglavetőÝ fn 1. A → téglát
a nedves agyagból kiformáló, készítő
ipari bérmunkás, ill. téglaégetéssel foglalkozó szakmunkás. 2. Kisebb ~ üzem,
telep. L. még: máglya, máglyaverő,
máglyázó, téglagyár
Téglavető: → Nagysándortelep
Téglavető utca TéglavetőÝ ucca tn
A Nagysándortelepen a → Régi Téglavető területén van. Neve a → téglavető
(szak)munkásoknak állít emléket. Hajdan a → téglavetők embertelen körülmények között, föld alatti vermekben
laktak.
téglázó téglázóṷ fn → Tímároknak a
→ színelőkésnél rövidebb, fába ágyazott
kétnyelű → kése.
tehen: → tehén
tehén ~, tehen fn – A/ A szarvasmarhának már borjazott nősténye. Nyomatékos formában: anyatehén. A rendszeresen tejet adó ~ a fejőstehén (fejés).
Egyik fajtája a svájcertehén: svájci eredetű pirostarka szarvasmarha. A kistermetű, pirostarka ~ a riska/riska tehén,
lefelé görbülő szarvú fajtája a kuli. Az
asszonyokat maga mellett meg nem tűrő
~ az asszonyos tehén. A ~ fedeztetésének népi megnevezése folyatás, igéje
megfolyat/befolyat, ennek legcélszerűbb

tagló
ideje tavasz vége, nyár eleje. Ezt követően 9 hónap (280−285 nap) múlva a ~
ellik (az ikreket ellő ~ néhány nappal
hamarabb), az ilyen állat (régi megnevezéssel) ellős. A múlt század elején még
nem mondták, hogy vemhes, csak azt,
hogy ellős, ill. első ellős, előhasi. A ~
utóda a borjú, kisborjú, becézett formában boci. Borjútartó más néven pokla az
a burok, amelyben a borjú a ~ben van.
Ha a kisborjú a világra jön, azaz, ha a ~
megborjadzik, akkor az anya~ hamarosan elveti a poklát. Ha nem jön ki belőle,
akkor a kicsüngő részre egy nehezebb
tárgyat (pl. téglát) kötnek, és járkálgatva
lassan kicsúszik az állatból. A borjús tej
olyan tej, amelyet 4−5 napig a ~ből fejnek. Ekkor még összemegy, ha forralják.
A tehenek csoportja a csorda, tehéncsorda, őrzője a csordás, gondozója a
tehenész. A levágott állat húsa a tehénhús, de más szarvasmarha (pl. ökör,
bika) húsát is értik rajta. Ürüléke: a ganéj, tehénganéj, tehénlepény, tehéntrágya, ennek fő felhasználási területe a
szántóföld megtrágyázása. A pusztán
élők a ~lepényt tüzelőként hasznosították. Sajátos felhasználási módja a népi
gyógyászatban volt. Bevált gyógyszer
volt a vérmérgezésre, ilyenkor a beteg
testrészt friss trágyával tapasztották körül. Előfordult, hogy az egész embert
beásták, csak a fejét hagyták szabadon.
Arról is tudunk, hogy az 1930-as években egy idős asszony friss ~trágyát tett a
fájós fogaira, azzal gyógyította. Gyakoribb ~nevek: Riska, Bözsi, Manci, Rózsi,
Csajla, Csákó. − B/ A cíviseket, különösen a gazdasszonyokat szinte bensőséges viszony fűzte a jól tejelő, jámbor
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~hez. A ~ tiszteletét az elemi iskolai
oktatás is táplálta. Gyermekvers az
1910-es évekből: Egyre bőÝg a Csákóṷ
~. Hogyne bőÝgne, rína szegény. Bocikája, a kis szőÝke, odavan, elvitték tőÝlle. Mészárosnak drága áron, el is adták
a vásáron. Fejni megyen a szóṷgálóṷ,
tejet nem ád ám a Csákóṷ. Danol neki
szép nóṷtákat, mindent hiába próṷbálgat. De a tejet le nem aggya, kisfiának
tartogattya. Megfigyelték, hogy a pusztai szürke magyar marha te- henei a téli
hidegben körülállták az újszülött borjút,
és leheletükkel melegítették. – C/ A hozzáfűződő hiedelmek kialakulásának fő
oka a ~ és a tej fontos szerepe a mindennapi életben. Nehezen választható el a
tejhez kapcsolódó hiedelmektől, mivel a
tejet a ~ tartozékaként kezelték. A tejhaszon csökkenését a cívisek is rontásnak
tulajdonították. – D/ A ~hez fűződő szoros viszony a cívis nyelvi szókincsben is
tükröződik. A homlokon félkör alakban
felfelé álló hajtincs népi neve: tehénnyalás, bocinyalás, borjúnyalás, ritkábban
bikanyalás; a teológus tréfás neve tehénlógós. A legtöbb példát a cívis frazémakincs szolgáltatja. Gúnyolódó gyermekmondóka, ill. mesezáró formula: Mese,
mese, mesketté ’mesd ketté’, ~ seggit
rágd ketté!: itt a vége, fuss el véle! Tréfás káromkodás: Az apád is tehenet vett
a vásárba! Szóláshasonlat: Illik rá, mint
~re a gatya: egyáltalán nem illik rá.
Nekiment, mint bolond ~ a fiának: vigyázatlanságból, hebehurgyán tesz vmit.
Mindig hátul van, mint a ~ farka: (roszszalló) elmaradozik a társaitól, azoktól,
akikkel együtt kellene haladnia. Jár a

tagló
szája, mint a fosos tehen seggi: állandóan beszél, fe- cseg. ÍlőÝdik, mint a Kola
tehene: szemtelen, élősködő emberre
mondják. Szólás: Megfeji az apácák
tehenit: férfi vizel. Kikírné/Kibeszélné/
Kihúzná a ~bül a bornyút: jól tud kérni,
kunyerálni. Mindenki tuggya, ki tehene
bornya: tudják, kinek a leszármazottja,
milyen társadalmi réteghez tartozik.
Ojan hideg van, hogy a bornyú is megfagy a ~be: nagyon hideg van. A jászol
jár a ~ után: a) annak mondják, aki nem
jár a dolga után, hanem arra vár, hogy
magától intéződjenek el az ügyei. b) a
leány jár a legény után. Közmondás:
Minden ~ a maga bornyát nyajja: mindenkinek a sajátja a legkedvesebb. Fekete ~nek is fehír a teje: a sok piszokkal
járó mesterségnek is meg kell becsülni a
jövedelmét. Nem ~nek valóṷ a gatya (,
mert összefossa): (gúny) cifrálkodva, hivalkodóan öltözött nőre v. férfira mondják. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
tehénbőr tehénbűr fn → Tímároknál
szarvasmarha (tehén) kikészített v. kikészítetlen bőre mint (nyers)anyag.
tehéncsorda: → csorda
tehéncsordás ~ fn A legelőre naponta kijáró fejőstehenek → pásztora.
tehenész tehenísz fn 1. Nagygazda
udvarán kisegítő, öreg, nehezebb munkát
már nem bíró szegényember, aki pár forintért, ócska ruháért gondozta a teheneket. 2. Tehénpásztor.
tehénganéj tehéngané fn Másik neve: tehénszar; tréfás népi neve: tehénlepíny; köznyelvi neve: tehéntrágya. A
→ szarvasmarha ürüléke. Mennyisége
miatt is ez (volt) a legáltalánosabb trá-
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gyaféle. Friss ~t használtak a vérmérgezéses láb gyógyítására. L. még: tehén
tehénhimlő tehénhimlőÝ fn A → tehén tőgyén levő apró dudorok. Kenőcscsel kenegették. L. még: szarvasmarha
betegségei és gyógyításuk
tehénhorpaszú ~: Ló horpaszának,
hason levő horpadásának minősítése. L.
még: lótenyésztés
tehénhús ~ fn → Marhahús. Más
szarvasmarha (bika, ökör) húsa is ~.
tehénkedik ~, tehenkedik i Lomhán
(rá)támaszodik vkire/vmire, nekidől vkinek/vminek. Igekötővel: → nekitehénkedik.
tehénjászol ~ fn Az → istálló fontos
tartozéka. Alacsonyabb és szélesebb,
mint a → lójászol.
tehénlepény: → tehénganéj
tehénlógós tehénlóṷgóṷs fn (gúny)
Teológus.
tehénnyáj: → csorda
tehénnyalás: → bocinyalás
tehénszar: → tehénganéj
tehéntrágya: → tehénganéj
tehéntúró tehéntúróṷ fn Röviden: →
túró. Az oltóanyag nélküli tehéntejfeldolgozás darabos, morzsás terméke.
Teljes → aludttejből, ill. a vajkészítés
céljából lefölözött aludttejből készül.
Készítése: A (tanyán gazdálkodó) háziasszony minden szombaton v. pénteken
fazékban megaltatta a tejet. Langyosra
befűtötte a kemencét, majd berakta a
fazekat, és ott kihevült a tej. Vagy a nagy
→ szabad konyhán a gyenge tűz mellé
helyezte az aludttejes csuprokat. Hogy a
meleg minden oldalról egyenletesen érje
őket, hol közelebb, hol távolabb tette,

tagló
közben fordított is rajtuk. A melegítés
következtében az aludttej két alkotó
része, a → szérdék és a lágy savó lassan
elkülönült egymástól. Ezt a gazdasszony
letöltötte a → túrószacskóba. A savó
kifolyt a zacskóból egy nagy tálba. Ezután a zacskót madzagjánál fogva felakasztotta egy szögre, ott egy napig csöpögött belőle a savó, eközben a túró
összeállt. Ezután kivette belőle a fehér,
gyenge túrót. Ha gyorsan fűtötte, v. nagy
tűz mellett hevítette, esetleg sokáig ott
tartotta, a túró kevés lett. Ha nem egyenletesen melegítette, fűtötte, kemény
csomók keletkeztek benne, gombás lett a
túró. Piaci árusításra egyik sem volt jó.
A túróhevítés v. -fűtés nagy szakértelmet
kívánó házimunkának számított. A régi
cívis asszonyok nagy mesterei voltak.
Tartósítás céljából a ~t sóval gyúrták
össze, cserépfazékba gyömöszölték és
lezárták. Egy hét alatt csípős ízűvé ért. A
felbontott fazekat folyamatosan feltöltötték friss ~val. A tartósított túró neve:
érett túró, keserű túró, füstölt túró, száraz túró, morzsolt túró. A ~t a jómódú
→ cívis konyha nagy mennyiségben
használta, sült és főtt tésztába, pl. restderelyébe, nyújtott derelyébe, nyújtott galuskára, rétesbe, bélesbe tették.
teher ~, tere, teri fn 1. Szekéren, ill.
szamáron szállított rakomány. 2. Ingatlanra táblázott adósság. 3. Határozószóként: terivel: sorjával. − Szólás: Te főÝd
terhe! − mondják a lusta emberre. L.
még: beganéz
teherhordás–teherszállítás: – A/
Néhány alapfogalom: A teherhordás emberi erővel végzett szállítás, cipekedés.
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Rokon fogalma a teherszállítás, amely
rakományoknak, áruknak állati v. gépi
erővel vontatott járművön való mozgatását jelenti. – A teherhordás különböző
fajtáit a közvetlenül igénybe vett testrészek alapján szokás csoportosítani: így
történhet fejen, vállon, háton és kézben,
ill. emberi erővel működtetett (tolt, húzott, hajtott) eszköz segítségével. A teherhordó eszközök zömét a cívis paraszttársadalomban is a nők használják
(nemek szerinti munkamegosztás), a cipekedés elsősorban női munka (volt). Az
eszközök nagy része házilag készül (vászonkendők, batyuzó kendők). másik
része háziiparosok munkája (pl. dongás
faedények: puttony, kupa), finomabb
kosarak, szőrtarisznyák. – A teherhordó
(teherszállító) eszközök nem időtlenek:
hagyományos eszközök kimennek a
használatból, újak jelennek meg. – B/ A
cívis parasztgazdaságok, hortobágyi
pásztorok, ill. a velük szoros kapcsolatban levők 1. Teherhordó eszközei (ábécérendben): bugyor/batyu: pintli; csanak, eleségesláda/eleséghordó/élésláda/szekeresláda/ételesláda, hamvas, kanna: kártus, pintyőke; kanta: cserépkanta,
csörgős kanta, kerezsikanta; kasita, kaska, kasornya, korsó: aratókorsó, butykoskorsó, cserépkorsó, kerezsikorsó, pálinkáskorsó, szalmáskorsó, vászonkorsó; kosár: karkosár, karos kosár, pelyváskosár; ponyva, puttony, rúd: dézsarúd, hordórúd, nyomórúd, petrencerúd,
vendégoldalrúd; rudasfa; saroglya, szilke: cserépszilke, egyemberes szilke/egy
embernek való szilke, kétemberes szilke/két embernek való szilke, háromemberes szilke/három embernek való szilke,

tagló
négyemberes szilke/négy embernek való
szilke; tarisznya: abrakostarisznya, általvető, bőrtarisznya, kápsa, szütyő, szeredás, kenyerestarisznya, könyvestarisznya/iskolástarisznya/könyvesbakó; veder: alumíniumveder, bőrveder, faveder,
csávásveder, moslékosveder, zsák: csalánzsák/goromba szövésű zsák, papzsák,
parasztzsák, zsidózsák, papírzsák, postászsák, krumpliszsák, liszteszsák – furik,
talicska, targonca; gyalogszánka; bicikli. 2. Teherszállító (személyszállító) eszközök/járművek: szán: eplényes szán,
karosszán, szánka: gyalogszánka, kocsiszánka, lószánka; szekér: debreceni szekér, debreceni kisszekér, debreceni
nagyszekér; lószekér, ökörszekér; ekhós
szekér, fakószekér, vasasszekér; kocsiszekér, könnyűszekér, pőreszekér, sóhordó szekér, stráfszekér, suberes szekér, országos jármű; talyiga: dögöstalyiga/dögtalyiga/gulyástalyiga, féderes
talyiga: atyafitagadó, bricska; fuvaros
talyiga, két kerék közt járó talyiga, oldalt járó talyiga, ökörtalyiga, pásztortalyiga; kolesz, kordé; vontató: csámesz,
szénavontató. – A teherhordás, teherszállítás eszközei szoros kapcsolatban
vannak a paraszti munka helyszíneivel,
mozgáskörzeteivel. Azzal, hogy a tevékenység hol zajlik: a gazdasági udvarban, a településen belül, a település határában, ill. a településtől távol (pl. vásárban). L. még: a fogalmak szócikkeit is!
teherhordó eszközök: → teherhordás–teherszállítás
teherszállítás: → teherhordás–teherszállítás
tehetség teheccsíg fn Anyagi képesség, lehetőség.
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tehetséges tehecccsíges mn Tehetős,
gazdag, jómódú.
tej ~, té fn 1. Az újszülöttek, fiatal
ivadékok táplálására az anyaállat emlőiben képződő fehér folyadék (→ anyatej). 2. Jellegére utaló megnevezése:
tehéntej. Fontos emberi táplálék. A ~et a
cívis konyha (is) többféleképpen hasznosította. Főztek a ~ben lebbencstésztát,
karimáskását, tejesgombótát, ezenkívül
forralatlanul a kalácsba dagasztották, a
pitébe, palacsintába kavarták, hogy finomabb legyen. Stb. A hortobágyi pásztorokról köztudott, hogy a tehéntejet
nyersen, víz helyett itták/isszák (a gulyás
mindig tartott a kunyhója körül egy-két
tehenet), kancatejet/lótejet régen sem
fogyasztottak, a szamártejet köhögés ellen itták. A népi hiedelemvilágban a tehén tartozékaként szerepel, így szoros
kapcsolatban van a tehénhez fűződő
hiedelmekkel, ami a tehénnek árt, az a
~nek is. A ~jel kapcsolatban a cívisek
körében is sok hiedelem, jótanács ismeretes. Tejjel jóllakva nem tanácsos mezőn, réten lefeküdni, mert a kígyó belemászik az ember szájába, ti. nagyon
szereti a ~et. Az általánosan ismert hiedelem szerint nem szabad a ~be késsel
aprítani a kenyeret, mert véres ~et ad a
tehén. Éppen ezért a forralt ~be a kenyeret mindig tördelték, sohasem aprították.
A tehén megrontásának hite általános
volt. A hozam csökkenése v. megszűnése és véressé válása a megrontás következménye. Elterjedt hit, hogy a boszorkány más tárgyakból is tud ~et fejni,
pl. kútágasból. Erre utal a cívis népnyelvben is előforduló szólás: Megfeji a
kútágast. − A ~ fontosságának nyelvi

tagló
bizonyítéka, hogy több összetételben
szerepel utótagként. A frissen fejt ~ neve
melegtej v. édestej. Az ellés után néhány
napig fejt sűrű ~ a fecstej, ugyanerre vonatkozik a gulásztatej/gulászta is. Neve
arra utal, hogy belőle forralással túrós,
savós ételfélét, gulásztát készítenek. A
csecstej anya~, ill. a tehén ellés utáni
legelső ~e. Felhasználására utal az aprítstej, ez ~ beleaprított kenyérrel. Az
aludttej megalvadt v. megalvasztott ~.
Tréfás elnevezés a kakastej, jelentése:
kútvíz. A ~ helyett vízzel sütött kenyér
Kakastejjel van sütve. Szólásban szerepel a sárkánytej. A nagyon kegyetlen
emberre azt mondják, hogy Sárkánytejet
szopott. Sokoldalú felhasználása miatt
figyelmet érdemel a juhtej (és a kecsketej). Névátvitel eredménye az egyik
gyomnövény kutyatej/tejesfű neve. − A
~ frazémákban is gyakori. Szóláshasonlat: Úgy alszik, mint a té: mélyen alszik.
Szépen felöltöztetett kisbabára, pólyás
gyermekre mondják dicsérően: Úgy níz
ki, mint a ~be esett légy. Szólásban:
Megláccik, mék tébűl lesz túróṷ, azaz
meglátszik, melyik gyerekből válik derék felnőtt. Az összement ~ Összeütötte
a bokáját. Leaggya a ~et − mondják
gúnyosan a szeretkezésre könnyen kapható nőre. L. még: oltott tej; a fogalmak
szócikkeit is!
tejbegombóta: → tejesgombóta
tejbegríz ~ fn Hasonlóképpen főzik,
mint a → tejesgombótát/tejbekását.
tejbetésztaleves tejbetísztaleves fn
Cukros → tejben főzött laskatészta. L.
még: leves
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tejbetök tébetök fn Színtelen, fakó
ember, főként kislány. L. még: emberi
test
tejbirka ~ fn Tejéért tartott → birka.
L. még: juhtartás
tejcsarnok ~ fn Tejet felvásárló és
árusító hely.
tejes ~ mn 1. Tejnedvet tartalmazó
növény, ill. éretlen gabonaszem. 2. Tejes
míz: A méznek az az állapota, amikor
pergetés v. szűrés után levegőbuborékok
gyűlnek a tetejére. 3. Tejet kedvelő. 4.
Szopós 〈malac〉.
tejesbádog ~ fn Bádogból készült
tejhordó és tejtartó edény, tejeskanna.
tejesbőr tejesbűr fn → Tímárok
nyelvében: fiatal, jól táplált borjú bőre.
tejescsupor ~ fn 1, 5−2, 5 l űrtartalmú, összeszűkülő nyakú, karcsú cserépedény, → köcsög. Ilyenben tartotta a
gazdasszony a fölösleges tejet. Mivel a
tej kínyes portíka, a csuprot használat
előtt forró vízben jól kimosták, hideg
vízben jól megszítatták, kirakták száradni és szellőzni az udvarra. Szájával lefelé
a léckerítés léceibe húzták, v. az udvaron
felállított → köcsögfára tették.
tejesedény: → köcsög, tejesbádog,
tejescsupor, tejesibrik, tejestál.
tejesfű: → kutyatej
tejesgombóta tejesgombóṷta fn Másik neve: tejbegombóṷta. 1. Tejben megfőzött kásából (ill. tésztából) készült
sűrű, pépes étel. Készítése: A tehéntejet
jól felforralják, és megmosott köleskását
v. forrázott tengerikását, újabban rízskását tesznek bele. Sűrűre, puhára megfőzik, olvasztott vajjal, szűrt mézzel
meglocsolják, v. cukorral behintik, tete-

tagló
jét tört fahéjjal meghintik. Gyenge
gyomrú beteges asszonyok, gyermekek
eledele (volt). 2. Tejben főtt vagdalt
tészta, öreg, reszelt tészta. L. még: cívis
konyha
tejes hájzsír: → háj, hájzsír
tejesibrik ~ fn Tej fogyasztásakor
használt → ibrik.
tejeskása ~ fn Tejben megfőzött kölesből v. rizsből készült sűrű, pépes étel.
L. még: cívis konyha
tejeskávé ~ fn Fogyasztása a cívis
paraszti társadalomban az első világháborút követően terjedt el. A kávét pénz
hiányában árpából pörkölték, a drága
cukrot mézzel helyettesítették, v. cukor
nélkül itták. Reggel itták, a szegények a
szalonnát takarították meg vele. L. még:
cívis konyha
tejeskofa ~ fn Alakváltozata: tejkofa.
A → tejpiacon a termelőtől megvett
tejet, túrót, tejfelt árulta. Mindegyiknek
volt egy kis négyszögletes sátra, annak
teteje és oldala.
tejesláda ~ fn Tej és tejtermékek tárolására, szállítására való (műanyag) láda.
tejesruha ~ fn A bádogkannára erősített ruhadarab, amely megakadályozza,
hogy a fedőnél a tej kilötyögjön. Tisztán
tartására a gazdasszony nagy gondot
fordított.
tejestál ~ fn Alacsony, széles → tál.
Elsősorban az édes juhtej tároló- és oltóedényeként használják.
tejestészta tejestíszta fn 1. Tejben
főtt tészta. A → vákáncsosok egyik étele
volt. 2. → kalács(tészta).
tejfel téfel, ~ fn Másik köznyelvi
alakja: tejföl. Aludt- v. alvadó tej felszí-
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nén összegyűlő, sűrűn folyós, zsíros,
savanykás termék; → fel (föl). Az
edényben letett tej tetejét leszedik, abból
van a ~. A ~t jól ki kell kavarni, amikor
összeáll, a savót letöltik róla Az eladásra
szánt nagyobb mennyiséget a tanya gazdasszonya így készítette el: Lecsurgatta
a letett ~ savóját, ha szombaton vitte a
piacra, péntek este egy fazékba szedte,
friss meleg tejjel felkavarta az öreg ~t,
majd hajnalban 4 óra tájban indulás előtt
ismét felkavarta. A jó ~ nem folyik,
abban megáll a fakanál, míg a rossz ~
híg és savanyú. A gazdasszonytól a
Simonffy utcai → tejpiacon a →
tejeskofa vette át a szállítmányt. Nem
sokan tudtak jó ~t és jó túrót készíteni.
Felhasználásakor, hogy finomabb legyen, a ~t összetörték, összekeverték a
túróval, és ezt tették a főtt tésztára. −
Szólás: Ű se fenékig téfel, csak a tetejin
van egy kicsi, a többi savóṷ: ő sem jobb
a többinél. L. még: édestejfel
tejfeláruló tejfelárulóu fn Főként tejfel eladásával foglalkozó → tejeskofa,
ill. háziasszony.
tejfelmérő téfelmírőÝ fn Másik neve:
fertájos. Kb. negyedliteres (fertályos)
mérőedény. Kívül kék, belül fehér színű
zománcozott, hitelesített edény volt. L.
még: űrmértékek
tejfelmerő kiskanál téfelmerőÝ kiskanál: A régi → cívis konyha egyik →
kanálféléje volt. Fából készült.
tejfog ~ fn Gyermekkorban kihulló
→ fog. Több népi neve van: csecsfog,
csikóṷfog, gyerekfog, ill. kuszkusz/kuckuc. Ha kihúzták a kisgyerek ~át (v.
magától kiesett), amikor eldobta, ezt a

tagló
mondókát kellett mondania: Egér, egér!
Adok neked csontfogat, te meg aggyál
vasfogat! Más változatokban: Egér,
egér, kisegér! Van-e fogad, hóṷfehér?
Aggyál nekem csontfogat! Én meg adok
~at. − Fogam, fogam, kis fogam!
Egérjukba doblak. Egér! Adok neked kis
fogat/~at, hozzál nekem csontfogat! L.
még: egér
tejfolt tejfóṷt fn → Tej által hagyott
nyom.
tejföl: → tejfel
tejgyomor ~ fn Oltógyomor.
tejhordás−tejhaszon: A cívis gazdák városi házaiknál csak a család ellátásához szükséges tehénállományt tartották. A tejtermelés igazi helyszínei a tanyai gazdaságok voltak. Egy átlagos tanyai tehenészetben is összegyűlt naponta
100−120 liternyi tej. Az este kifejt tejet
kihűtötték, és a reggeli friss fejést hozzáöntve hajnalban befuvarozták a városba.
A szállítás az erre a célra alkalmassá tett,
karosülés nélküli szekérfogaton v. együléses könnyű lovaskocsin szalma közé
helyezett különböző űrtartalmú (5, 8, 10,
sőt 25 literes), egyénileg megjelölt bádogedényekben ’vizeskanna’ történt.
Hogy ne lötyögjön ki a tej, a kannák
fedelét naponta gondosan kimosott, kivasalt, tiszta bádogruhával jól leszorították. A szállításban a közeli tanyaszomszédok segítették egymást. Ha többen
hordták be eladásra a tejüket, akkor beosztották, hogy az egyes napokon ki
szállítsa be a városba az összegyűjtött
mennyiséget. A soron következő mindig
a legtávolabbi tanyánál kezdte a tej öszszegyűjtését. A kívánt mennyiséget bent
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a városban aztán a megrendelő házához
szállították. Az eladott tej mennyiségét a
szállító és a vevő is felírta. A tejért a
vevők hónap végén fizettek. A gazdaszszony a fölösleget v. eladta a tejes kofának, v. maga ült ki vele a tejpiacra. Így
kínálgatta: Jöjjön ide, ídes lelkem! Jóṷl
megmírem, meg is szerzem! Ha megmaradt és megaludt a tej, otthon kihevítették. Haszna a különböző tejtermékek,
így a gomolya, sajt, szérdék, túró, vaj,
vmint a tejes ételek, pl. gulászta. L. még:
a fogalmak szócikkeit is!
tejkicsinálás ~ fn Tejfeldolgozás, a
→ tej kifejésétől a tejtermék elkészítéséig tartó folyamat.
tejkofa: → tejeskofa
tejláz ~ fn Szoptatós koca tejének elapadásakor fellépő lázas betegség. L.
még: disznó
tejleves ~ fn Egyszerű étel, tejből főzött → leves. A felforralt tejbe tetszés
szerinti mennyiségben frissen gyúrt reszelt tésztát v. lebbencstésztát, laskát,
kockástésztát és cukrot tesznek. A tanyavilágban tehén ellése idején sokszor főzték.
tejoltó tejóṷtóṷ fn 1. Más nevei:
tejóṷtóṷszer, óṷtóṷszer, röviden: óṷtóṷ; por alakú változatát tejóṷtóṷpornak, poróṷtóṷnak is nevezik. Tejfeldolgozásnál használt szer (por); amelyet a
felenyhített tejhez adnak, hogy túrót, →
gomolyát, → zsendicét készítsenek belőle. Debrecenben a ~t a → gyapjúgyűjtőnél lehetett beszerezni. Hagyományos
módon házilag is előállíthatták: A levágott bárány v. disznó gyomrát gondosan
kimosták, egy félmarék sóval besózták,

tagló
néhány hétig állni hagyták, amikor a só
átjárta, feldarabolták, egy széles szájú
üvegbe dugdosták, tehénsavót töltöttek
rá, és hagyták kiforrni. Egy másik eljárás
szerint a leölt újszülött bárány, fiatal
borjú v. disznó szárított gyomrát telerakták sóval, egy évig állni hagyták, ezután
ecetbe tették, az ecet szétmarta, az így
kapott szert tették a tejbe, hogy megaludjon, és hogy különféle tejtermékeket
készíthessenek belőle (→ gyomoroltó,
savóoltó). Gyógyszertárban árusított változata a → műoltó. 2. → tejoltó galaj.
tejoltó galaj tejóṷtóṷ galaj: Röviden: tejóṷtóṷ. Pusztai növény, →
gyógynövény. Galium verum. Sárga virágos fürtjeit a tej beoltására használták.
L. még: Hortobágy növényvilága
tejoltópor tejóṷtóṷpor fn Másik neve: poróṷtóṷ. Tejfeldolgozásnál használt
por alakú → tejoltó. Használati utasítással volt ellátva. Üzletben árusították az
1930-as évektől. L. még: gomolya
tejoltószer: → tejoltó
tejpiac ~ fn A tejtermékek árusításának helyszíne. Debrecenben a múlt század első felében a Simonffy utcában a
halászcsárda környékén volt a ~. Sátraikban v. szabadon ott álltak mérőedényükkel a → tejeskofák. A vásárolni
szándékozónak kitöltöttek egy keveset,
hogy megízlelje a minőségét. Ha megfelelő volt, az edényébe kimérték a kért
mennyiséget.
tejpille: → pille
tejpor ~ fn A → tej víztartalmának
elpárologtatásával kapott, vízzel keverve
tejszerűvé váló fehér por.
tejszín: → édestejfel
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tejtartó edények: A cívis parasztháztartásban olyan tehéntej raktározására
szolgáltak, amelyet aludttejként kívántak
felhasználni, feldolgozni. Erre legalkalmasabb a magas, karcsú cserépedény, a
köcsög/cserépköcsög, vászonköcsög (és
a tejescsupor). − A kiürült, kimosott ~et
szabad levegőn a köcsögfa/köcsögtartó
/köcsögtartó ágas néven ismert többágú
fán szárították. Használatosak (voltak)
az Alföldön az alacsony, széles tejestálak is mint az édes juhtej tároló- és
oltóedényei. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
tejtermékek: Tej feldolgozásával készült élelmiszer: gomolya, sajt, szérdék,
túró, vaj. L. a fogalmak szócikkeit is!
téka ~ fn 1. Másik neve: → almárium. Kisméretű, polcos faliszekrény. Általában egyetlen ajtaja keskeny, gyakran
rácsos. Helye rendszerint a szoba főfalán, az ajtóval szemközt volt. Poharakat,
pálinkás üveget stb. tartottak benne. 2.
Falra akasztott, esetleg ajtóval ellátott
szekrényke kisebb használati tárgyak,
edények tárolására. 3. Nem túl magas
szekrényféle a konyhában. Ebben tartották a kenyeret, zacskóban a lebbencstésztát, reszelt tésztát, fiókjában a háromféle rántást. Alsó részében gyűjtötték
a kenyérhéjat stb.
tekenő: → teknő
teker ~ i Csavarva, sodorva készít
vmit. Tekeri az óṷrát valami: tüsszentésre ingerli. − Adatolt igekötős alakjai: →
beteker, felteker, leteker, megteker.
tekeredik ~ i 1. Pl. út kanyarodik. 2.
Hová tekereggyek?: mit csináljak?

tagló
tekereg ~ i Csavarog. Szóláshasonlat: Tekereg, mint Orbán lelke a pokolba: állandóan csavarog.
tekergés tekergís fn Csavargás.
tekergő tekergőÝ fn Csavargó.
tekergődzik tekergőÝddzik i Nyakára
tekergőÝddzik: pl. munka elborítja. Arról mondják, aki fogtomra hagyja a
munkát.
tekerint ~ i Csavarint.
tekerőfa: → sodrófa
tekerőpálca tekerőÝpáca fn Rúd,
amellyel a → szövőszék hátsó hengerét
forgatják.
tekéz ~ i Állatot hajt, kerget.
teknő teknőÝ, tekenőÝ fn Fatörzsből
kivájt, ill. deszkából, bádogból készített,
dagasztásra, mosásra stb. használt vályúszerű háztartási eszköz. A cívis gazdaszszonyok által is ismert ~fajták: A szenynyes ruha beáztatására, mosására való a
nagyméretű áztatóteknő és a mosóteknő.
Anyaga korábban fa volt, később hengerelt lemez is lehetett. A kenyértészta
dagasztására volt használatos a nagyméretű dagasztóteknő/sütőteknő/kenyérsütő
teknő. Méretéről kapta nevét a kisteknő.
Kerek alakú változata disznóöléskor v.
gyúrásra (gyúróteknő/kerek teknő/kalácssütő teknő, kerek kisteknő)), a hoszszúkás csecsemő v. kisgyermek fürösztésére szolgált. Ez utóbbit fürösztőteknőnek is hívták. Disznóöléskor a füstölni
való hús, szalonna besózását a hosszú,
széles és mély sózóteknőben végezték
/végzik. Anyagáról kapta nevét a könnyű
hengerelt lemezből készített pléhteknő és
a fémből való nagyobb méretű vasteknő.
Előbbit a fürdőszoba elterjedése előtt
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mosakodásra, utóbbit a régi pékségekben
a kenyértészta dagasztásához használták.
A teknősbéka páncélját népnyelvi hasonlósági névátvitellel békateknőnek is
mondják. Szóláshasonlat: Tempóṷzik,
mint a hasadt teknőÝ: úszni nem tudó
emberről mondják. L. még: teknőtartó; a
fogalmak szócikkeit is!
teknőláb teknőÝláb, tekenőÝláb fn
Másik neve: teknőÝtartóṷ (tekenőÝtartóṷ). A mosóteknő és dagasztóteknő alá
helyezett állványféle. A menyasszony
nászajándékként is kaphatta, ilyenkor
belevésték a monogramját is, pl. H(arsányi) R(óza).
teknősbéka teknőÝsbíka fn Tok alakú páncéllal körülvett testű hüllő. Páncélját a népnyelv → békateknőnek nevezi. A népi hiedelem szerint a ~ a tót aszszonyból lett. Krisztus urunk a földön
járva kenyeret kért tőle, de ő azt válaszolta, hogy nincs neki. Krisztus emiatt
megátkozta: A teknő ragadjon a hátára, a
lapát meg a hasára!
teknőtartó: → teknőláb
teknővájó teknőÝvájóṷ, tekenőÝvájóṷ fn → Teknő készítésével foglalkozó
személy. Fő munkaeszköze a → teknővájó kés. Főleg ügyes → cigány férfiak
foglalkoztak vele.
teknővájó kés teknőÝvájóṷ kés, tekenőÝvájóṷ kés: Különböző nagyságú
görbe kés, ezzel vájták ki a puhafából a
más-más méretű és formájú → teknőket.
teknővakaró: → vakaró
tél ~ fn – A/ Az északi féltekén a december 22-től március 21-ig tartó hideg
évszak. Télen legrövidebbek a nappalok,
és leghidegebb az időjárás. A múlt szá-

tagló
zad második feléig különösen az állattartó paraszti gazdaságok számára jelentett
nehéz időszakot. A külső legelőkről
behajtott állatok (→ beszorulás) gondozása: takarmányozás, etetés, itatás stb. az
istállózás keretei között embernek, állatnak nagy próbatétel volt. A gazdasszony
legfontosabb teendője a → disznóölés és
az ünnepi sütés-főzés megszervezése és
lebonyolítása volt. Mivel a fonásnak,
szövésnek nem volt hagyománya a polgárasszonyok körében, a kézimunka
(varrás, hímzés) és más házi és udvari
munka (baromfietetés stb.) töltötte ki
idejüket. Ugyanakkor a ~ a cívisek számára a kikapcsolódás, pihenés, olvasás,
baráti poharazgatások, szomszédolások,
egyházi, világi és családi ünnepek (karácsony, újév, farsang, gazdabál, névnapok, lakodalmak stb.) heteiben a nehéz
munka fáradalmainak kipihenését, az új
feladatokra való felkészülést is elhozta.
– B/ Közmondás: A farkas nem eszi meg
a telet: az átmeneti jó idő után még jöhet
hideg ~. Jótanács: Télen bort, nyáron pájinkát!: bort nyáron nem ajánlatos fogyasztani, mert hevíti az embert. Télen
kenyeredet, nyáron gúnyádat el ne
hadd!, vagyis aki útra indul, ne feledkezzék meg ~en az ennivalóról, nyáron
pedig a melegebb ruházatról! L. még:
téli szórakozások
telázsi: → stelázsi
télben télbe hsz Télen.
telebélű telibélű mn Jó húsban levő,
testes. L. még: emberi test
telek1 ~ fn Összetétellel: telekfőÝd. 1.
A pusztának az a része, amelyet nem
legeltetésre, hanem kaszálásra használ-
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nak. Ahol a jószág gyakran hál, ott →
megtelkesíti, megtrágyázza a földet. A
sok trágya földdé mállik, nagyobb
mennyiségű fű sarjad nyomában, a területet gyakran felkereső jószág időnként
jelentősen hozzájárul a felszín növekedéséhez. A Hortobágyon ilyen a Szásztelek, Szatmári-telek, Macska-telek. 2.
→ Számadó állandó legeltetési területe.
telek2 ~ fn Teljes néven: ostortelek.
Erős szíj v. madzag, amellyel az → ostort a nyélhez erősítik.
telekes ~ mn Megtrágyázott, termékeny 〈föld〉.
telekföld: → telek
Teleki utca: → Debrecen gazdasága
és társadalma, utcák−utcanevek
telekszíj ~ fn Az → ostornyél végére
hurkolódó szíj végén 8−10 csomóval,
erre csatlakozik a → csapószíj. Több helyen bevágták, hogy hurkot tudjanak belőle készíteni. L. még: lófogat
telektartó telektartóṷ fn Az → ostornyél végén levő karika, amelybe az →
ostornak a → telek nevű végét illesztik.
telelő telelőÝ fn 1. Bekerített helyek a
Hortobágyon, ahol a természetes növényzet (→ enyhely), egyszerű építmények (→ szárnyék, karám, akol) nyújtanak némi védelmet. Itt az állatok jórészt
maguk szerzik meg télen is az élelmüket,
de egyszerű takarmányozásukról is gondoskodnak. A ~n csak a zord időjárást is
elviselő, igénytelen szürke marhát tartották. 2. → erdei legelő. L. még: külterjes
állattartás
teleltető szállás teleltetőÝ szállás: A
szarvasmarháknak fedél nélküli karámokban, a szabad ég alatt történő telelte-
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tése. A jószággondozók a karámokat tüskés gallyakból készítették, saját maguknak szénával fedett hegyes kunyhókat
eszkábáltak. L. még: erdei legelő
telelőkarám telelőÝkarám fn A félszilaj állattartás építménye. Általában
szalmakazlakkal vették körül.
telelősbojtár telelőÝsbojtár fn A →
tanyás segítője ott, ahol sok jószág van.
telelő szállás: → erdei legelő
teleltet ~ i 1. Jószágot tél idején bekerített helyeken, ill. → erdei legelőkön
tart, takarmányoz. 2. Ennivalót (pl. káposztát) tartósít, télire eltesz. A káposztát
úgy ~tík, hogy úgy főÝdeltík el, hogy fejjel lefele, a gyökereit kinn hagyták egy
kicsit, árkot ástak, ezt esetleg szalmával
kibéleltík. – Igekötővel: → átteleltet.
teleltetés teleltetís fn Télen a jószágnak bekerített helyeken, ill. → erdei
legelőkön való tartása, takarmányozása.
telepek: 1858-tól kezdődően alakultak ki a majorsági földeken, szőlőskertekben és az új földeken. Nevüket főként
tulajdonosaikról kapták. Mai nevek:
Bozzaytelep, József Attila-telep, Júliatelep, Kerekestelep, Lencztelep, Nagysándortelep, Szabadságtelep, Vulkántelep.
L. a szócikküket is!
teleül teliül i Be-, fel- v. ráülve megtölti a helyet. A verebek teliültík a fákat.
televény televíny fn A folyó hordaléka.
telhetetlen mohamed ~: Nagyétű,
nagybélű ember. L. még: emberi test
téli ablak ~: Külső → ablak, amelyet
csak télre tettek fel.
teliajtó teliajtóṷ fn Üvegrész nélküli,
nem átlátszó → ajtó.
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téliálló-körte: → őszikörte
telibélű: → telebélű
téli halászat ~: Más néven: jég alatti
halászat. Ideje a kemény tél, amikor a
tavak jege már elbírja a halászokat. A
téli halász tompa élű nagyfejszéjével
léket vág a Hortobágy folyó v. a Kösely
jegén, majd bundájában a lék mellé fekszik, és a kezébe vett → merettyűvel
várja a levegő felé igyekvő halakat.
Langyosabb télen a → tesziveszizést
űzik. L. még: halászat a hortobágyi vizeken
telik ~ i − Szólás: Ugy ütötte, ahogy
csak tőÝlle tőÝtt: ahogy csak bírta. Telik
az időÝ, múlik az esztendőÝ: az idő eljár.
L. még: kitelik, megtelik
téli patkó: → patkó
telisded-tele telisded-teli hsz Alakváltozata: telisdes-teli. Színültig tele,
telis-tele.
telisdes-tele: → telisded-tele
téli szórakozások: Más társadalmi
rétegekhez hasonlóan a cívis paraszti és
kézművestársadalom a téli időszakban
különböző szórakozással igyekezett kipihenni az egész évi kemény munka fáradalmait, elűzni a téli unalmat. Elsősorban a → bálok nyújtottak erre lehetőséget, amelyeken nemcsak a fiatalok, hanem a lányaikat elkísérő szülők, ill. rokonok is szívesen részt vettek (→ gazdabál, batyusbál). Főként a fiatalok kedvelt időtöltése volt a szánkázás (→ szánka) is. A téli Debrecenben egymást érték
a simán sikló, gyors szánok: ló- szánka,
kocsiszánka, oldala és alja fából, háttámlás karosüléssel, magánfogatok szép
ívben hajlított, hattyúorrú v. más farag-
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vánnyal díszítve, eléjük fogva a hí- res
debreceni nóniuszok, még az 1930-as
években is néhány, aztán fokozatosan
kiszorították őket az autók. Télen a bérkocsisok is átváltottak, a konflisokból
egyfogatú, a fiákerekből kétfogatú, csinos bérszánok lettek, a lovakon szépen
hangzó, összehangolt csengők csilingeltek. Kibérelésük nem volt drága. A szánkózások kedvelt helyszínei a Piac utca,
Simonyi út és a Nagyerdő voltak. Az
iskolázott(abb) fiatalok körében a korcsolyázás (→ korcsolya) is kedvelt szórakozásnak számított. A 19. század végén a Nagyerdőn, a Margit fürdőben,
iskolák udvarán és más belső területeken
nyitottak korcsolyapályákat. A parasztgazdák télen otthon kártyáztak, összejöttek, nem nagyban, csupán filléres alapon
játszották a → huszonegyest. Előzőleg
már gyűjtötték rá otthon az aprópénzt.
Más baráti társaságok is összegyűltek
hetente egyszer. A tisztek pl. a Kossuth
utca sarkán levő tiszti kaszinóban ütötték
el kártyázással az idejüket.
télizöld télizőÝd fn Télen is zöldülő
bokorfélék: örökzöld, puszpáng.
teljes tejjes mn Egész(en). Tíz tejjes
évig dóṷgoztam ott.
teljes érés: → viaszérés
teljes gyász tejjes gyász: Közvetlen
hozzátartozó miatt viselt gyász első féléve. Nőknél ennek külső jele a fekete
(sötét) ruha állandó viselete nemcsak a
külvilág előtt, hanem otthon is. L. még:
temetés
teljes hozomány tejjes hozomány:
Egy cívis leány ~a 2 ágy, 1 asztal, 1
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komód, 2 lóca, 6 párna, 2 derékalj és 2
dunyha volt.
teljestalpas guzsaly tejjestalpas guzsaj: Másik neve: gyalogrokka. Kézi fonáshoz használt eszköz, amelynek széles
talpon álló rúdjára tekerik rá a megfonni
való kendert. A → guzsalynak az a típusa, amelynek a rúdjától jobbra és balra is
van talpa. L. még: rokka
telkes ~ mn Kövér, trágyázott 〈föld〉.
telkes föld telkes főÝd: Kövér, trágyázott föld. L. még: trágya és trágyázás
telkesít ~ i 1. Trágyáz. 2. Pusztai legelőt a gulyával megtrágyáztat. Igekötővel: → megtelkesít.
telkesítés telkesítís fn 1. Trágyázás.
2. Pusztai legelőnek a gulyával történő
megtrágyáztatása. Újabb neve fektetíses
trágyázás arra utal, hogy az állatok az
éppen kijelölt → porosállás közelében
levő legelőrészt trágyázzák meg. Egy
közepes méretű gulya ezzel a módszerrel
egy évben a → járásnak kb. egytizedét
(kb. 2−300 kat. hold) tudja megtrágyázni.
telt tőÝtt mn 1. Pl. arca gömbölyű,
kövér. 2. Pl. kalács lyuk nélküli, tömör.
telt közepű kalács tőÝtt közepű kalács: Tömör (lyuk nélküli) → kalács.
tél-túl ~ hsz Felületesen, hanyagul.
Csak úgy ~ vígzi a dóṷgát.
teméntelen temíntelen mn/htlan szn
Töménytelen.
temérdek temírdek mn Töménytelen,
rendkívül sok, tömérdek.
temet ~ i A vetési varjaknál megfigyelt jelenség: a madarak lelőtt társuk

tagló
fölött csoportba verődve, károgva keringenek, mintha temetnék.
temetés temetís fn – A/ Régi megnevezése: eltakarítás. A halotti szertartásnak az a része, amely a koporsó lezárásával kezdődik és a sír behantolásával, a
fejfa elhelyezésével ér véget. A halott elhelyezése végső nyughelyére, és az ezzel
járó szertartás. – B/ A halálra készülő
elhívatta a papot, meghallgatta a vigasztalást és intést, bűnbánata jeléül felvette
az úrvacsorát. Közvetlenül halála előtt
v. már korábban végrendeletet készített,
elrendezte a dolgait. (Így tett a múlt század elején Nagy Sándorné Tóth Julianna
is, aki halálos ágyán meghagyta: tiszta,
fehér zsebkendőt, imakönyvet, és egy
pár krajcárt tegyenek a zsebébe. Volt,
akinek aranypénzt tettek a zsebébe, hogy
a másvilágon meg tudja váltani a lelkét
– így tartották. A dohányos férfi mellé
pipáját, dohányzacskóját is odatették,
hajdan a gazdagok mellé még régi kardjukat is. Régen minden arany ékszert,
amit esküvőjére kapott, a halottal temették el, mondván: Az ővé vóṷt, hadd vigye magával! Ez így volt férfinál is, nőnél is, ősi szokásnak tartották. Emiatt is
történhettek gyakran kriptakifosztások,
sírrablások.) – A haldokló ágya körül az
utolsó órákban asszonyok virrasztottak,
ők kötötték fel a halott állát, a szemére
rézkrajcárt tettek. A halottat az ágyról
levették, a szalmazsák szalmáját elégették, az ágybelit kimosták. A halott, amíg
ki nem hűlt, a szoba földjén gyékényre
volt fektetve, ezután két idős asszony
megmosta, felöltöztette útiruhájába, lány
halottra még a pártáját is feltették. Másoknál az elhunytat a családtagok mos-
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datták meg ecetes vízzel. Ha az apa halt
meg, ezt az anya és lánya végezte, a
koporsóba a fia és a sógora tette be. A
férfi halottat vmelyik férfi(rokon) megborotválta, és úgy tették a koporsóba, azt
pedig a Szent Mihály lovára a szoba
közepén, a mestergerenda hosszában,
lábbal az ajtó felé. A rokonságot, jóismerősöket tudatták a halálesetről.
Gyászjelentés régen is volt. Idős cívisek
közeli hozzátartozóik (selyemre) nyomtatott gyászjelentését napjainkig őrzik.
Távolban élő rokonoknak az egyszerűbb
gyászjelentést postán küldték el. Aki értesítést kapott, annak illett elmennie a
~re. Ahol volt virrasztás, ott a szobából
a bútorokat kihordták, az ablakokat elsötétítették; a fal melletti lócán ültek a virrasztók. Debrecenben azonban a 20.
században már nem volt virrasztás. – C/
A ~ a Köztemetőben, de a Krematórium
megnyitása (1932/1951) előtt a családi
háztól otthon az udvarról történt. Egy
idősebb rokon (funerátor) a család megbízásából eljárt a ~, a sír kiásása ügyében, később az egész ~ lebonyolítását a
temetkezési vállalat alkalmazottai intézték: pl. az ajtóra fekete drapériát tettek, a
halottkémi vizsgálat után a halottról
mértéket vettek. Az elhunyt a tiszta szobában volt kiterítve, harmadik nap temettek, két napig fel volt ravatalozva a
szobában. (Nyári melegben előfordult,
hogy a hulla megindult, oszlásnak indult.) A rokonok, ismerősök eljöttek
megnézni a halottat, elbúcsúztak tőle. A
koporsó régen bársonnyal v. bakacsinnal
volt behúzva. Az idősebbeké feketével,
fiatal lányé rózsaszínűvel, fiúé halványkék színűvel. Oldalt ráírva az elhunyt

tagló
neve és életkora. A háznál közvetlenül a
~i szertartás megkezdése előtt zárt koporsóban az udvarra vitték a halottat,
lábbal a nyitott kapu felé itt ravatalozták
fel, itt folyt az egyházi szertartás és a
búcsúztatás. A ~ leggyakoribb időpontja:
délelőtt 11, 12 v. délután 2, 3 óra volt.
(Előző este az utcán a ház elejét és az
udvart vastagon beterítették sárga homokkal, a koporsó fedelét kívül az utcai
kisajtó félfájához támasztották.) Kint az
udvaron a gyászoló özvegy v. anya állt a
koporsó fejénél, a férfiak jobb oldalt, a
nők bal oldalt rokonsági fok szerint. A
közeli hozzátartozók számára két oldalt
és lábtól ülőhelyek voltak, a gyászolók
mögöttük álltak. (A temetőben a sírnál is
betartották a koporsó körülállásának
rendjét.) A halott fejénél állt a pap, mögötte a kántor az énekes fiúkkal. (A
szolgáltatást természetesen meg kellett
rendelni.) A halottat a soros kántor a
felsőbb osztályok tanulóiból alakult kántussal a háztól a templomba, a templomi
könyörgés után pedig énekszóval a temetőbe kísérte. Tekintélyes polgárok
~én a kis énekkar 6−8 diákból, kántustagból állt − a diákhumor dögönbőgőnek
nevezte őket. (A Kántus karnagya a múlt
század közepéig Szigeti Gyula gimnáziumi énektanár volt.) A diákok számára a
~ némi jövedelmet jelentett, egy kikísérés díja az első világháború előtt fejenként egy peták (20 krajcár) volt. Későbbi
időkben a halottat az udvarról már egyenesen a temetőbe kísérték. A ~en a rokonságon kívül az ismerősök és utcabeliek is részt vettek, de régen is előfordult, hogy szűk családi körben tartották
meg a szertartást. Amíg a ~ nem zajlott
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le, addig szeszes italt sem a ~ résztvevői,
sem a temetkezési vállalt alkalmazottai,
a sírásók sem fogyaszthattak. A sírásóknak szokás volt borravalót adni, ezt a ~
után kapták. (A sírásásnál általában a
funerátor is jelen volt.) – D/ A ~ legegyszerűbb változata az énekszós ~ volt,
ennek szertartása a kántor által elmondott imából állt. A nagyobb ~nél a pap a
koporsó felett prédikációt v. orációt
mondott, és felolvasta az elhunyt rövid
életrajzát. Bár az egyház az élőktől való
búcsúzást tiltotta, a prózában elmondott
búcsúztató a közeli rokonok megemlítésével ma is szokásos. Aztán a koporsóra
rászegezték a koporsófedelet, és a kántor
(a kis énekkarral) a gyülekezettel énekelve kikísérte a halottat a temetőbe. A
múlt század első évtizedeiben még a
jelesebb polgárok koporsóját – nemcsak
tisztviselőkét – díszbe öltözött, kivont
kardos városi hajdúk is kísérték. A halotti menet élén, az utca közepén a férfiak
ballagtak, utánuk haladt a temetkezési
vállalat gyászkocsija. A menetet a nőket
vivő kocsisor zárta be. A koporsót négyv. kétlovas fedett, oldalt üvegezett halottaskocsi vitte ki a temetőbe. A ~ télen is
hasonlóképpen történt, szánkás ~ről nem
tudnak. Ha nagy hó volt, eltakarították a
~i menet elől az utat. A halottas kocsi a
temetőbe a kiépített kocsibejáratig ment,
ahol levették a koporsót, és 2 rúdon férfiak párban (halottvivő) a sírig vitték.
Ekkorra a sír már ki volt ásva. A szertartás idevonatkozó szakasza után a koporsót kötélen leeresztették a sírba, és a
sírásók lapátolni kezdték rá a kiásott
földet. Gyakran ruhadarabbal takarták le
a koporsót, hogy lefojtsák a lezuhanó
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agyagos föld robaját. A legtöbb család
földbe temetkezett, a tehetősebbeknek
esetleg családi kriptája volt. Ha kriptába
temetkeztek, fölemelték az építmény tetejét, és a koporsót behelyezték. (A Némethi család kriptájában pl. 12 családtag
nyugodott.) A sírhantos temetkezésnél a
házastársakat, ritkábban a gyermekeket
is egymás mellé temették, a sírhoz fejfát/fűtűl való fát állítottak. A fejfa feketére mázolt (nem festett), embermagasságú, csónak alakra faragott sírjel volt,
felső háromszögében stilizált növényi
indákkal, lehajló ágú szomorúfűz vésettel, alatta nagy betűkkel az A.B.F.R.A.
(a boldog feltámadás reménye alatt)
rövidítés, lejjebb a halott adatai, ritkábban 2−4 soros sírvers. A sírnál rövid ima
és egy ének után, az elhantolás megkezdése előtt, leginkább a közvetlen hozzátartozók rögöt dobtak a sírba − újabban
ezt egy szál virág helyettesíti − a következő szavak kíséretében: Nyugodj békében! Legyen neked könnyű a föld! A
rokonság megvárta a sír felhantolását, és
a fejfa elhelyezését. A család tagjai a
fejfa felől álltak, a ~ befejezése után a
résztvevők egyenként eléjük járultak, és
Csendes vigasztalódást kívánok – részvétnyílvánítással elbúcsúztak. A pap a
szertartás végén a közvetlen családtagokkal kezet fogott, ő is vigasztalást
kívánt. A halott elföldelését azok végezték/végzik, akik a sírt kiásták. A koporsót köteleken eresztik a sírba. (A koporsó elhelyezésének egyik módja a Köztemető megnyitása előtt a kemény, kötött talajú debreceni temetőkben a padmalyos temetkezés volt.) A helyszínt a
legközelebbi családtagok hagyták el leg-
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utoljára, régen a család megbízottja a
temető kapujában és a háznál várakozó
koldusok között pénzt osztogatott. A
legközelebbi hozzátartozók a temetőből
a halottas házhoz tértek haza, ahol akkorra már a bútorokat az otthoniak a
helyükre rakták. Az asztalon bor és pogácsa volt, a közvetlen rokonság ezt
fogyasztgatva határozott a későbbi teendőkről, az osztozás megejtéséről. (Ha az
elhunyt nem rendelkezett másként, az
anya ruháját, ágybelijét, bútorait, konyhaeszközeit a lányok, az apa ruháit, gazdasági felszerelését a fiúk kapták, a jószágokon általában egyenlően osztozkodtak.) A halottat a legközelebbi hozzátartozók egy évig gyászolták: fél évig
teljes gyászban, fél évig félgyászban. Ez
idő alatt semmiféle hangos vigasságban
nem illett részt venni. A gyász első fél
évében ha a család összejött, a halott
számára is tettek tányért az asztalra. − A
szegény, vagyontalan halott, ingyenes
halott ~éről a település gondoskodott.
Debrecenben azt, aki hozzátartozó nélkül a szegényházban halt meg, a város
saját költségén temettette el. Őértük a ~t
végző papnak sem járt fizetség. Más
~eknél sem volt a pap juttatása meghatározva, az erre szánt összeget a szertartás
előtt (v. után) adták át a lelkésznek. A
következő vasárnapi istentiszteleten a
pap megemlékezett az elhunytról, ilyenkor a megjelent családtagok a templom
javára adakoztak. – E/ A halál tényéhez,
a ~hez több frazéma kapcsolódik. Szóláshasonlat: Biztos, mint a halál: vmi nagyon biztos. Szólás: Szíp halála vóṷt:
ezt mondták, ha az idős embernek váratlan, békés halála volt. Halálnak halálá-

tagló
val halt meg: gyötrelmes, nehéz halála
volt. Elmenne a dolog temetísire: nagyon lusta, dologkerülő. A meghalás tényének kifejezései: a) semleges mellékjelentéssel: Leesett az álla: meghalt. Felkötöttík az állát. b) vallásos ember szájából: A jóṷ Isten kiszóṷlította az árnyíkvilágbúl. Magához szólította az Isten. Istenhez tért. c) tréfás körülírással:
Elment FőÝdvárra deszkát árulni. Közmondás: Semmi sem biztos, csak a halál.
Halál ellen nincs orvosság. Amijen a temetís, ojan a fizetís: ki hogyan dolgozik,
úgy fizetik meg érte. L. még: halotti tor;
a fogalmak szócikkeit is!
temetkezési vállalat: – A/ A 20. század első évtizedeiben több ~ szolgáltatott a városban. Az egyiket Dankó Béla
és felesége alapította (Dankó Temetkezési Vállalat, Sas utca 3.). A vállalat
később Ekli József és társa tulajdonába
került, az új telephely a Domb utca 16.
szám alatt volt. Szolgáltatását elsősorban
a cívis parasztok, református vallásúak
vették igénybe. A másik ~ Gebauer Béla
és Ferenc tulajdona volt, irodájukat a
Kossuth utcán a Csokonai Színháznál
nyitották. Az ő ügyfelei nagyrészt urak,
ill. katolikus vallásúak köréből kerültek
ki. Kívülük még Csurka Lászlónak és
egy Fehértói nevűnek volt Debrecenben
~a. Ez utóbbi zárt Citroen gépkocsit
használt, amellyel főként vidékre és a
fővárosba jártak. A vállalatokat 1950ben Községi Temetkezési Vállalat néven
államosították. – B/ A legismertebb
Ekli-féle vállalathoz fénykorában tartozott egy 6 lovas nagy fekete gyászhintó,
benne lemezjátszóval, amely a sírhoz
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haladva a Rákóczi-harangot bimbamozta. Ez drága szolgáltatás volt, csak a
tehetősek tudták igénybe venni. Rendelkezésükre állt még egy nagy fehér kocsi
a felnőtt és egy kis fehér kocsi a gyermek halottak számára. Egyszerűbb →
temetéseknél pedig egy kisebb fekete
kocsi, de ez is cicomás. A gyászkocsik
kétoldalt és hátul üvegesek, vastag gyertyákkal és 2 db díszes lámpával, a lámpa
üvegje elöl fehér, hátul piros színű volt.
Használtak még egy szintén lóval fogatolt fekete színű furgont is, amellyel
klinikázni jártak, azaz az ott elhunytakat
szállították vele. A gyászkocsikat a
Domb utcán készítették elő, itt fogták be
a díszes fekete hámmal felszerszámozott
1−2−3 pár fekete lovat, amelyeknek a
kantárjára fölül hatalmas bóbitát csavaroztak. A halottat a háztól a furgonnal
előbb a köztemetőbe, a krematóriumba
szállították, innen vitte/vitték a temetési
szertartás végén a díszes kocsi(k) a sírig.
A → gyászhuszárok öltözete fekete színű, sujtásos ruha volt.
temető temetőÝ fn Olyan földterület,
amelybe a település, vallási közösség
halottait temetik. Debrecenben hajdan a
~k egyházi tulajdonban voltak. Az első
~k az ún. cinterem ~k, vagyis templom
körüli ~k voltak. A 15. századtól a legtöbb utcának saját ~je volt (Cegléd utcai
temető/Kossuth utcai temető, Várad utcai temető, Csapó utcai temető, → Hatvan utcai temető; Dobozi-temető, Rakovszki-temető). A 20. század elején a
városmagba még mindenütt beékelődtek
a régi ~k. 1962-ben minden régi felekezeti ~ megszűnt, felszámolták őket. (De:

tagló
→ zsidó temető.) A város jeles halottjai a
→ Köztemetőbe kerültek. A város régi ~i
közül a → járványtemetőbe a különböző
járványos betegségekben elhunytakat
temették. A → koleratemetőbe száz évig
tilos temetkezni, mert még addig élhetnek a baktériumok. A → Honvédtemető
megnyitása (és megléte) történelmi eseményekhez kapcsolódik. A ~ viszonylagos korára utal az → ócskatemető/ótemető név. − Közmondásban is szerepel:
Hóṷttat a temetőÝbűl nem lehet visszahozni: ami egyszer elveszett, azt már
nem lehet visszaszerezni.
temetőcsősz temetőÝcsőÝsz fn Temetőőr. A → temető rendjére, nyugalmára
vigyázott, különösen arra, hogy a fejfákat el ne lopják. A temető gondozása, az
utak rendben tartása, a rend fenntartása a
→ temetőcsősz feladata volt, akit a település v. az egyház alkalmazott.
Temetőkert: → Köztemető
templom ~ fn – A/ Egy közösség, falu, város egészének v. vmely vallási felekezethez tartozó gyülekezetének kultuszhelye. Debrecen híres ~ai a Nagytemplom, Kistemplom/Csonkatemplom,
Verestemplom, vmint a római katolikus
Szent Anna templom, a görög katolikus
templom és a zsinagóga/zsidó templom.
Az istenfélő ember templomos, idős ~ba
járó nők jellegzetes ruhadarabja a
templo- moskendő, a ~ot rendben tartó
alkalmazott a templomszolga. – B/ Több
frazéma kapcsolódik hozzá. Szóláshasonlat: Ojan szegíny, mint a ~ egere:
nagyon szegény. Inkább a zsidóṷ ~
dűjjík össze, mint (pl.) eltörjík a korsóṷm!: annak kifejezése, hogy inkább
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egy jóval nagyobb baj essen meg, amihez a beszélőnek semmi köze, mint ővele egy kisebb megtörténjék. Szólás:
Ámenre írkezett a ~ba: vmilyen eseménynek a végére érkezett, elkésett.
Abba a ~ba vóṷt, ahon üveggel harangoznak: részeg, ti. a kocsmában volt.
Nem adnám egy ~ bankóṷír: (tréf) sokért
nem adnám. Jön a ~!: akkor mondták,
ha az úton szemben fehér lovak húzta
fogat jött, ill. ha megláttak egy fehér
lovat. Rendreutasítás: Elíg egy pap egy
~ba!: egyszerre csak egy ember be- széljen! Közmondás: Több ház, mint ~:
nincs mindenkiben jóindulat. L. még: a
fogalmak szócikkeit is!
Templom-domb: → Pallag
Templom-hegy: → Pallag
templomi koldus: → koldus
templomos ~ mn Templomba járó,
istenfélő. L. még: nagytemplomos
templomoskendő templomoskendőÝ
fn A nők keszkenője, amelyet templomba járáskor viseltek. L. még: cívis női
viselet
Templomrom: → Bánk
templomszolga templomszóṷga fn A
templom rendben tartását, az istentiszteletekkel kapcsolatos apróbb teendőket
ellátó személy.
tempó tempóṷ fn Viselkedési forma.
Mijen bolond tempóṷi vannak ennek a
fiúnak.
tempósan tempóṷson hsz Alaposan,
kimérten. Nem hindrehandrán, hanem
tempóṷson dóṷgozik, nem csapja össze.
tempóson: → tempósan
tempózik tempóṷzik i Alakoskodik,
színlel.

tagló
ténfereg tínfereg i 1. Lábatlankodik.
2. Tántorog, támolyog. 3. Pl. disznó a
pocsolyában hentereg, fetreng. 4. Céltalanul járkál.
tengelice ~ fn Vadgalamb, vadgerle
közös neve.
tengely tengej fn Jármű (szekér) kerekét tartó alkatrész, amelyet a → tengelyágy vesz körül. Kezdetleges típusa a
→ fatengely. Közmondásban: Úgy forog
a tengej, ha kenik: (rosszalló) sokszor
csak a megvesztegetés viszi előbbre
ügyünk elintézését. Más változatban: Ha
kenik a tengejt, jobban forog a kerék.
tengelyágy: → ástok
tengelycsap tengejcsap fn A szekér
→ tengelyének vége.
tengelytok: → ástok
tengelyvégszeg tengejvígszeg fn A
szekértengely végébe illesztett erős vasszeg, amely megakadályozza, hogy a kerék lecsússzék.
tenger ~ fn − Szóláshasonlat: Ojan
míj, mint a feneketlen ~: vmi nagyon
mély.
tengeréjszaka tengeríccaka fn Szószerkezettel: öreg íccaka. Sűrű, sötét éjszaka; amikor olyan sötét van, hogy a
kés megállna benne.
tengerhagyma ~ fn Népi gyógyszernév: csillagvirág hagymája. L. még:
gyógynövények
tengeri ~ fn – A/ Zea majs. Hivatalos
jellegű neve kukorica, de hajdanában
Debrecenben is ismerték törökbúza néven. Fontos takarmány- és tápláléknövény (disznótengeri). (Részei: anyatő,
tengeriszár, tengericső; vadhajtása: tengerifia; a levágott szár: kóró/kórószál
/csutkakóró/ízékkóró, földben maradó ré-
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sze: csutkatő.) – B/ A közép-amerikai
eredetű növény hazánkban a 17. század
elején bukkant fel a Balkán-félsziget, ill.
Itália irányából, és a század végére már
szinte az egész országban el volt terjedve. A ~termesztés Debrecen határában
Erdélyből, a török hódoltság vége felé
kezdett elterjedni. Termesztését először
1720-ban a városhoz közeli kisnyilasokban engedte meg a városi tanács. A veteményes kertek növényéből a 19. század közepére állandó tavaszi növényünk
lett. Gyors meghonosodását elősegítette,
hogy hagyományos táplálékokat tudtak
belőle készíteni (kása-, pépesételek).
Kezdetben a szántóföldön is kerti művelési móddal termesztették, majd vetésterülete ugrásszerű megnövekedésével
párhuzamosan kialakult termesztésének
szántóföldi művelési módja. (A ~nek
mélyszántást adtak.) A gabonaneműekhez hasonlóan sokáig kézzel szórva vetették tavasszal (áprilisban), ezt a soros
művelés váltotta fel. E művelési mód a
Tiszántúl keleti részein csak 1920−1940
között vált általánossá. A soros műveléssel különböző vetési módok jöttek szokásba. Előbb szemmérték után kapával
v. ültetőfával fészekbe vetették. Országosan elterjedt az eke után barázdába v.
sarokkal a barázda oldalába vetés. A
gépi vetés a cívis parasztbirtokokon csak
1920 után terjedt el (vetőgép, ültetőgép).
Gyakran a búzavető gépeket alakították
át alkalmilag erre a célra. A soros művelést a gereblye alakú, fogakkal ellátott
eszköz, a sorhúzó (sorozó) tette pontosabbá, nyomában kapával, sarokkal v.
ültetőfával vetettek. Kezdetben kézzel
kapálták és töltögették a ~töveket, álta-

tagló
lában 2−3 alkalommal. A soros művelés
lehetővé tette az ekekapa/gépkapa/lókapa használatát, a kézi kapálás pedig a
gyomirtásra, ill. egyelésre/egyesítésre
korlátozódott. (Különösen a kvadrátos
tengerinél tudták ezt alkalmazni.) Az
egy lóval vontatott ekekapa használata
(húzat, húzatás) az 1940-es évekre hazánkban mindenfelé ismertté vált. Kapálás után a ~ nem igényel több növényvédelmi munkát. A nagy szárazságot a ~
nagyon megsinyli, ilyenkor mondta a
cívis gazdálkodó, hogy alszik a tengeri,
v. képszerűen: furujál a tengeri. Mindkettő azt jelenti, hogy a szárazságtól a
kukorica levele a furulyához hasonló
alakúra zsugorodik. Az állati kártevőktől, leginkább a varjaktól, ill. a tolvajoktól a ~tábla mellett őrködő csőszök (varjúcsősz) védték. − A tengeritörésnek két
módja volt: a csövet (tengericső, csöves
tengeri) csuhajjal ’borítólevél’ v. anélkül
törték le. Ez utóbbinál a borítólevelet
rajta hagyták a ~ szárán, a leveleitől
megtisztított ~t pedig csomókba gyűjtötték, majd a tengeriföldről kasos szekérrel
hazaszállították. Kevesebb termés esetén
a tengericsövet borítólevéllel együtt
törték le, és általában még aznap este
hozzáláttak a fosztáshoz. A fosztás, tengerihántás a gazda házánál társas munkában, kalákában történt (fosztó). A
nagyobb birtokon gazdálkodó cívis gazdák a betakarításhoz sokszor napszámosokat is felfogadtak. − A ~ betakarításának utolsó szakasza a szár levágása,
kévébe kötése, kúpba rakása és hazahordása. A szárvágás sarlóval történt. A szár
leveleit téli takarmánynak, a puszta kórót
tüzelőnek használták. A ~ földben ma-
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radt tövét tavasszal szedték ki (csutka,
csutkatőszedés). A ~csövek tárolására és
szárítására külön erre a célra készült
szellős építmények, górék (tengerigóré)
szolgáltak. Ha sok volt a termés, a fölösleget repülőgórékba tették. A kevesebb
termést v. a padláson terítették el, v.
levelének segítségével felfűzték, bokorba kötötték (kötözött tengeri), és a ház v.
az istálló eresze alá egy hosszú rúdra
akasztották. − A szem csutkától való
elválasztásának módja a morzsolás. Ez
hagyományosan tenyérrel történt, segédeszközül szurkálót v. lemorzsolt csutkát
használtak hozzá. A gyorsabb és eredményesebb morzsoláshoz kézre húzható
szöges ~dörzsölőt, ill morzsolószéket és
morzsológépet (tengerihántó) használtak. – A kézi morzsolás leginkább a
hosszú téli esték hasznos időtöltése volt,
de a munka dandárját májusban végezték
(májusi morzsolás). Ilyenkor minden tanyában napokig búgott a (kézi) morzsológép. A nagyobb gazdák ekkor válogatták ki a góréból kiszedett májusi morzsolt közül következő évi vetnivalónak a
legszebb csöveket. A kisgazdák a vetnivalót még ősszel kötözött ~ként eltették.
− C/ A 19. század közepe óta a ~vetések
nagy részét a cívis gazdaságok is
részesmunkával művelték meg. Ilyenkor
a gazda biztosította az előkészített szántóföldet, a vetőmagot, és gazdasági eszközeivel elvégezte a vetést. A részesnek
az első kapálástól a betakarításig adódó
munkákat kellett teljesítenie. A megtermelt mennyiségből az alkutól függően a
részest 1/3, ill. 1/4 rész (negyedrészes)
illette. − D/ A ~nek mint tápláléknövénynek még a múlt század első felében

tagló
is nagy jelentősége volt a cívis háztartásban. Leginkább a szegényebbek használták a kenyérgabona pótlására (máléliszt). Pépes és kásás ételek (tengeridara,
tengeri kása, puliszka, málépuliszka),
sült tészták (málégörhe) formájában
fogyasztották leggyakrabban. Főve (főtt
tengeri), sütve (sült tengeri), pattogatva
(pattogatott tengeri) Debrecen környékén is kedvelt csemege. − E/ A ~ legfontosabb takarmánynövényünk (takarmánytengeri). Elsősorban sertéshizlalásra (disznóhizlalás) használják. A szemes
~ fontos baromfieledel is (baromfitartás). − A búzavetőgéppel sűrűn vetett,
zölden levágott takarmány a csalamádé,
itteni nevén misling (mis- lingföld). A
misling másodvetés, árpa után vetik. A
zöld ~ szár elsősorban nyári takarmány
(zöldtakarmány), de silózással tartósíthatják is (silótakarmány). A csalamádé
a Tiszántúlon csak a 19. század közepén
bukkan fel. Elterjedése kapcsolatban áll
a nagy tejhozamú szarvasmarhafajták
meghonosításával. – F/ A ~ alapvető
fontosságát mutatják a cívis nyelvben
előforduló egyéb elnevezései (fajtái) is:
disznótengeri, fehértengeri/cukortengeri, fiatengeri, gyengetengeri, kötéstengeri, lófogútengeri/Hájsmán-tengeri, bánkúti lófogú tengeri, magyar tengeri, mazsolaszemű
tengeri/mazsolatengeri,
ótengeri, pirostengeri, fokhagymatengeri. Csemegének való a csinkvánti tengeri/oláhpiros tengeri/liliputi tengeri/
száznapos tengeri. Közvetve a ~ről vallanak a vele kapcsolatos szóláshasonlatok is: Akkora, mint egy csű ~: főként
újszülöttre vonatkoztatva: nagyon kicsi.
Teszi magát/Feszít, mint két csű ~ egy
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zsákba: (tréf) nevet-ségesen rátarti, öntelt, büszke. Más változatokban: Kihúzza
magát, mint két csű ~ egy zsákba. Tartya
magát, mint két csű ~ egy zsákba. L.
még: a fogalmak szócikkeit is!
tengeribontó tengeribontóṷ fn A →
csuhajlevél/tengericsuha felszakítására
szolgáló rövid fadarab, amelyet a jobb
csuklóra erősítenek.
tengericső tengericsű fn Röviden
csűnek mondják. Szószerkezettel: egy
csű tengeri. A → tengeri csöve. Részei:
→ bajusz, tengerihaj (csuhé), tengeriszemek, cimere; a lemorzsolt cső
neve: tengericsutka/csutka. Szóláshasonlatban: Akkora, mint egy csű tengeri: pl.
újszülött nagyon kicsiny.
tengericsuha: → csuhajlevél
tengericsutka ~ fn Csutkának is
mondják. A lemorzsolt → tengericső
torzsája. A paraszti háztartásban még
nemrégen is fontos szerepe volt. A tavasszal lemorzsolt tengeri csutkáját a →
góréba v. más szellős helyre tették/teszik
száradni, ahonnan egész évben feltüzelték/feltüzelik. Jó tüze van, hátránya,
hogy hamar elég, nem tartja a parazsat,
nincs → pártüze.
tengeridara tengeridera fn Kukoricadara. Búzadarával, összevágott krumplival, sütőtökkel, cukorrépával, takarmányrépával elegyítve a jószág téli abrakolására használták. Kiszitálva ez a →
tengerikása.
tengeriegyelés tengerieggyelís fn
Mondják tengerieggyesítísnek is. Sűrűn
nőtt → tengeri ritkítása, oly módon hogy
egy bokorban csak egyet hagynak meg.
L. még: egyelés
tengeriegyesítés: → tengeriegyelés

tagló
tengerifia ~ fn A → tengeri vadhajtása.
tengeriföld tengerifőÝd fn → Tengerivel bevetett földterület.
tengerigóré: → góré
tengerihaj ~ fn A → tengericső borítólevele, csuhéja.
tengerihántás ~ fn Nevezik → fosztásnak, fosztónak is, köznyelvi elnevezése kukoricafosztás. A háznál a betakarítás után összegyűlt tengericsöveket ismerősök, szomszédok, rokonok egymást
kisegítve, közös munkával tisztították
meg a levéltől. A közösen végzett munka jó alkalom volt a beszélgetésre, mesemondásra, játékos évődésre, dalolásra.
A ~ra szóló meghívás szokásos módja: a
gazdasszony sorra járva ismerőseit,
meghívta őket. Mint minden → kalákás
munkánál, itt is visszaadták a munkát; a
soros ~t rendszerint az utolsó együttdolgozásnál beszélték meg. A ~ban részt
vevőket a háziak főtt tengerivel, borral,
édes pálinkával kínálták. A munka befejezésekor táncoltak, áldomást ittak. Játékos és jósló jelentősége is van a talált
piros csőnek: ha a legény el tudja venni
a lánytól, csókért adja vissza. Az a lány,
aki 3 piros csövet talál, abban az évben
férjhez megy. A cívis gazda annak a
munkásának, aki tengeritöréskor, ill.
fosztáskor piros csövet talált, dupla napszámot adott. Máshol a piros csövekből
tréfásan jósoltak a születendő gyerekek
számára, sőt jó szerencsére és a jó termésre is. Az egyik legismertebb, és leghosszabb életű → munkaszokásunk,
hagyományai még a múlt század derekán
is elevenen éltek.
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tengerihántó: → tengerimorzsoló
tengerikása ~ fn 1. Puliszkaliszt, kiszitált finom → tengeridara. 2. Kukoricából pépszerűvé főzött étel. − A ~´t sós
vízben főzik, majd adagonként tányérba
teszik, a tetejét kicsit megzsírozzák,
megborsozzák, esetleg sült tepertőt tesznek rá, vagy szilvalekvárral, túróval ízesítik. Tejet is önthetnek rá. Leginkább
téli időszakban vacsorára szokták fogyasztani. Sokan tévesen ezt is → puliszkának nevezik. Szegény(ebb) családoknál gyakran csak sima ~ került az
asztalra.
tengerikása cibere: → kásacibere
tengerikóró tengerikóṷróṷ fn Levágott kukoricaszár.
tengerimorzsoló tengerimorzsolóṷ
fn Ritkább neve: tengerihántóṷ, morzsolóṷgép. Egyszerű gép, a tanyai gazdálkodás fontos eszköze volt. Ketten
működtették, az egyik a gép karját tekerte, hajtotta, a másik fölülről rakta bele
egyenként a tengericsöveket, etette. Naponta akár 100 q tengerit is → lecsöveztek vele. Májusban minden tanyában
ment a ~, morzsoltak. L. még: hántószék,
hántóvas
tengerinád ~ fn Vastagabb → nádfajta.
tengerinyilas ~ fn Kukoricatermesztésre felosztott földterület egy darabja. A
19. század elejéig a tengeritermelés külön kiszakított ~okban folyt.
tengeriselyem tengerisejem fn A →
tengericső hegyén levő selymes bibeszálak.

tagló
tengeriszár ~ fn Röviden: szár(a). A
→ tengeri föld feletti része; ez mint
takarmány, ill. tüzelő.
tengeriszem ~ fn Röviden: szem;
szószerkezettel: egy szem tengeri. A →
tengeri termésének éretten sárga színű
szeme.
tengeriszurkáló tengeriszurkálóṷ fn
Hegyes végű, hosszúkás vaseszköz,
amellyel a → tengericsőről egy sor szemet eltávolítanak a morzsolás megkönynyítésére.
tengeriszüret: → tengeritörés
tengeritermés tengeritermís fn Az
egy év alatt termett → tengeri összessége.
tengeritörés tengeritörís fn Röviden:
törís; ritkább (és régibb) neve: tengeriszüret. Az érett kukoricának a szárról
való betakarítása. A régmúltban a szőlőszürethez hasonlóan ennek idejét is a
városi tanács állapította meg. A ~ hoszszadalmas munka (volt), ha meleg a
nyár, már szeptember elején törik, rossz
idő esetén október elejéig is eltart(ott).
Eszköze a bontófa/nyövező volt. Ezzel a
törő végighasította a tengerinek a csuháját, lehúzta, ameddig tudta, a csutkát bal
kézzel alul megmarkolta, és jobbal letörte a már tiszta csövet. (Érett tengerinél
ez könnyen ment.) Tengeritörísnél egy
ember egyszerre két sort vitt, vagyis két
sort tört. A letört tengerit zsákba v. veszszőkosárba tették, és a törőket követő
szekérrel a tengeriföld végébe szállították. A szekéren összefordított kas v.
deszka volt. A tengerit hazaszállítás után
a padlásra v. góréba helyezték el. A benőtt végű csöveket kiválogatták, mint jó
vetőtengeri ezek a padlásra kerültek. Ki-
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válogatták a gyengébb minőségű, meg
nem kötött csövekkel is, ezekből abrak
lett. A kórót csutkavágóval v. sarlóval
vágták le. A munkás bal kézzel megfogta a kórót, jobbal a földhöz közel levágta, és muharral v. a szár levelével kévébe
kötötte. A kévéket a csutkaföldön kúpba
állították össze, és vendégoldalas szekérrel hazaszállították. A szekeret hasonlóan rakták meg, mint gabonahordáskor. A
kórókévék a tanya gazdasági udvarában
boglyába kerültek (legtöbbször egy szekérrel egybe). A kóró télen a szarvasmarha, juh kedvelt tápláléka. A lerágott
kórót (csutkaízék) tüzelésre használták.
A földben maradt csutkatöveket tavaszszal kiszántották, összeszedték, csomókba rakták, nyáron ezzel tüzeltek (csutkatőszedés). L. még: a fogalmak szócikkeit is!
tengeriültető: → ültetőgép
tengeri-ültetőgép: → ültetőgép
ténsasszony ~ fn → Ténsúr megnevezésű emberek feleségének → megszólításaként v. megnevezéseként, főként
alacsonyabb társadalmi személyek részéről; tekintetes asszony. A városi (idős)
zsidó asszonyoknak, mesterasszonyoknak mondták, hogy ~. L. még: ifiasszony
ténsúr ~ fn 1. Mesterek, boltosok, kisebb rangú tanult emberek → megszólítása. 2. Tekintetes úr. A jegyző is ~ volt,
egyesek szerint azonban a zsidó boltost
hívták ténsúrnak, feleségét ténsasszonynak, de a jegyzőt már → tekintetes úrnak.
tenta: → tinta
tente ~ msz (gyny) Lefekvésre és alvásra biztató szó. Tente, baba, ~! Alta-

tagló
tóban: Tente, baba, aluggyál! Angyalokkal álmoggyál!
tentél ~ i (gyny) Alakváltozata: tentikél. Gyerek lefekszik. Igekötős alakja:
→ letentél.
tentikél: → tentél
tenyér tenyír fn − Szólás: Csak a tenyeribe nem vette, annyira szerette: nagyon szerette. Húzzál a tenyerembül egy
szál szőÝrt!: lehetetlen dolog kérésére
válasz.
tenyeres ~ fn Elemi iskolai büntetésként: tenyérbe csapás vesszővel, (nád)
pálcával, vonalzóval. L. még: cívis iskola, plága
tenyészcsalád tenyíszcsalád fn A kiválasztott legértékesebb méhcsalád, kiváló tulajdonságai miatt fiasításának egy
kis részét másik családhoz teszik szaporítás, tenyésztés céljából. L. még: méhészet
tenyészcsúcs tenyíszcsúcs fn A gyökérnek a növekedő része. L. még: gyümölcstermesztés
tenyészkan: → magkan
tenyészkoca: → magkoca
tenyésztőkeret tenyísztőÝkeret fn →
Méhészetben olyan ütköző nélküli keret,
amelyben a füzéres léceket egymás fölött több sorban könnyen kivehetően
rögzíteni lehet.
tép típ i 1. Ludat, kacsát tollától megfoszt. A gazdasszonyok a libát, kacsát
egy évben kétszer ~ték, de volt, aki a
libát minden hatodik hétben: tizenkét
hetesen először, utoljára Imre napján,
november 5-én ~te. 2. Megszaggatja a
gyapjút a körömpővel, hogy szálas, pi-
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hés legyen. − Adatolt igekötős alakjai:
→ eltép, megtép, összetép.
tépelődik típelőÝdik i Erősen gondolkodik, hogy mit csináljon; töpreng.
teperedik ~ i Földre ül.
tepertő tepertőÝ fn 1. Nyers zsírszalonna és tartósított szalonna kiolvasztásakor visszamaradó összesült zsírdarab.
A zsírolvasztásra szánt szalonnát a disznóölést követő napon kisütik (zsírolvasztás). Ennek mennyisége és darabjai különbözők, gyakran csak szélekről, a hasaaljából leesett v. a zsírszövet vastagságából belülről levágott, eleve bőr nélküli
része. Étkezésre a húsos pecsenyekövértepertő a legfinomabb. Ezt a cívisek
általában hidegen reggelire fogyasztották. A 20. század első felében a tiszántúli parasztságnál, így a cíviseknél is elterjedt a nagyobb, többnyire bőrös ~ sütése,
kifejezetten étkezési céllal. Ehhez a húsos hasaalja-szalonnából féltenyérnyi,
tenyérnyi darabokat vágnak. Hogy sütéskor szétnyíljon, a bőrnél hegyes késsel beszurkálják, és lassú tűzön sütik ki.
A szedőlék ~től megkülönböztetve, ezt a
Tiszántúlon (helytelenül) pörcnek is
nevezik. A ~t csak közvetlenül étkezés
előtt célszerű megsózni, különben a só
lelágyítja. A disznóölési zsírolvasztásból
maradt ~ (szalonnatepertő) és a bőrösen
kisütött ~ önálló reggeli-, vacsoraétel. A
szalonnatepertőt többféle étel (cívis
konyha) készítéséhez használják. A kisütött pörc egy részét régebben zsírosbödönbe tették, forró zsírral lefojtották, és
nyáron kiolvasztva fogyasztották. − A
fodorháj kisütésével nyerik a fodorhájtepertőt (fodortepertő), a háj kisütéséből

tagló
marad vissza a hájtepertő, a belekről leszedett kövérjéből, a bélkövérből sül ki a
béltepertő. A bélkövért a fodorhájjal
együtt is kisüthetik, ezek ~jét szintén
béltepertőnek nevezik. 2. Sömör a száj
szélén. L. még: csepleszháj; a fogalmak
szócikkeit is!
tepertős tepertőÝs mn Szószerkezettel: tepertőÝs szájú. Sömörös, kipattogzott 〈szájszélű〉.
tepertős pogácsa tepertőÝs pogácsa:
A → disznóölésből megmaradt tepertőaljat megvagdalják, belegyúrják a tésztába, a tetejét párhuzamosan v. kockára
megvagdalják, tojással bekenik, megsütik. Módosabbaknál készítették. L. még:
pogácsa
tepertős szájú: → tepertős
tépés típís fn 1. Teljes neve: gyapjútípís. A mosott gyapjú megmunkálása
(fellazítása, szálasítása) a tépőszékre
erősített → körömpővel. Típís alá jön:
megtépődik. 2. Kacsa, liba tollazatának
megtépése.
tepett rongy ~: Fokozó értelemben:
tiszta rongy, csupa rongy.
tépőszék típőÝszék fn Másik neve:
csikóṷ. → Gubacsapóknál a gyapjú tépésére, kártolására használt 4 lábon álló
kártolószék, ill. kártolópad.
tepsi ~ fn Hosszúkás alakú ovális v.
szögletes, alacsony oldalú konyhai
edény. A (cívis) gazdasszony régi ~je
még cserépből készült (→ cseréptepsi),
és a kemencébe téve használta. (Azt
tartották, hogy a kolbász ebben sül meg
a legjobban.) A sütőben való sütéshez, a
→ vaskonyhán már a fémből készült
változatát használták/használják. Anyaga

231

takarítás

lehet(ett) pléh, ill. réz. A → pléhtepsit a
drótos, a → réztepsit a rézműves (cigány) csinálta. Ez utóbbi a korabeli nóta
szerint is a jómód kifejezője volt: Réztepsibe sül a málé. Nem leszek csizmadiáné! − A ~ egyik felhasználási területe
a → mézeskalácsos-mesterséghez kötődik. L. még: nagytepsi, sima tepsi
tepsiállvány: → tepsitartó
tepsifogó tepsifogóṷ fn Vastag filcből készült tűzálló edényfogó, → kalap.
A → mézeskalácsosok kiskemencézéskor használják.
tepsismálé: → málélepény
tepsitartó tepsitartóṷ fn Másik neve:
tepsiállvány. → Mézeskalácsosoknál
tepsik tárolására szolgáló falhoz rögzített
polcrendszer.
tér ~ i 1. Fér. 2. Nem tér tülle: nem
hagy neki békét. − Adatolt igekötős
alakjai: → beletér, betér, eltér, hozzátér,
kitér, megtér, rátér.
térd térgy fn 1. A comb és az alsó
lábszár közötti ízület. Szólás: Mán a térgyin nőÝ ki: megunt dologra mondják. A
térgyibe szállt az esze: öregkorára meggyengült az esze. 2. Nadrágon a ~et fedő
rész. − Az emberi ~ milyenségére vonatkozik a → huszártérdű és az ökörtérdű
összetétel. L. még: emberi test
térdekalácsa térgyekaláccsa fn Térdkalács. L. még: emberi test
térdepel térgyepel i Térdel. Térdre
ereszkedik, letérdel. Igekötővel: → letérdepel.
tere: → teher
tereget ~ i 1. Kimosott ruhát száradni
kiakaszt. 2. Vkinek az orra előtt hadonászik. L. még: megtereget

tagló
terel ~ i 1. A → juhász a → nyájjal
halad, irányítja azt. 2. A kutya a juhász
utasításai szerint irányítja a birkákat.
Igekötővel: → megterel.
terelő
terelőÝ
fn
Rekesztőhalászatban a vesszőből v. hálóból készített varsának karók segítségével rögzített, szárny alakú része, amely a
halakat megfelelő irányba tereli. L. még:
halászat a hortobágyi vizeken
terem ~ i Létrejön, keletkezik, (személy) születik. Ijen jány nem ~ mindenütt. Szólás: Ott is ~, ahon nem vetik:
a gaz, gyom gondozás nélkül is mindenütt megtalálható. L. még: kiterem
teremt ~ i Kípen ~: pofon üt. Frazémákban is szerepel. Káromkodás: Isten
~ette az anyádat! Fenyegetés: Úgy a
főÝdhöz ~elek, hogy anyád kanállal se
kapar fel! Szólás: Úgy kípen ~elek, hogy
egyik szemed vendígsigbe megyen a másikho: jól pofon ütlek. Közmondás: Ha
az Isten nyulat ~ett, akkor csorbóṷkát is
~ neki!: Isten segítségével a sok gyermeket is fel lehet nevelni. L. még: leteremt.
teremtés teremtís fn − Káromkodás:
A teremtísit az anyádnak!
Teremtő TeremtőÝ tn → Isten. Vallásos ember jókívánsága: Az én TeremtőÝm álgya meg!
Teremtő Isten: → Isten
Teremtő szent Isten: → Isten
terepély terepéj mn Terebély(es). →
Szarvasmarha (ökör) alakjának, szarvállásának jelölésére.
terével terível hsz Földterület egyegy sávjára vonatkoztatva: sorjával. Trágyázáskor előÝször csak egy sort fognak
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fel, oszt úgy mennek terível, vagyis sorjával.
tergenye ∼ fn 1. Másik neve: csacsinyereg. Pásztorok teherhordó szamarának hátára erősített faváz, amelynek
segítségével élelmiszert tartalmazó zsákot, zacskókat, ill. ruhaneműt és különféle eszközöket szállít. 2. Nagy, nehéz teher, csomag, rakomány.
tergenyés ~ I. mn Teherrel megrakott 〈állat〉. II. fn Terhet húzó személy.
A ~ a → hordár elődje, kétkerekű kocsit
tolt v. húzott.
tergenyés szamár ~: a) Teherrel
megrakott → szamár, teherhordó szamár. b) Olyan személy, aki többet cipel,
mint amennyit elbír. Szóláshasonlat:
Ojan, mint egy ~: ti. sokat cipekedik.
tergenyézik ~ i Terhet szamáron
szállít.
térgy: → térd
terhelő terhelőÝ fn Széles szíj v. heveder, amellyel lovon a nyerget, ill. szamáron a teher szállítására való fanyerget
rögzítik.
terhes felleg ~: Esőfelhő. Ebből
nyúlik le az → esőzsák. L. még: felleg
*terhesház: Módos polgárok udvarán állt. Kisebb épület volt, itt tárolták az
élelmiszert. Volt sütőház, szalonnásház,
lisztesház is.
terhesség: → várandós állapot
teri: → teher
teringette: → teringettét
teringettét teringettít isz Alakváltozata: teringette. Fenyegetés: Teringette,
rossz köjök! Szitkozódás: Azt a kutya teringettít!
térít ~ i Legelő jószágot hazafelé for-

tagló
dít.
terítő terítőÝ fn Szemfedő. L. még:
kaszniterítő
terivel ~ hsz Sorjával.
terjéng ~ fn Népi gyógyszernév: szirupos fájdalomcsillapítószer. L. még: népi gyógyászat
terjenget ~ i Gesztikulál, kezével hadonászik. Ne terjengess itt előÝttem! Ne
terjengesd előttem a kezedet!
termel ~ i 1. Állatot tenyészt. Mink
magunk ~tük a libát. 2. Méh mézet előállít. A krajnai mí jóṷl ~. − Adatolt igekötős alakjai: → betermel, letermel, túltermel.
termelés termelís fn 1. A méznek a
közvetlen létrehozása, előállítása. 2. →
juhtartás.
termelőszövetkezet: – A/ Népi neve:
közös. A ~ek szervezése Debrecenben is
a Magyar Dolgozók Pártja központi
vezetőségének irányelvei szerint folyt
1948−1956 között, ill. az MSZMP irányításával az 1960-as évek elején. A
szavakban hirdetett „önkéntesség” a
valóságban durva erőszakot, a parasztsággal szembeni kényszerintézkedések
sorát jelentette városunkban is. A ~nek 3
típusa volt: a) A tulajdonképpeni tszcsben (termelőszövetkezeti csoport) a tagok a legfontosabb talajelőkészítő munkát együttesen, egyéni munkával, közös
táblán vetésforgóval végezték el. b) Fejlettebb, de a legkevésbé népszerű: volt,
amikor egyéni munkával, de közösben
táblásan megművelt föld terményeit átlag szerint osztották el maguk között. c)
A tulajdonképpeni ~ az a „szocialista”
szövetkezeti forma, amelyben a tagok a
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beadott javaktól függetlenül, a közösen
végzett munka arányában részesültek
jövedelemben. Közös jellemzőjük volt a
központi irányítás, az állítólagos nagyfokú szervezettség [!], a föld, állatállomány, eszközök, sőt a jelentősebb gazdasági épületek (istállók, magtárak, górék stb.) igénybevételével, munkaegységekben való elszámolással, ill jövedelemelosztással. Legfőbb szerve a közgyűlés, az elnök széles körű jogokkal
rendelkezett. A munka végzésére brigádokat szerveztek, ezeket brigádvezetők
irányították. A zárszámadás, zárszámadó
közgyűlés a ~i élet legfontosabb eseménye volt. Hamarosan kialakultak a milliomos téeszek, amelyek nemcsak taglétszámra, hanem földterületre, felszereltségre és jövedelemre nézve is nagyok
voltak. Megindulhatott bennük a mezőgazdaság nagyüzemi, ipari keretekben
működő formája (gépesítés, kemizálás,
öntözés stb.). A ~ek felvették a kisiparosokat is (kovács, lakatos, ács, kőműves,
asztalos, villanyszerelő stb.). Különböző
műhelyek alakultak, speciális brigádok
(pl. építőbrigád) jöttek létre. A szakemberhiány leküzdésére külön iskolák,
tanfolyamok működtek, ahol szakembereket képeztek. − B/ A ~i mozgalom elterjesztésének egyik politikai célja volt
az egységes parasztság kialakulásának
megvalósítása. A ~ fennállása idején végig − néhány kivételtől eltekintve − sok
nehézséggel küzdött: főleg a fiatalok
elvándorlása az iparba, a ~i parasztság
elöregedett; a korábbi családi rend, munkamegosztás megbomlott. A ~i mozgalom a településhálózatban is nagy változást hozott. A tanyák a táblásítás útjába

tagló
kerültek, fokozatosan lebontották őket.
Így történt ez a hajdan híres debreceni
→ tanyavilágban is. Másutt tanyaközpontok alakultak, de sokan beköltöztek a
közeli városba, nagyobb településre. − A
~ek gazdálkodására (általában) jellemző
volt a pazarlás, a hozzá nem értés. Debrecenben tudnak olyan esetről, hogy a
szarvasmarha azért pusztult el, mert nem
jászolba, hanem mint a lovaknak, a jó
magasan levő rácsokba rakták a takarmányukat.
termény termíny fn Mezőgazdasági
növényi termék; → gabona.
terménydaráló-daráló termínydarálóṷ darálóṷ: A → járgány egyik fajtája,
típusa.
terményes talyigás: → talyigás
terményvásár: → vásár
termés termís fn 1. A népi hiedelem
szerint a vevőnek bőven kell kimérni a
búzát, mert akkor jó ~ lesz. Szólás: Ne
örűjj előÝre a jóṷ termísnek, mert az
még sokszor kinn alszik!: még érheti kár.
2. → Árpa a szemen. L. még: méztermés
terméses termíses mn Termő, termést
hozó 〈szőlőtő〉. L. még: szőlőtermesztés
−szőlőművelés
termésjóslás: Bizonyos naptári ünnepeken a következő év terméskilátásaira jósoltak, elsősorban a különböző előjelekből, leggyakrabban az időjárás alakulásából. Alapja az évszázados megfigyelés, amely a legszorosabb kapcsolatban állt az → időjóslással, hiszen a jó
termés a kedvező időjárás függvénye.
Néhány példa: Ha Szent György-nap
előÝtt dörög, jóṷ termís lessz: ha április
24-e előtt dörög, bő termés várható. Or-
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bán napja behabarja a paszujt. Azt jelenti, hogy ~ napján (május 25.) még
fagyhat, és akkorra a paszuly kikél. A
következő népi bölcsességek (elsősorban) a szőlőtermésre vonatkoznak: Ha
fínylik Vince, megtelik a pince. Változata: Ha megcsordul Vince, teli lessz a
pince: ha Vince napján (január 22-én)
enyhe, napos idő van, jó szőlőtermésre
lehet számítani. Ha fínylik gyertyaszentelőÝ, az íziket szedd előÝ. De ha ködös
Boldogasszony, nem marad el a jóṷ
haszon: ha Gyertyaszentelő Boldogaszszony (február 2.) ünnepén süt a nap, a
tél hátralevő része még hideg lesz, de ha
ködös az idő, akkor jó (szőlő)termés
várható. Ha Mihájnak könnye csordul,
könnyen ecet lessz a borbul: ha szeptember 29-e táján esős az idő, az árt a
szőlő minőségének. − Ilyenféle tömör
fogalmazású ~ok elterjedésében nagy
szerepe volt a → kalendáriumoknak.
természet termíszet fn 1. Viselkedés,
emberi természet. 2. Ondó. L. még: emberi test
természetes enyhely: → enyhely
természetes szárítás: → szárítás
termőgally termőÝgaj fn Termőág,
gyümölcsfának termést hozó ága.
termőíves kolna termőÝíves kolna:
Alacsony termőívű → almafa.
termőíves orsós termőÝíves orsóṷs:
A vezérág és négy másik ág meghagyásával, ill. lekötözésével kialakított 〈almafa〉. Ilyenre főleg az alacsony törzsű delicseszfajtákat alakították ki, ahol az alsó
ágak szétállnak, a csúcs felé meg rövidebbek. L. még: alma

tagló
ternókendő ternóṷkendőÝ fn Finom
gyapjúkendő. Általában → nászajándék,
a vőlegény szülei vették a menyasszonynak.
terpesz ~ fn A fa tőrészének föld feletti kiszélesedett része.
terül ~ i Tészta sütés közben ellaposodik. Összesülnek a puszedlik, ha ~ a
tíszta. − Igekötős alakokban: → elterül,
nekiterül.
területmértékek: Földmértékegységek; a szántóföld v. más mezőgazdaságilag hasznosítható területek meghatározására szolgáló népi mértékegységek. A ~
legtöbbje eredetileg hivatalosan is érvényben volt, azonban annyira belerögződtek a helyi gyakorlatba, hogy érvénytelenítésük után is használták őket.
Sok helyen a téeszekig fennmaradt a paraszti közösségekben a jobbágytelkek
rendszerére utaló ~, pl. telek/telekföld,
föld, ill ezek hányadai, pl. fertályföld. A
cívis gazdálkodók is használták a köblös, kisköblös, vékás (félvékás, háromvékás, négyvékás), mérővéka stb. elnevezéseket, amelyek eredetileg a földterület
vetőmag-befogadóképességét jelölték.
Vannak régi mértékekre utaló ~, pl. lánc,
láncalja, kvadrát, négyszögö/kvadrátöl,
négyzetöl. Külön csoportot alkotnak
azok a ~, amelyek a földközösségi határújraosztások területegységeiből jelentésátvitellel keletkeztek, pl. nyilas, kaszáló/kaszálóbirtok, rét, kenderföld stb.
A 19. századi legelőelkülönítések és tagosítások idején sok helyen egyetlen
határrészből szakították ki és osztották
fel a közös területekből a járandóságot.
Így keletkeztek a páskum, kompetencia
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stb. típúsú ~, amelyek meghatározott
területegységeket jelentettek. A cívis parasztok ismerték és használták még a
boglya és az újboglyás ~et is. Mindkettő
a kaszáló nagyságának jelölésére szolgált. Szántóföld nagyságára vonatkozott
a berenaalj; a művelés (pl. kapálás)
szempontjából felosztott földterület egy
része a pászta, ráta, kisebb darabjuk a
pászma. Az egészen kis tanya(föld) tréfás neve ürgenyilas volt. − A régi népi
~re jellemző, hogy vidékenként, tájanként, helységenként más a tar- talmuk és
jelentésük. Ennek főleg a jobbágytelkek
változó nagysága az oka. A ~ a feudalizmus idején nem az egységesülés felé
fejlődtek, hanem szaporodtak és differenciálódtak. Különösen sokfajta mértékegységet ismertek a szőlővidékeken.
Néhány közülük a szőlőművelő debreceni cívisek előtt is ismert volt (szőlőföld
mértékegységei). A régi ~ hivatalos
használatának a 19. század második felének tagosításai, ill a kishold /magyar
hold, főleg a nagyhold/kataszteri hold
/katasztrális hold/kataszter (és kisebb
egységeinek elnevezése, pl. négyszögöl,
ár stb.) meghonosodása vetett véget.
Érdekes elnevezés az osztályozott hold,
ez a földosztás számítási mértékegysége,
ill. a katasztrális hold ritkábban említett
neve volt. A hektár 1970-ben történt hivatalos bevezetése óta a katasztrális hold
stb. is háttérbe szorult. L. még: négyzetmérföld; a fogalmak szócikkeit is!
terül-fordul: → térül-fordul
térül-fordul ~ i Ritkább alakváltozata: terül-fordul. Elmegy vhova, és hamarosan visszatér.

tagló
tervezés tervezís fn A szűrre hímzendő minta kigondolása, összeállítása a
szokásos motívumokból. L. még: szűrhimzés
tésis ~ nm Te is.
test ~ fn → Emberi test. Minden ~e
rísze összefázott. Tréfás felsóhajtás: Szegíny ~em! Mikor ígetnek meg Pesten?:
bárcsak elkárhoznék Budapesten! Szólás: Nem kell se ~emnek, se lelkemnek:
gyűlölöm, utálom.
testál ~ i 1. Örökül hagy, végrendelkezik. 2. (tréf) Állat a végét járja, döglődik. Igekötőkkel: → eltestál, megtestál,
rátestál.
testálás ~ fn Végrendelkezés.
testállás ~ fn Küllem, testfelépítés. A
juhászatban a → vezérürü kiválasztásakor fontos szempont.
*testamentárius: Hivatalos személy,
a régi időkben csak a jelenlétében felvett
→ végrendelet volt érvényes.
testamentum: → végrendelet
testi része: → testrész
testiruha ~ fn Mindkét nem felvenni
való ruhája, fehérneműje, mindaz, amit
közvetlenül a testre vesznek fel. Idetartozik a férfiing (ing), gatya, ill. a női
ingváll, pendely, bugyogó. A ládafiába
~´t nem tartottak, még törülközőÝt se. A
pásztorok beszorulásig kint voltak, számukra a gyerekek és a feleségek hordták
ki a tiszta ~´t. A pásztor sosem vetette le
az ingét, ha a szabadban nyílt vizen fürdött, a ~´ja akkor is rajta volt. A pásztor
~´ja (bőgatya, ing) kezdetben hófehér
volt, aztán kék színűre változott. L. még:
hortobágyi pásztorviselet; a fogalmak
szócikkeit is!
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testmeleg ~ fn Az emberi test hőmérsékletéhez hasonló meleg(ség).
testőr testőÝr fn → Gyászhuszár [?].
testrész testrísz fn E/3. sz. birt szragos alakja: teste rísze. Az ember, ill. az
állatok testének nagyobb, kivülről látható része. L. még: emberi test
testus ~ fn Tegezés. Testusnak szóṷlít: tegez vkit.
testus barátok ~: Tegeződő, pertuban levő jóbarátok.
testvér tesvír, testvír fn 1. Ugyanattól
az apától és anyától származó utódok
(egytestvér). Nyomatékos népnyelvi
alakja: jótestvér. Az idősebb férfi~ báty,
a fiatalabb öcs, az idősebb nő~ néne, a
fiatalabb húg. (A köznyelvi nővér, fivér
nyelvújításkori.) A ~ekre vonatkozó
rokonsági terminológia adja az alapját az
összes vér- és műrokonságra vonatkozó
kifejezéseknek: bácsi/bácsika, édesbácsi, édesbátya stb. Ott, ahol a sógori
viszony jelölésére is a vérrokonság terminológiáját vették át, ugyancsak a ~ekre vonatkozó alapszavakkal fejezték ki a
rokoni viszonyukat, pl. a vér szerinti
(unoka)öcs felesége húgomasszony. Ha
a ~ek származása csak apáról v. anyáról
közös, akkor féltestvérek. Mostohatestvérek, akik nem vérrokonok, de szüleik
házasságkötése révén egy családban nevelkedtek (de: féltestvér). – Hagyományőrző parasztcsaládban a 2−3 évvel idősebb ~ keresztnevéhez a fiatalabb hozzátette a bátyámot, nénémet, és magázta. A
fiatalabbakat tegezték, és keresztnevükön szólították. − A 19−20. század fordulója óta a polgárosodó paraszti társadalomban a ~ek jelentősége megnőtt, pl.

tagló
általános szokás, hogy a barát helyett a
~t, elsősorban az anya nőtestvérét hívják
keresztanyának. 2. Testi-lelki jóbarát. −
Szólás: Tesvírek közt is megír annyit:
igazán nem drága érte az az ár. L. még: a
fogalmak szócikkeit is!
tesvér: → testvér
tesz/en ~ i 1. Kenyérsütéshez kovászt
készít. 2. Úgy tesz, hogy...: úgy gondolja, hogy... 3. Törvínyt tesz: 〈bíró〉 ítélkezik. 4. Szokatlan dolgot művel. 5. Mit
tesz?: mit jelent? − Szólás: Ez mán teszi!: ez igen, ez már döfi! Se tette, se
vette: nem készülődik hosszasan, nem
kelt nagy feltűnést. Közmondás: Ahova
nem tettél, ott ne keress!: ne kutakodj a
más holmija között! − Adatolt igekötős
alakjai: → betesz/en, félretesz/en, feltesz/en, kitesz/en, letesz/en, megtesz/en,
odatesz/en, rátesz/en.
tesziháló teszihálóṷ fn Mondják tesziveszihálóṷnak is. Tartórúd végén kereszt alakban összeerősített, ívben hajló
vesszők végére kifeszített, négyszögletes
emelőháló. L. még: halászat a hortobágyi vizeken
teszikaró teszikaróṷ fn A → tesziháló tartórúdja.
tesziveszi ~ mn Együgyű.
teszivesziháló: → tesziháló
tesziveszizés tesziveszizís fn → Teszihálóval/tesziveszihálóval történő (téli)
halászat. L. még: halászat a hortobágyi
vizeken, téli halászat
tészni: → stészli
tészta tíszta fn Lisztből egyéb anyagok hozzáadásával készült pépes maszsza, ill. az ebből sütött v. főzött étel.
(Készítésekor előforduló leggyakoribb
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hiba, hogy a megkelt ~, összeesik, ill.
összehúzódik: kucorgós tészta) A cívis
konyha nagyon sokféle ~´t készít és
használ (tésztabeosztó, tésztacsinálás,
tésztaételek). Leves~ a hengeresre sodort
csigatészta, az eperleveles-tészta ’eperlevél’, a levéllé nyújtott és megszárított
lebbencstészta, a tarhonyánál vmivel
nagyobb gombatészta, az apró kerek
gubatészta, az alakjáról elnevezett kockatészta, a táskatészta, a zabtészta és a
göngyölt, gyúrt hurkatészta. Változatos
formájuk és elkészítési módjuk bizonyára összefügg azzal, hogy a cívisek fő
étele a (hús)leves. Különösen a múltban
lehetett gyakran hallani a sentenciát:
Nem is ebíd, ha leves nincs. − Megfőzött
tarhonya v. lebbencs az öregtészta; a
tejestészta tejben főtt ~, ill. a kalács másik neve; fánkféle a sulyomtészta; a metélt népi neve laskatészta; a kalácstészta,
népi nevén kőÝtt tíszta finomlisztből
tejjel, vajjal, tepsiben sütött kelt ~. Kenyérsütéskor kelesztőként használják az
anyatésztát, kenyérlisztből dagasztják és
kelesztik a kenyértésztát, a finomliszt
tejjel és vajjal összekeverve a kalácstészta. A mézeskalácsos termékek között is
sok ~félét találunk: a barnatészta v.
lédigtészta cukros, mézes, fűszeres ~, a
blundeltészta hajtogatott, élesztős ~, a
fehértészta cukros, lisztes ~; a kivert ~
neve toknitészta, a sütési folyamat végén
visszamaradó hulladék a hulladéktészta
v. maradéktészta. L. még: tésztacsík,
tésztaszütyő; a fogalmak szócikkeit is!
tésztabeosztó tísztabeosztóṷ fn Fémből készölt vágóeszköz, ezzel jelölik ki a
→ tészta méretét.

tagló
tésztacsík tisztacsík fn Csíkokra vágott → tészta. A ~ot megsodorták, két
végét összenyomták, aztán bő zsírban pirosra sütötték, kész volt a → csőrege.
tésztacsinálás tísztacsinálás fn A
(lebbencs)tészta elkészítése. A nagyobb
háztartást vezető cívis gazdasszony fontos tevékenysége volt. A gazdasszony
fátyolszitán átszitálta a lisztet, annyi
összemarék lisztet tett a teknőbe, ebbe
annyi tojást ütött, ahány → levél tésztát
akart készíteni. Volt, aki a tojást vízzel
pótolta, a vizet kukóval mérte. A tojást v.
a vizet a lisztben felőgyelítette, de sót
nem tett bele. Ezt gyúróteknőben v. gyúródeszkán meggyúrta. A hosszú gyúratot
eldarabolta, kicipózta, azaz a tésztát, lapos, kerek darabokra vágta, bekente
zsírral, nehogy megcserepesedjen. Egy
nagy vászonfazékban pihentette, ott kélt.
A gazdasszony a tésztanyújtáshoz a
nyújtótáblát az asztalra v. a dagasztólábra helyezte. A fazékból kivett kerek,
lapos → cipót rátette a meglisztelt deszkára, ököllel szétnyomkodta, fölül meglisztelte, nyújtófával és dörzsöléssel körbe-körbe forgatva nagyolta. Majd ezt tovább nyújtva, dörzsölve a marka alatt
vékonyra, kerekre nyújtotta. Felcsavarta
a nyújtófára; ahol vastag volt, ott jól
megdörzsölte. Ekkor hirtelen megcsapta,
a levél csattogva fordult le a nyújtófáról.
A középre tett nyújtófán átvette, felemelte, és az ablak felé tartva megnézte,
nincs-e vastagabb rész benne. Majd a
vetett ágyra terítette száradni. Ez volt
egy levél tészta. A tészta pár óráig szikkadt. Tiszta szárítórudat vett elő (ez egy
kb. 2 m fehér, hámozott bodzafarúd),
erre felében felhajtotta a levél tésztát, és
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a tésztaszárítóra (két 2, 5 cm hosszú léc
120 cm távolságra egymástól) feltette,
amely a szoba keresztgerendájáról lógott
le. Az egy pár rúdra 40−50 levél tésztát
tett fel, ha mind fent volt, abroszt kötött
alája. A letöredezett darabok az abroszba
estek, de a legtöbb a rúdon száradt meg.
Végül a megszáradt levelek az abroszba
kerültek, ahol összetöredeztek v. a gazdasszony is tördelte őket (lebbencstészta/tördelt tészta). Jól összetörve vászonzacskóban száraz helyen tartotta. Főzéskor ebből rakott a vasfazékba. A tanyára
kisebb zacskókban vittek belőle. A cívis
gazdasszonyok nyáron nagyobb mennyiségben
készítettek
lebbencstésztát.
Ilyenkor a napra kitett szárítón is megszáríthatták. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
tésztaételek tísztaítelek fn Liszt alapanyagú, változatos összetételű és készítési módú ételek nagy csoportja. A ~ az
étkezésen levestészta, főtt tészta, öntött
tészták és sült tészták formájában jelennek meg. A főtt tészta és a kenyér fogyasztásának mértéke a cívisek körében
is a táplálkozásszerkezet meghatározó
jegye. A 20. század elején a cívis parasztságnak is a pogácsa volt a leggyakoribb, legkedveltebb sült tésztája. Ünnepi tésztaétel volt a kalács: cipókalács,
kürtőskalács; a lepény: cukorlepény,
krémes lepény, málélepény; a béles:
vargabéles; a rétes: almásrétes, káposztásrétes, mákosrétes, meggyesrétes,
túrósrétes; a palacsinta: puszta palacsinta, rakott palacsinta; a fánk: almafánk, gyűszűfánk, kürtősfánk. A múlt
század elejétől kezdve a ~ körében jelentős változást hozott a gyári élesztő, az

tagló
olcsó répacukor és a sütőpor. L. még:
cívis konyha; a fogalmak szócikkeit is!
tésztagomba: → gombatészta
tésztakása tísztakása fn A → gyúrt
tészta egyik fajtája.
tésztaleves tísztaleves fn 1. Száraztésztából, krumpli, hagyma, szalonna és
pirospaprika hozzáadásával szabadtűzön,
vasfazékban készült sűrű → leves. Készítése: Vizet forralnak, előre meghámozzák a krumplit, és vékony karikákra
felvágják. A vasfazékba aprítanak egy
kis darab sós szalonnát, a vasfazekat a
tűzre akasztva hosszú nyelű fakanállal
kavargatva megpergelik. Az apró tepertők egyenletesen megpirulnak, a zsírba
egy kevés paprikát tesznek, ezt lassú
tűznél megpirítják, → vereshagymát is
vágnak hozzá. Beleteszik a krumplit,
vizet öntenek rá, kellően megsózzák. A
vasfazékban a lé felforr, a krumpli fő.
Amikor félfövésben van, a tésztából egy
fél maréknyit beletesznek. Kanállal megkavarják, pár perc alatt a leves készre fő.
Az a jó, ha a ~ nem túl zsíros, a krumpli
vastag, a leves meleg. Ezért többször
megkavarva hűtik. Általában reggelire
főzik, neve pirítatlan tészta/mezitlábas
leves. A Hortobágyon csak a juhász főzi,
a csikós, gulyás → pirított-tészta-levest
készít magának. 2. Metélt tésztával készült húsleves. 3. → lebbencsleves.
tésztareszelő tísztareszelőÝ fn ReszelőÝnek is mondják. Hajdan négyszögletes, későbbi időkben inkább henger alakú, felül fogóval ellátott konyhai eszköz.
3 kisebb egységből áll: a nagyobb és kisebb lyukakon kétféle reszelt tésztát ké-
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szítenek, a harmadik részén uborkát
szoktak reszelni.
tésztás kása tísztás kása: 1. → Vasfazékban paprikával, szalonnával készült, több tésztával összefőzött köleskása. Készítése: Sok sós szalonnát aprítanak a vasfazékba, pirosra sütik, pergelik,
pirospaprika, kevés víz, só és fél marék
köleskása kerül bele. Mikor a kása →
fakadni kezd, ráteszik az apróra tördelt
(leveles) tésztát, amelyet a zsíros lé nem
lep el, hanem belenyomogatják. Amíg a
lé el nem fő, addig meg lehet kavarni, ha
elfőtte, már csak fordítható. A bográcsot
leemelve a függőleges tengely körül
megrázzák, az étel forog benne, a teteje
az aljára kerül. Kanállal a szélét lenyomkodják, domború lesz. Külön erős
nyakú, hosszú nyelű → kásakavaró fakanál v. vaskanál szolgál erre a célra.
Újra felakasztják a tűzre, lassan, egyenletesen fő a parázson. Ismét leakasztják,
és kétszer a függőleges tengely, egyszer
a vízszintes tengely körül megforgatják,
így a teteje fordul le. Újra felteszik,
többször forgatják, hogy ne égjen. A régi
szokás szerint 32-szer kell forgatni. A
hortobágyi pásztorok, ill. szegény emberek, tanyai cselédek kedvelt étele (volt),
hetente akár többször is elkészítették/elkészítik. 2. Ugyanaz az étel, amelyet, amikor már sűrűre, tömör masszává
főtt a vasfazékban, ügyes kézmozdulattal
egyben megfordítanak. L. még: kásás
tészta, slambuc
tésztasulyom tísztasujom fn Zsírban
v. olajban kisütött, kereszt alakú fánkféle. Készítése: A finomliszttel, tejföllel,
tojással, kevés sóval és cukorral, 1 dkg
élesztővel keményre gyúrt tésztából

tagló
késsel 2 ujjnyi darabokat vágnak ki. Ezt
a négyszög alakú tésztát a hosszabb végén középig behasítják, és forró zsírban
v. olajban kisütik. Amelyik szép pirosra
sül, kiveszik, porcukorral behintik. A
régi → cívis konyha kedvelt eledele volt.
tésztaszárító tísztaszárítóṷ fn Két 2,
5 cm hosszú léc, vékony rúd kb. 120 cm
távolságra egymástól. A szoba keresztgerendájáról lógott le. L. még: tésztacsinálás
tésztaszaggató tísztaszaggatóṷ fn
Pogácsa, teasütemény stb. kiszaggatására való, többféle alakú forma.
tésztásszütyő tísztásszütyőÝ fn Száraztészta tárolására használt → szütyő.
tésztászacskó tísztászacskóṷ fn Főként száraztészta tárolására használt,
nagy fehér vászonzacskó.
tésztaszárító tísztaszárítóṷ fn A ház
mennyezeti gerendáiról lelógó 4 db,
kampós végű vasrúd által tartott 2 hoszszú léc, amelyek közé a tésztaszárító
rudakat teszik.
tésztaszárító rúd tísztaszárítóṷ rúd:
Ujjnyi vastag bodzafa rúd, amelyre a
kinyújtott tésztalapot száradni kiterítik.
tetejes ~ mn Megtetézett. MegtőÝtötte a víkát ~en.
tetejést tetejíst hsz Púpozva, tetézve,
tetejest.
tetejez ~ i 1. A → szőlővessző végét
visszavágja. 2. → Dohány bugáját levágja. − Adatolt igekötős alakjai: → betetejez, letetejez, megtetejez.
tetem ~ fn Holttest v. állati hulla. Tetemre híj: a) gyilkosság azonosításához
megidéz. b) gyilkosság tanújaként megidéz. − Összetételekben is előfordul: a
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gyűrűstetem/gyűrűtetem csontkinövés a
ló lábán, a holttetem zsírdaganat az emberi testen, főleg a fejen.
tetemoldófű tetemóṷdóṷfű fn Boszorkányok rontása ellen használták. →
Pákászok gyűjtötték és árulták.
tetés ~ mn Tetézett. Tetésen főként a
galuskát és a puliszkát lehetett (tányérba) tenni. Tetés tányírral: tetézett tányérral.
tetés tányér: → tetés
tetéz ~ i 1. Vminek a tetejét rakja. 2.
→ Rézműves az öntőszekrényt teletölti
homokkal. L. még: betetéz
tétova títova hsz Ide-oda. Tétova tekingetett.
tetoválás ~ fn A juh megkülönböztetése festékkel. L. még: juhtartás
tető tetőÝ fn 1. Régi nevei: → haj,
hajazat, fedél. Az épület, építmény belső
részét védő réteg, ~zet. A legrégebbi és
legfontosabb épületszerkezeti elem. A
legkezdetlegesebb emberi hajlékok valójában csak ~ből álltak. Összetételben pl.
→ bádogtető, szalmatető. Tetejivel:
megtetézve, púposan. MegtőÝtötte a víkát tetejivel. 2. Az egérfogó felső deszkalapja, amely az egérre csapódik. −
Közmondás: Jóṷ tetőÝ tartya a házat: jó
férjnek jó a felesége, boldog a családi
élete. L. még: kantártető, rolnitető
tető-anyavirág ~ fn A → dohány tetején növő, termést hozó virág. A tetőÝanyavirágot tördejjük le.
tetőfedő tetőÝfedőÝ fn Cserép- és palatetők készítésével foglalkozó szakember. L. még: *céhen kívüli kismesterségek

tagló
tetőgerinc tetőÝgerinc fn A háztető
vízszintes éle, amelyben a tető két ferde
súlya találkozik.
tetőz tetőÝz i Kazlat befed, tetéz. L.
még: kazal
tetszik teccik i Rémlik. Úgy teccik, a
fiamat láttam ott. − Szólás: Ha nem
teccik, tegyíl rulla!: a) nem törődöm
vele, hogy ~-e neked v. nem. b) felőlem
akár el is mehetsz! L. még: feltetszik,
megtetszik, untercikk
tetszős teccőÝs mn Szép, kívánatos.
Szólás: Aki ragyás/szeplőÝs, az a teccőÝs: (gúny) az a szép, aki ragyás/szeplős. Más változatban: Ha nagyon szeplőÝs, nagyon teccőÝs.
tettet ~ i Színlel.
tetterossz ~ mn 1. Gonosz 〈ember〉.
2. Haszontalan, semmirekellő.
tetterossz kölyök tetterossz köjök:
Az elnevezés változatai: tettevette rossz
/rongy köjök. Főleg a szülő mondta csintalan gyerekére, kb. 7 éves korig, v. míg
iskolába ment, mert akkor már komolyabb volt, hiszen kötelessége volt: tanulnia kellett, könyveket befedni, táskáját rendbe tenni stb.
tettevette rongy kölyök: → tetterossz kölyök
tettevette rossz kölyök: → tetterossz
kölyök
tetthelyen tetthejjen fn Ott a helyszínen, azon a helyen.
tettszínzsír teccínzsír fn Szemkenőcs.
tetű ~ fn 1. Emberen, állaton élősködő lapos testű, apró, szárnyatlan rovar.
Régen különösen a szegények körében
az elmaradott → tisztálkodási körülmé-
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nyek, a hosszú, gubancos hajviselet miatt gyakran előfordult a fej~, → hajtetű.
Ha egy tetves ember meghalt, amikor
kiterítették, sült meleg szalonnát tettek a
tarkójához, amelyre a tetvek odagyűltek,
nem mászkáltak a halott fején, hanem
megültek a jóṷ langyos hejen. Ugyanebből a célból a még le nem zárt koporsóba is gyakran helyeztek a halott feje
alá meleg szalonnát. A ~ ellen az elemi
iskolában a gyakori → tetűvizsgával
védekeztek. A ruhatetűvel a cívis háziasszonyok csak a második világháború
alatt találkoztak, a muszkák (később a
hazatért hadifoglyok) hozták magukkal.
Erős főzéssel igyekeztek tőle a ruházatot
megtisztítani. Frazémákban is szerepel.
Átokban: A ~ egye meg a nyakadat!
Mennyík el a ~ a nyakadrul!: ti. halj
meg! Szóláshasonlatban: Ojan lassan
mászik, mint a ~: lassú járású. Ojan,
mint akit a ~k rágnak – mondják gúnyosan a nagyon sápadt emberre. 2. A ~
nem emberen élősködő fajtái a baromfi
testén megtelepedő → tyúktetű, apró,
szárnyatlan légy a → méhtetű. A gyümölcsfák kártevője a → gyapjastetű,
azaz gyapjas pajzstetű, a fa gyökereit
pusztítja a → gyökértetű. Az → elefánttetű az akazsufa termése, fogfájás gyógyítására használták, a ragadványfű termése a ruhába beakadó → koldustetű.
Fagyástól származó viszketeges betegség a lábon a → vaktetű.
tetűfészek: → pillempánty
tetűhinta ~ fn (gúny) Ortodox izraelita férfiaknak a fül előtt lecsüngő hoszszú hajtincse, pajesz. L. még: zsidó
tetűvizsga ~ fn Az elemi iskolában
minden héten megtartott tisztasági vizs-

tagló
gálat. Ennek során a tanulónak jól előre
kellett hajtania a fejét, a tanító (néni)
alaposan megvizsgálta, és akiben fejtetűt
v. serkét talált, hazaküldte azzal, hogy a
gyermekben tetűt talált. Nagy szégyen
volt. A tetves gyermek addig nem mehetett vissza a társai közé, amíg otthon ki
nem tisztították a fejét. Otthon a heti
hajmosás során denaturált szesszel v. →
tetűzsírral kezelték, a petróleumot annak
büdös szaga miatt kevesen használták. L.
még: tisztálkodás
tetűzsír ~ fn → Tetű elleni kenőcs.
Régen a tetves gyereknek ezzel kenték
be a fejét. L. még: tisztálkodás
tetyeg-tötyög: → tiyeg-tötyög
tévelődik tívelőÝdik i Töpreng, erősen gondolkodik. Azon tívelőÝdök, hogy
hova tettem a kapukulcsot.
Tévelygő TívejgőÝ tn Az → Istvánmalom részvénytársasága által létesített
közpark volt szökőkutakkal és szobrokkal. A malom udvarán volt, nevét kacskaringós, bokros útjairól kapta.
tevődik tevőÝdik i Valahova tevőÝdik: vmit vhová tesznek úgy, hogy keresni kell.
tézni: → stészli
tézsla ∼, dézsla fn Összetétellel: tézslarúd (dézslarúd). 1. Az → eketalyiga,
borona stb. elé akasztott vonórúd, amely
mellé az igás állatot fogják. Két fajtája a
→ csikoltó tézsla és a → szántótézsla. 2.
Négyes v. hatos ökörfogatban a szekérrúd meghosszabbítására való rúd (→
csikoltós tézsla). 3. Ökrösszekérnél használt hosszú rúd, amelyre a jármot akasztják.
tézslarúd: → tézsla
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tézslaszeg ~, dézslaszeg fn Rúdszeg.
Tiborc utca: → Bánk
tied ~, tiéd nm − Közmondás: A tiédet tedd el, a másét ne vedd el!: a magadéra vigyázz, a máséhoz ne nyúlj!
tiéd: → tied
tiglinc: → stiglic
tik ~ szn Ti. Gyertek, nízzítek csak,
ez az asszony, nem ~!
tikog ~ i Tyúk (, ha vmi a torkán
akad) kapkodva, húzósan lélegzik.
tilalmas ~ fn Legeltetés elől elzárt,
védett terület. A ~ba vóṷt a jószág. A fiatal tengerifőÝd is ~ vóṷt a tehenek ríszire.
tilalmas kaszáló tilalmas kaszálóṷ:
Pl. lovak számára elkülönített, más állatok elől elzárt kaszáló. Ahol most a repülőÝtér van, ott a város lovainak vóṷt a
tilalmas kaszálóṷja.
tilinkó tilinkóṷ fn 1. Kisebb → furulya. 2. Fűzfasíp, fűzfafurulya.
tilinkózik tilinkóṷzik i → Tilinkón
játszik.
tilolás ~ fn Az a folyamat, amikor a
→ kendert megtilolják, azaz a fás részeit
ütögetve pozdorjává törik.
tilos ~ fn Tilosba legeltet: nem a saját
területén legeltet, mások művelt földjeire, esetleg erdős területre hajtja a nyájat,
lopva terel. Szólás: Tilosba jár: férfi a
más asszonyát szereti.
tilos erdő tilos erdőÝ: Fiatal, emiatt
védett → erdő. A ~ben nem volt szabad
legelteni, csak az ún. → szálerdőben.
tiltó tiltóṷ fn 1. → hombártiltó. 2.
Felhúzható deszkalap a ládaszerű rakterülettel bíró → szekéren.

tagló
tímár ~ fn Összetett szóval: tímármester. Eredetileg nyersbőr kikészítését
végző, ill. egyszerűbb lábbeliket varró
mesterember, iparos. Ez utóbbi tevékenységre utal a régi latin eredetű megnevezés is: szutor. A 14. századtól azonban a bőrkikészítő és lábbelivarró kettős
tevékenységéből fokozatosan a bőrkikészítés válik uralkodóvá, ill. kizárólagossá. A szarvasmarhatartással (is) foglalkozó cívis parasztpolgárok városában a
→ tímármesterséghez kedvezőek voltak
a körülmények. Debrecenben több mint
hat és fél évszázadon át (szervezetten)
volt jelen a ~ság. L. még: *tímárcéh,
tímártársulat, varga
tímárbál ~ fn A → tímártársulat
évente rendezett, zártkörű (farsangi) bálja, nyitótánccal, vacsorával. Legutoljára
1937-ben rendezték meg. A ~ok ún. →
batyusbálok voltak. A tímárifjúság szórakozását, nevelését szolgálták a részükre rendezett táncos összejövetelek is.
*tímárcéh: Az egyik feltevés szerint
a debreceni → tímárok céhe hazánk
egyik legrégibb ilyen jellegű társulása,
céhlevelük 1355 táján keletkezett. A másik szerint a 17. században a tímárok
még a csizmadiacéhbe tartoztak, önálló
szervezetet csak a 19. században alakítottak. Ekkor hozták létre a lábbelikészítésből kirekesztett debreceni vargák a
tímárok céhét, akik ekkor már csak a
nyersbőr kikészítésével foglalkoztak. A
~ élete a céhszabályok szerint zajlott a
tagjai közül választott elöljárók irányításával. Működése, szervezete nem sokban
különbözött a többi céhétől. Élén az
évenként választott főcéhmester állt.
Más tisztségviselői a céhjegyző/céhdeák,
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atyamester, bejárómester, látómester/
műlátómester, szolgálómester, táblamester, székülő/székülőmester voltak. Gyűlésre, más fontos eseményre a behívótábla/tábla körbejáratásával hívták meg
a mestereket. Járatása még a céhes szervezet felszámolása után (1872), a 20.
század elején is előfordult. L. még: tímártársulat; a fogalmak szócikkeit is!
Tímár Kis Imre: → cívis ragadványnevek
tímárlegény tímárlegíny fn A bőr
kisipari kikészítését elsajátító, már felszabadult ifjú.
tímármester: → tímár
tímármesterség: − A/ Debrecenben
több mint hat és fél évszázada (szervezetten) van jelen a tímárság (*tímárcéh).
Az ipar- hoz az állattartással foglalkozó
gazdálkodók városában adva voltak a
körülmények. A ~ alapanyaga az állati
bőr, ennek fő rétegei kívülről befelé
haladva a színhártya, irha, hájas réteg/
hájas hártya. A bőr legértékesebb része
a hát (rész) és a far(rész), kisebb értékűek a nyak, hasszél, hátsó láb, első láb,
fej. Életkor szerint van: borjúbőr,
pitling/ növendékbőr, marhabőr. Az
említett szarvasmarhabőrök mellett kisebb mennyiségben készítettek még
bivaly-, ló-, kecske-, juh-, sertés- és kutyabőröket is. A debreceni tímárok az
első világháború előtti évekig csak szárazbőrt készítettek, később már sós bőrt
is. A leggyakoribb bőrhibák a vakbogár/vakmétely, ill. a vakmetszés és a
horoglyuk. – B/ A bőrkikészítés munkamenete vázlatosan: áztatás az ázóban,
áztatóskádban, húsolás (eszköze: a húsoló/séroló), színelés (eszköze a színelő-

tagló
kés), szőrtelenítés, meszezéssel és kopasztással (előbbi eszköze a meszesfogó, utóbbié a kopasztó kés/kopasztó kasza), faragás (eszköze a faragóbak
és a faragókés). A cserzés/cserezés cserlében történt ún. fennállóhordóban v.
gödörben (gödörcserzés). A kicserzett és
lezsírozott bőr kisimításának művelete a
taszítás, ezt kőtaszítóval, ill. vastaszítóval, réztaszítóval, esetleg üvegtaszítóval
végezték. A bőr végső alakját a másodolással és a puffolással nyerték el, ennek szerszáma a puffoló volt. A cserzés
után a festés következett, anyaga a cseres
üstben kenyérhéjból és rozsdás vasból
kikevert vasfesték volt. A (növényi)
cserzés utáni végső művelet a barkázás,
eszköze a barkázófa/fodorítófa. Az
1910-es évektől a munka megkönnyítésére hasítógépet használtak. (A bőrkikészítés részletes leírását Pető József és
Hubert Éva munkáiban találjuk.) L. még:
a fogalmak szócikkeit is!
tímártársulat ~ fn A → tímárok
szervezete. A debreceni ~ a →* tímárcéh megszűntetése után, 1872-ben alakult. Alapszabályában kimondja, hogy
jog- elődjének a feloszlatott tímárcéhet
tartja. Céljai sokrétűek, a társulati tagok
gazdasági érdekeinek előmozdítása (árucsarnokkal, raktárral, kiállításokkal),
vmint kölcsönpénztár, betegsegélyező,
temetkezési pénztár létesítése mellett
gondja van a tímárfiatalok képzésére,
szakmai fejlődésük elősegítésére. A hajdani céhhagyományoknak megfelelően
tagjainak viselkedésére, a tímárfiatalok
erkölcsi nevelésére, szórakozási alkalmak (pl. → tímárbál) megszervezésére
is figyelmet fordít. A társulat élén a 3

244

takarítás

évre választott vezetők állnak: az elnök,
a jegyző, a pénztárnok és a titkosan választott számvevő bizottság. (A társulat
székháza a Hunyadi utca 1. szám alatt
volt.) A debreceni ~ dinamikus fejlődését az első világháború megállította, az
országcsonkítás jelentősen visszavetette,
de a két világháború közötti évtizedek és
a 2. világháborús hadi megrendelések
ismét helyzetbe hozták. (1938-ban a
hazai tímárműhelyek fele Debrecenben
volt.) A fordulat éve után azonban több
kényszerű átszervezést követően a társulatot 1950-ben hatóságilag megszűntették. A hajdani híres tímárdinasztiák
utódainak tevékeny közreműködésével
azonban több kiadvány, összefoglaló
szakmunka és nem utolsósorban az
1995-ben egy régi tímárportán, a mai
Nagy Gál István utca 6. szám alatt berendezett Tímárház gazdag anyaga, ill.
utcanév (Tímár utca) is őrzi ennek a
fontos iparágnak az emlékét.
Tímár utca: → Debrecen gazdasága
és társadalma, tímártársulat, utcák–utcanevek
tímárüzem ~ fn A → tímár műhelye.
A Honvéd utcán is volt ~.
timsós cserzés timsóṷs cserzís: (rég)
→ Szőrmekikészítőknél: már nem használatos magyar találmány, amelynél
timsót használnak a cserzési eljáráshoz.
tinó tinóṷ fn Nevének változata: tinóṷbornyú. Idősebb, de még nem jármos, ivartalanított bikaborjú (→ ökörtinó), ill. még nem jármos, bármely nemű
borjú. Nagyobb csoportja a → tinógulya,
pásztora a → tinógulyás, épülete, épületegyüttese a → tinótanya. − Jármoláskor

tagló
a ~kat sosem fogták be a leghátsó sorba,
csak előre, három ökörpár fogatolásakor
pedig középre. − Szólás: Ha nem megy,
vigyed, majd megeszi a bikaszemű tinóṷ: hasznavehetetlen takarmányra
mondják. Közmondás: Tanúj, tinóṷ,
ökör lesz belőÝled!: addig tanulj, míg fiatal vagy! L. még: szarvasmarha
tinóborjú: → tinó
tinóbőr tinóṷbűr fn → Tímármesterségben a fiatal, ivartalanított bikaborjú
kikészített v. kikészítetlen bőre mint
(nyers)anyag.
tinógulya tinóṷguja fn (Ivartalanított) bikaborjakból álló → gulya.
tinógulyás tinóṷgujás fn A → tinógulya pásztora.
tinórigomba tinóṷrigomba fn Tinórugomba, azaz tinóorrú → gomba. Egyik
fajtája a → fenyőalja-gomba.
tinórugomba: → tinórigomba
tinótanya tinóṷtanya fn 1. Olyan →
tanya, ahol fiatal, rendszerint 1−3 éves
herélt bikaborjakat tartanak. 2. Tinógulyások kunyhója a pusztán.
tinta ~ fn Régies népnyelvi ejtése:
tenta. Írásra használt, rendszerint sötét
színű oldat.
tintafosó tintafosóṷ fn (rég, gúny)
Tanult ember, főként hivatalnok.
tintanyaló tintanyalóṷ fn Ügyvédbojtár, írnok.
tintatartó: → kalamáris
*tintinnabulista: Csengető diák az
ősi → Református Kollégiumban.
tipeg-topog ~ i Tanácstalanul ideoda lépeget. Szóláshasonlat: Tipeg-topog, mint ruca a jégen: ügyetlenül ideoda lépeget.
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tipli ~ fn Falba erősített fakocka. Különböző felszerelési tárgyak felerősítésére szolgál.
tippan ~ fn Összetétellel: tippanfű.
Agrostis. Vékony, hosszú szálú pázsitfű.
Több fajtája van. A → marikkal rakott
tippan/marokra rakott tippan kis csomókban növő pázsitfű. A legelésző állatok, különösen juhok kedvelt fűféléje,
sok nő belőle a Hortobágyon. A → sivótippan szíki fűféle, a juh csak kényszerből legeli. A → feketetippan hosszú
lapos kalászú, évelő pázsitfűféle, növénytani neve angolperje, a → libatippan sárga virágú, kúszó szárú gyomnövény, hivatalos neve libapimpó. A →
fehértippan dús levélzetű, dús virágú növény, takarmányként is hasznosítják. L.
még: Hortobágy növényvilága
tippanfű: → tippan
tippanmeszelő tippanmeszelőÝ fn →
Tippanból készült → meszelő.
tippanos legelő tippanos legelőÝ: →
Tippannal borított → legelő. Ez volt az
ún. sikeres legelő is, mert gyorsan meghíztak rajta a jószágok.
tirhul ~ i Eltakarodik, elhordja magát.
Tirimpó: → hortobágyi csárdák
tiritarka ~ mn Tarkabarka.
tirpák ~ mn/fn Szlovák, tót.
Tisza ~ tn – A/ A folyó a megye
északnyugati határát érinti. Hajdú-Bihar
megye a ~ vízgyűjtőterületéhez tartozik.
A → Hortobágy néhány száz évvel ezelőtt még az Alföldön kalandozó ~ hatása
alatt állt. A puszta mai képét a 19. század vízrendezései (folyók szabályozása,
mocsarak lecsapolása), a legeltető állat-

tagló
tartás, erdők kivágása, felégetése alakították ki. A Hortobágy felszínét a ~ és
mellékfolyóinak áradásai formálták síksággá. A hortobágyi pusztai tavak a ~
elhagyott vízmedreiből, a → morotvákból maradtak fenn. – B/ Gyermekek
egymást ugrató mondókája: Íg [ég] a ~,
bolond aki issza! Szólás: Higgyed, bolond, íg a ~, szalmával óṷttyák!: bolond
beszéd ez, nem hiszem én ezt. Nagyotmondó, hazudozó embernek mondják: Íg
a ~, rostával horgyák rá a vizet. Ojan
sok van belőÝle, hogy ~´t lehetne vele
re- keszteni: rengeteg van belőle. Közmondás: Ki a ~ vizit issza, vágyik annak
szíve vissza: a ~ vidékére való ember
mindenhonnan visszavágyik szülőföldjére. Gúnyos, durva „változata”: Ki a ~
vizit issza, saját levit issza vissza.
Tiszacsege: → Hortobágy
tiszafa ~ fn A → Tisza örvénylő vízében hosszan heverő, ásványi sókkal
átitatott, a korhadásnak ellenálló fatörzs,
amelyet a pásztortanya előtt felállítva
ágasfának, dörgölődzőfának használtak.
Tiszahát ~ tn − Szóláshasonlat: Várják, mint ~on az árvizet: (tréf) egyáltalán
nem várják.
tiszta ~ mn 1. Tisztába legyen: ~ legyen. 2. Tisztába tesz: halottat megmosdat, átöltöztet. L. még: temetés
tisztál ~ i 1. Mos vkire. 2. Mosás befejező szakaszát végzi, kimosott ruhát
öblít, → kitisztál.
tisztálás ~, tisztállás fn A mosás, ruhamosás utolsó szakasza. Ekkor már
szappant nem használnak, csupán tiszta
vízbe kiöblítik, kicsavarják a ruhát, és
úgy száritják meg.
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tisztaliszt ~ fn A → liszt java, a legfinomabb liszt; → lángliszt, muntliszt. A
~ finom őrlísű főÝzőÝliszt. Az őÝrlís
eleje vóṷt a ~, és utána jött a ke- nyírliszt.
tisztálkodás ~ fn – A test tisztán tartása, amely a mosakodásból, a kéz, láb,
fog tisztán tartásából, a hajmosásból
(fehérnemű, ill. ágynemű cseréjéből) stb.
áll. A ~ gyakoriságát meghatározza az
évszak és a végzett munkák jellege. – A/
A cívisek ~i szokásai összefüggenek azzal is, hogy a 20. század elejéig csak kevés házban volt (berendezett) fürdőszoba. Nyáron gyakrabban és alaposabban
tisztálkodtak, naponként megmosakodtak sötétedéskor. A napon megmelegített
vizet az itatóvályúba, fateknőbe, lúgzókádba, lavorba öntve a férfiak derékig, a
nők karjukat, arcukat, nyakukat mosták
meg. Ilyenkor általában lábat is mostak.− A naponkénti esti ~ téli időszakban
gyakran elmaradt, de az évszaktól független reggeli arc- és kézmosás általános
volt. Kezet napközben is gyakran mostak, különösen a házimunkát végző aszszonyok. Jó időben a mosakodás leginkább a kútnál történt, máskor a ház közelében v. a konyhában. Az idősebb férfiak televették a szájukat vízzel, és azt
tenyerükbe engedve mosakodtak meg, v.
a lavorból kézzel kimerített vízbe belefújtak, így mosták meg a nyakukat, arcukat. A fiatalabbak kézre töltött vízzel
tették ugyanezt. A gyerekek fateknőben,
később pléhlavórban mosakodtak. A
mindennapi ~hoz tartozott a haj bevizezése v. vizes kézzel történő lesimítása és
a gyerekek megfésülése. Az ünnepnapra

tagló
készülve télen-nyáron hetente egyszer,
szombat este az egész család a nagy mosóteknőben (dézsában v. szapulókádban)
alaposan megmosakodott. A mosakodás
szigorú életkorbeli és nembeli elkülönüléssel történt. A mosókondérban megmelegített vízben először a kisebb gyerekek
mosakodtak. Ha több gyerek volt, a hasonló korúak és azonos neműek ketten
egyszerre ültek a mosóteknőbe. Nekik
egy idősebb családtag, rendszerint az
édesanya segített: megnedvesített vászondarabra, kis törülközőre házilag készített mosdószappant kent, ezzel jól
bedörzsölte, lecsutakolta a hátukat, kezüket, karjukat, és alaposan megmosta,
megtörölgette, majd ezután lefektette
őket. A kicsik után a nagyobb fiúk, majd
a férfiak következtek, végül a lányok,
asszonyok mosakodtak meg. (De még az
azonos neműek is szégyelltek egymás
előtt mosakodni. Pl. egy serdülőlány
még az anyja előtt sem mosakodott, v. az
apa nem vetkőzött le még legényfia előtt
sem.) A nagylányok a hétvégi ~hoz, de
gyakran a hétköznapi mosakodáshoz is
illatos mosdószappant, bolti szappant
(→ kulcsosszappan, habszappan) használtak. A család közös ~ánál a nagymamára, dédmamára legutolsóként került sor. Ha vizet cseréltek, a víz nagy
részét kimerték, a maradékot a teknőt
oldalra fordítva a rajta levő lyukon át
vödörbe engedték.− A gyerekek szombati ~ának része volt a heti → hajvizsga.
Akinek a fejéből a fejfetű az asztalra terített fehér papírlapra kiugrott, annak
denaturált szesszel jól bedörzsölték a
fejét, sőt biztonságból a többi gyerekét
is. Az iskolában a tanítók vizsgálták
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rendszeresen a tanulókat. Akinél hajtetűt
találtak, azt hazaküldték, amíg otthon ki
nem takarították, nem mehetett iskolába.
– B/ A felnőttek fehérneműcseréjére általában a hét végi ~ után kerítettek sort,
de függött az elvégzett munka jellegétől
is. Az átizzadt alsóneműt, inget, az elszennyeződött felső ruházatot hétköznap
is igyekeztek tisztára cserélni. A gyerekeken alsó fehérneműt néha naponként,
fehérneműt 2−3 naponként váltottak. A
tiszta ágyneműre is gond volt. Az igényesebb családokban a gyerekek hetenként, kéthetenként tiszta ágyat kaptak,
azaz tiszta ágyneműt. A csecsemő (kisgyerek) körmét, haját az anyja vágta le
ollóval. A hajat főleg a szeme előtt igazgatta meg, hogy jól lásson. Amíg a gyerek nem ment iskolába, néhányszor nullás géppel kopaszra nyírták, hogy erősödjön a haja, a kislányokkal is ezt tették. A legtöbb háznál volt hajvágó olló,
és a nagy hajat fésűvel, ami a fésű fogain
túl volt, levágták. – C/ A férfiak → borotválkozása házi szappannal történt,
később a tehetősebbek tégelyes krémet
használtak, késpengével.− D/ A hét végi
~kor a kéz, a láb és a fog ápolását is
elvégezték. A fogak ápolása nem volt
rendszeres, a reggeli-esti fogmosást nem
ismerték. Fogápolásra leginkább a szombati ~kor kerítettek sort, ujjukra tett sóval dörzsölték meg a fogakat. Fogkefét,
fogkrémet csak az igényesebbek használtak. Sokan azonban megelégedtek a
száj kiöblítésével, a fogak megdörzsölésével. A gyerekekkel almát rágattak,
hogy szép és erős fogaik legyenek. – E/
Hajmosásra rendszerint nem a szombat
esti nagy mosakodáskor kerítettek sort.

tagló
A lányok hetente-kéthetente, az asszonyok havonta, az idős asszonyok pedig
évente egyszer mostak hajat. A gyerekek
haját fürdetéskor mosták meg. Hajdan
→ mosóteknőben hamulúggal, ill. mosószódával, később nagy alumíniumlavorban lúgos szappannal mostak hajat, és
ecetes vízzel kétszer-háromszor öblintettek. Az így megmosott haj selymes puha
lett, az ecet közömbösítette a szappant.
A frissen mosott hajat régen általában
disznózsírral, később dióolajjal kenték
be, hogy ne húzza a fésű, és ne szálljon
szerteszét a haj (→ hajápolás). – F/ A
csecsemőt születésekor a bába v. a felfogadott → fürösztő asszony fateknőben
megfürdette, a vízbe olykor tejet tettek,
hogy szép legyen a bőre. A kisbabát általában naponta kétszer megfürdették, de
tisztába is csak ilyen alkalmakkor tették.
Fürdetés után a testhajlatokat falról lekapart sárga földdel kenték be kivörösödés ellen (→ fürösztés). Az anyát 1−2
napig szintén a bába v. a fürösztő aszszony, majd vmelyik asszony a családjából mosdatta. Ágyban fekvő be- teget,
magatehetetlen családtagot 2−3 naponként mosdattak. A halott mosdatását a
család nőtagjai v. a → halottmosdató
asszonyok végezték. – G/ Ahol a lakóhely közelében nagyobb szabad víz volt,
ott a gyerekek és a serdülők nyaranta
eljártak fürödni, de ez elsősorban játékot
és szórakozást jelentett, nem ~t. Nagylányok karácsonykor a mosdóvízbe almát tettek, hogy olyan szép pirosak és
egészségesek legyenek, mint az alma.
Általános gyakorlat volt a növényi nedvek, állati termékek használata mágikus
szépítő céllal, pl. szeplő ellen. A tej, tej-
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szín, vaj a cíviseknél is ismert és használt szerek voltak az arcbőr simábbá tételére. A kivörösödött kezeket és lábakat
faggyúval kenték be. Az arc pirosítása az
1930−40-es évek óta terjedt el, a fiatal
lányok piros ruhával v. papírral dörzsölték be az arcukat. – H/ A ~hoz hiedelem
jellegű előírások és tilalmak is kapcsolódtak. Ez főleg a kisgyerek fürdővizére
volt érvényes, de általában tanácsos volt
olyan helyre önteni, ahol nem léphet bele senki. A ház elé sem volt szabad önteni, mert a hiedelem szerint az a család
halottainak a helye.
tisztálkodik ~ i Igekötővel: → feltisztálkodik, megtisztálkodik. Tetőtől talpig megmosakszik, és tiszta alsó-, felsőruhát vesz fel. L. még: tisztálkodás
tisztáló: → tisztázólé
tisztamész ~ fn → Tímároknál: frissen oltott, új mész.
tisztára ∼ hsz Teljes egészében. Tisztára csak velem tartya fenn a kapcsolatot.
tisztaszoba ∼ fn Vendégfogadásra
használt, díszesen berendezett szoba. A
cívis parasztpolgárság körében a 19.
században terjedt el. L. még: cívis ház
tisztátlan ~ mn Erkölcsi, vallási
szempontból nem tiszta.
tisztázás ~ fn → Pálinka főzésekor a
már egyszer átforrt, viszonylag letisztult
szesz újraforralása a → tisztázóüstben.
tisztázó: → tisztázólé
tisztázólé tisztázóṷlé fn Másik neve:
tisztázóṷ, ennek alakváltozata: tisztálóṷ. Mosáskor az utolsó lé; ruha mosásakor: öblítővíz. A ~be töltötték a kíkvizet, a kékítőt.

tagló
tisztázóüst tisztázóṷüst fn Finomítóüst. → Pálinkafőzésnél 2 üstöt használnak, az egyik a → cefreüst/cefrésüst,
a másik a ~.
tiszteletbeli ~ mn Köztiszteletnek örvendő, komoly, tekintélyes. Az én kírőÝm ~ ember vóṷt.
tiszteletes: → pap
tiszteltet ~ i Vkivel üdvözletét küldi
vkinek.
tisztesség tisztessíg fn Megbecsülés,
megtisztelés. ŐÝtözz fel szípen vasárnap
tisztessígire! Közmondás: A jóṷ/szíp ruha tisztessíg: öltözetünkkel is ki kell fejeznünk az alkalom, a személy stb. iránti
megbecsülésünket.
tisztességes tisztessíges mn Jó, hasznos. Ez tisztessíges üzlet vóṷt.
tisztigat ~ i Tisztogat.
tisztiló tisztilú fn Hosszabb derekú,
vékonyabb, izmos (katona)ló. Fontos
szempont volt az is, hogy a háta ne mélyedjen nagyon.
tisztítóbenzin tisztítóṷbenzin fn Tisztításra használt benzin.
tisztítóhordó tisztítóṷhordóṷ fn A →
lajterhordó ajtóval lezárt része, benne
történik a szőrmésbőr tisztítása a nedves
fűrészporban.
tisztítórés tisztítóṷrís fn Léccel zárható nyílás a kaptár ajtajánál, a méh ezen
kotorja ki a szemetet. L. még: méhészet
tisztul ~ i 1. Takarodik vhonnan.
Tisztujj innen! 2. Menstruál. − Adatolt
igekötős alakjai: → feltisztul, kitisztul.
tisztulás: → menstruáció
tisztulási százalék tisztulási százalík:
A megvásárolt → gyapjú azon, száza-
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lékban kifejezett része, amely a tisztulási
veszteség mennyiségét fejezte ki.
tisztulási veszteség tisztulási vesztesíg: A megvásárolt → gyapjú azon,
kárba vesző része, amely a mosás során
mint szennyes anyag távozott. A tisztulási százalék általában 40−60% között
volt.
tisztuló kirepülés tisztulóṷ kirepülís: Télen, tél után a méheknek az első
enyhe napon való kiszállása, hogy kiürítsék a bélrendszerükben felhalmozódott emészthetetlen anyagokat. L. még:
méhészet
titok ~ fn − Közmondás: Nem ~,
amit két ember tud: ne osszuk meg titkunkat senkivel sem! Nincs az a ~, amit
az időÝ ki nem forog: idővel minden ~
napvilágra kerül. Más változatokban: A
titkot a (sánta) tyúk is kikaparja: A titkot
a vak tyúk is megleli. L. még: juhásztitok
titula ~ fn Ranggal, tisztséggel járó
cím, → megszólítás.
titulál: → tituláz
tituláz ~ i Alakváltozata: titulál.
Megtisztelve vmilyen néven szólít. Pl.
ha ténsúrnak stb. mond vkit. L. még:
megszólítás
tityeg-tötyög ~ i Alakváltozata: tetyeg-tötyög. Kisgyerek kezd járni.
tized ~ fn (rég) Összetétellel: utcatized. Falunak, városnak közigazgatási,
esetleg földet közösen birtokló egysége.
tizedén tizedin hsz A termés tizedrészéért. Tizedin vág/arat: minden tizedik
mázsa az aratóé. A búzát is ~ v. tizenkettedin vágták, vagyis minden tizedik
(tizenkettedik) q az aratóé volt. Ha keresztből részelt, akkor a keresztből volt

tagló
minden tizedik (tizenkettedik) az aratóé,
de ez kiment a divatból. L. még: arató
tizedes ~ fn − 1. Tréfás ritmusos,
rímes frazéma a 20. század elejéről: Aki
himlőÝs, az a hejes, abbúl lessz a jóṷ ~.
2. →*utcatizedes.
*tízházgazda: Az → *utcatizedesek
és az → utcakapitányok választott beosztottja volt.
Tizenháromváros ~ tn 1745-ben
már ezen a néven nevezik a Hatvan utcai
kaputól a Német utcai kapuig terjedő
utcát. Itt ütötték fel a 13 szepesi város
kalmárai sátraikat a debreceni nagyvásárok alkalmával, és itt volt a szálláshelyük. 1912 után kapta a Szepességi
utca nevet. A múlt század első évtizedeiben főként → talyigások lakták. − Neve
ma egy városrészt jelöl, a Szepességi utca és környéke tartozik hozzá.
tizenkettedén tizenkettedin hsz A
termés tizenketted részéért. L. még: tizedén
tizenkettő tizenkettőÝ szn − Szólás:
Nincs ki a tizenkettőÝre, a tizenhármat
meg halaggya: (tréf, gúny) nem egészen
normális. A 12 és a 13 szimbolikus jelentésű szám.
tízjárásos körtegomb: → körtegomb
tó tóṷ fn Természetes úton létrejött v.
mesterségesen kialakított vízgyűjtő mélyedés, egész éven át víz alatt levő terület. A természetes ~nál a → földárja
fakad fel, és ez táplálja állandóan. A
hortobágyi pusztai tavak a → Tisza elhagyott vízmedreiből, a → morotvákból
maradtak fenn. A hortobágyi tavaknak
nem annyira a vize mély, inkább a sara
feneketlen, mivel a vízálló réteg felázik,
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és ez a ~ba hulló porral és növényi részekkel egyesülve piszkos, fekete színű
iszapot alkot.
tócó tóṷcóṷ fn Vízzel borított, mélyen fekvő, lapos terület. – A tó fn kicsinyítő képzős származéka, jelentése: ’kis
tó, tavacska’. Debrecenben tulajdonnév
(is): → Tócó.
Tócó Tóṷcóṷ tn – A/ A józsaiak
Fojóṷnak is mondják. Egykor bővízű
folyó, ma nagyobb részén csatornázott
vízfolyás. – B/ Első írásos említése
1394-ből való. Mivel Debrecen kizárólagos halászati jogot a középkorban csak
az akkor még bővízű ~n gyakorolhatott
(→ halászat a hortobágyi vizeken), egy
1554-ből származó városi tanácsi rendelet az idegeneket eltiltotta a ~ban való
halászattól. Egy másik okiratban a tanács a tímároknak megtiltotta, hogy a
kikészítendő bőrök mosásával a folyót
szennyezzék. Ar- ról is tudunk, hogy a
régi időkben a ~n néhány vízimalom is
állt, amelyek a jómódú cíviseké, a városé, a Kollégiumé és az Ispotályé voltak
(→ malom).− C/ A ~ több ágból ered
Hajdúböszörmény határában, Zelemérnél. Innen veszi útját Debrecen felé.
Széles, mély völgye bizonyítja, hogy
egykori nagy vízfolyás iszappal feltöltődött medrét használja. A ~ hossza ma
majdnem 26 km. Medre a balmazújvárosi útnál, a → Tócóskertnél és Szepesen a
legszélesebb. A vízfolyás egyes szakaszainak több neve volt: így pl. északi részét Kis-Tócónak, a Kishegyesi úttól
délre levő szakaszt Nagy-Tócónak is nevezték. Debrecen határát tkp. a ~ osztja
ketté: a nyugati fekete földi és a keleti

tagló
homokos területre. Vize vmikor Debrecen területén is több ágban folyt, de mai
csatornázott medrében nyaranta már alig
csörgedezik egy kevés víz. Elhaladva
Debrecen nyugati része mellett, felveszi
a részben tisztított és a tisztítatlan
szennyvizet, majd 2 ágra szakad. A keleti ág, amely a tisztított szennyvizet szállítja, felveszi a ~ nyugati ágát. Debrecentől délre a korábbi mélyedésekben halad
tovább, de itt is megrendszabályozták.
Sáránd községgel egyvonalban összefolyik a → Kondorossal. – D/ Debrecenben több belterületi név kapcsolódik
hozzá: Tócópart utca, Tócós utca, Tócóskert tér, Tócóvölgy sétány.
Tócó-ér: → betyárvásár
Tócópart utca: → Tócó
Tócóskert Tóṷcóṷskert tn A → Tócó
keleti partján elterülő kertség hajdan
Debrecen egyik legrégibb szőlőskertje
volt, ahol gyümölcsöt és zöldségfélét is
termesztettek. A ~ről az első följegyzés
1560-ból való. 1720-ban a kertséget új
szőlőtelepítéssel bővítették. Az 1980-as
évek közepén lakótelep épült a területén.
1997-ben református és katolikus templomot kapott.
Tócóskert tér: → Tócó
Tócós utca: → Tócó
Tócó-völgy Tóṷcóṷ-vőÝgy tn A →
Tócó hossza a debreceni határban elérte/eléri a 20 km-t. A hajdani folyóvölgy
a város belső területénél 3−15 m-rel
mélyebben feküdt. A Tócó egykor ebben
a széles mélyedésben haladt, völgyét a
folyóvíz apadása után legelőként hasznosították. A folyó egykori medrét nap-
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jainkban már csak egy belvízelvezető
csatorna jelzi.
Tócóvölgyi lakótelep tn A lakótelepet az 1980-as évek végétől az 1990-es
évek elejéig építették modernebb technológiával. Épületei földbe süllyeszett
cölöpökön állnak. Hivatalos név.
Tócóvölgy sétány: → Tócó
tócsa tóṷcsa fn Kicsi, sekély, időszakos állóvíz.
tocsogós tocsogóṷs fn/mn Vizenyős,
lapos terület.
tódít tóṷdít i Tóṷdittya a beszídet:
hozzátesz ahhoz, amit hall.
tóga: → deáktóga
*tógátus: → Református Kollégium
tohonya ~ mn 1. Nehézkesen mozgó,
lomha, ill. ilyen emberre jellemző. 2.
Rendetlen, lompos öltözetű. L. még: emberi test
toilett-tükör ~ fn Fésülködő asztal
(tükörrel), toalett-tükör. L. még: tükör
tojás ~ fn – A/ Madaraknak (és hüllőknek) védőburokkal körülvett nagy petéje; tyúk~, baromfi~. A ~, különösen a
tyúk~ jelentős szerepet tölt be a parasztember táplálkozásában, a cívis konyhának is az egyik fontos élelmiszer alapanyaga. Tárolására a cívis gazdasszony
(is) különös gondot fordított. Gyékényből, szalmából font fedeles ~tartóban v. kupujkótökből készített ~tartóban,
kupujkóban gyűjtötte és tárolta. Ha hoszszabb időre tette el, akkor ennek egyik
régi módja szerint a ~t a vékonyabb végénél fogva a búzába rakta. Felhasználáskor az apadt ~t használta fel először.
− B/ A ~ magyar népi hiedelemvilágban
fontos szerepet tölt be, általában termé-

tagló
kenységvarázsló jelleggel (hímes tojás).
A baromfitojásnak több fajtája van: a
kártojás apró tyúk~, nincs sárgája, a jércetojás a fiatal tyúknak az első hónapokban tojt ~a; a záptojás megkotlósodott, büdös ~; belefúlt tojás a neve a kotlóalja tojások közül annak, amelyben a
csirke, kacsa stb. elpusztult; keltetésre
alkalmatlan a rostos hajú tojás; a kétszíkű tojásnak 2 sárgája van. A kacsa ~a
a kacsatojás/rucatojás, a pulykáé a pulykatojás, a gyöngytyúké a gyöngytojás. A
bíbic, népi nevén libuc ~a a libuctojás.
Hasonlósági névátvitel a hangyatojás;
tréfás hasonlósági névátvitel eredménye
a baktertojás és a kaszástojás, jelentésük: emberi ürülék. − C/ Csúfoló rigmus: Árulkodóṷ Judás, kipukkant a ~.
Szóláshasonlat: Ojan, mint a hímes ~:
főként nagyon szép, bájos lányokra
mondják. Úgy kell vele bánni, mint a hímes ~sal: kíméletesen, óvatosan. Ojan,
mint a kakukk, más físzkibe rakja a ~át:
férjes nőnek csinál gyereket. Szólás:
Még alig bújt ki a ~bul: egészen fiatal.
Megdöglött az a tyúk, amék a nagy ~okat
tojta: mondják annak, akinek meghalt a
gazdag rokona, pártfogója. L. még: megkotlósodik, tojásszedés; a fogalmak szócikkeit is!
tojáshaj ~ fn Köznyelvi alakban: tojáshéj. − Szóláshasonlat: Mintha ~on
járna: (gúny) kényeskedve jár. Még rajta van a ~ a seggin: (gúny, durva) éretlen gyerek még.
tojáshéj: → tojáshaj
tojáskanál ~ fn A főtt lágy → tojás
elfogyasztásához való kisméretű → kanál.
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tojásleves ~ fn Beleütött v. belecsurgatott → tojással készített rántott → leves.
tojásos hús ~: A tehetősebb cívis
gazdaházak kedvelt étele volt. Az egy tál
ebédet úgy javították, hogy a főtt marhahúst nem ették meg a levessel, hanem
zsírban rövid ideig sütötték. Mikor zsírjára sült, 10−15 tojást ráütöttek, felkavarták, a tojást keményre megsütötték,
megborsozták, így fogyasztották. L.
még: cívis konyha
tojásos kolbász: → rántottás kolbász
tojásoválhordó tojásoválhordóṷ fn
Tojáshoz hasonló → hordó.
tojásszedés tojásszedís fn A gyűjtögető élelemszerzés egyik fajtája. A →
tojás gyűjtése régen a szegényeknél a
létfenntartás fontos eszköze volt. A lápok, tavak, nádasok, → sárrétek, mentén
lakók régi szokása volt, hogy madarak
költő helyeit felkutassák, fészkeit kirabolják, a tojásokat élelmiszerként felhasználják. Debrecen óriási határában
sok zsombékos hely, nádas volt, itt nagy
divat volt a ~. A Hortobágyon a pásztorok ősidők óta szedték a vadmadarak
(vadkacsa, szárcsa, bíbic, vízityúk) tojásait. Szedték még a fürj, fácán, nádi veréb, vadgalamb, barázdabillegető, szarka, varjú, bagoly tojásait is. A tojást a
szűr ujjába rakták, és a kunyhóhoz vitték. Itt a bográcsban szalonnát pergeltek,
és erre verték a tojást. Rántottának megették. A tojásokat hármas célból gyűjtötték: a) Fogyasztás céljából: ilyenkor
nyersen, bográcsban megsütötték rántottának, v. keményre főzték. A záptojást
gyógyszernek használták, feltették a
padlásra, és ha a malacnak baja esett,

tagló
szomorú volt, egy záptojást ütöttek a
szájába. A záptojásból a tanyai asszony
festéket is csinált: kevés brunolint kevert
bele, ezzel festette az ablakrámát, ajtót.
b) Pusztítás céljából: pl. a hortobágyi ún.
→ szárnyékerdőben rengeteg varjúfészek volt, a varjú zavarta az állatokat,
lopta a kiscsirkéket. A pásztorok a fiatal
bojtárokat küldték varnyúfíszket szedni.
A debreceni erdős vidék és a puszta közötti 30 km-es sávban kisebb-nagyobb
tanyák sokasága állt. Az itteni akácfákon
szarka-, varjúfészkek tucatjai voltak, itt a
tanyabeliek nagyban szarkafészkeztek
(→ szarkafészkezés). A tanyai suhancok
gyakran csintalanságból, „szórakozásból” szedték ki a madárfészkeket. c)
Szedték a madártojást továbbtenyésztési
céllal is, pl. a vadruca tojását a hortobágyi pásztorok hazavitték, és kotló alá
rakták. Így tettek a debreceni erdőkön/
erdőkben élő szegény parasztasszonyok,
→ vákáncsosok is. A hajdani gazdag
madárvilág a lápok, sárrétek, nádasok lecsapolásával a múlt évszázad elejére javarészt eltűnt.
tojástartó tojástartóṷ fn 1. Kerek
nyílásokkal v. mélyedésekkel ellátott
tartó. Ilyenben tárolták a háztartásban
használatra szánt tojásokat. Régi változata a → kupujkó. 2. → Tyúk (baromfi),
madarak belső szerve, ahol a → tojás
kialakul.
tojató tojatóṷ fn Tojóhelyül használt
fedeles vesszőkosár, ill. felnyitható tetejű láda.
toj/ik ~ i A tojást kinyomja magából.
− Adatolt igekötős alakjai: → beletojik,
eltojik, kitojik, letojik.
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tojó tojóṷ fn Nőstény madár.
tojógalamb tojóṷgalamb fn A → galamb nőstény párja. Szóláshasonlat: Tipeg-topog, mint a tojóṷgalamb: nem leli
a helyét.
tojókacsa tojóṷkacsa fn Másik neve:
tojóṷruca. Kacsa nőstény párja. A tojóṷkacsa rettentőÝ erőÝsen tud hápogni.
L. még: baromfitartás
tojókáz: → tojóz
tojókesztyű: → karmantyú
tojóláda tojóṷláda fn Az a → láda,
amelybe a tojó tyúkokat zárják tojni.
tojóliba tojóṷliba fn → Liba nőstény
párja. L. még: baromfitartás
tojóruca: → tojókacsa
tojóska tojóṷska fn − Névcsúfoló:
Jóṷska, tojóṷska, tojjál meg az íccaka!
L. még: névcsúfolók−kiéneklők
tojóz tojóṷz i 1. Alakváltozata: tojóṷkáz. Tyúkot tapogatással megvizsgál,
hogy tojós-e. 2. Krumpliásás előtt csak
néhány szem krumplit vesz ki a tő alól.
3. Más nőjével közösül. Szólás: Ritkán
tojóṷzz, ne tuggya más, mert halált okoz
a tojóṷzás!: a más nőjével csak titokban
köss! L. még: megtojóz
tojózás tojóṷzás fn Más nőjével való
közösülés. L. még: nemi élet
tojtat ~ i Kisgyereket becézget, kényeztet, dédelget. Mindig tojtattya azt a
csepp gyereket.
tok ~ fn. 1. Fából készített tolltartó.
Plajbász legyen, hegyes legyen, ~ba legyen! − mondta Igaz Pál tanító úr. 2.
Palavesszőtartó. 3. Párna~. 4. Baromfinál: a toll töve. − Összetett szavakban is
szerepel: vmely tárgy számára készült
védő tartó, pl. fenőtok/fentok, késtok,

tagló
kardtok; növény része: portok; ajtó~:
gerébtok. – Jelentésüket l. a szócikkükben!
tokaji kas ~: A → szekérkas egyik
fajtája.
tokásodik ~ i Pl. disznó tokára hízik.
Ha befogják a süldőt hízónak, néhány
hét múlva már ~, meglátszik rajta, hogy
többet evett, mint amíg → magló volt. L.
még: disznóhizlalás
tókincs tóṷkincs fn → Gyógynövényfajta. → Pákászok gyűjtötték és árusították. L. még: népi gyógyászat
tokkalap ~ fn Karima nélküli díszes
női → kalap. Téli változata posztóból
készült. L. még: cívis női viselet
toklász ~ fn 1. Gabonaszemek tisztításakor a szórórostán fennmaradó pelyva, szemét. 2. A gabonaszemet borító
hártyás levélke a kalászon levő hegyes,
érdes szálkákkal, a bajusszal együtt.
toklyó tokjóṷ fn Egy-két éves juh. A
fiatal nőstény a → jerketoklyó, a fiatal
kos a kostoklyó, az egyéves kiherélt bárány az ürütoklyó. L. még: juhtartás
toklyófalka tokjóṷfalka fn Másik neve: tokjóṷnyáj. 1. Egyéves ivarérett juhokból álló juhnyáj. 2. Fiatal, még nem
pároztatott nőstény juhok csoportja.
toklyónyáj: → jerkenyáj, toklyófalka
toklyószőrű guba tokjóṷszőÝrű guba: Másik neve: bondor guba: Olyan →
guba, amelynek hosszú, göndör gyapjúfürtjei vannak.
tokmány: → kaszafentok
tokni ∼ fn → Mézeskalácsosoknál:
faforma.
toknitészta: → kivert tészta
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tokos ~ mn 1. Tollasodni kezdő 〈madár〉. 2. Olyan rosszul megkopasztott v.
megtépett 〈baromfi〉, amelynek a bőrében ottmaradt a → tok.
tokos ablak ~: Deszkatokkal készült
→ ablak.
tokosodik ~ i Csupasz madárfióka
→ tokossá kezd válni.
tokoz ~ i Baromfit → kopasztáskor
tollfészkeitől megtisztít.
tokszárú csizma tokszárú csizsma:
Férfi ünnepi viseletének részeként: térdig érő, egyenes, nem rogyós szárú →
csizma. Ahogyan hajlott benne a láb,
úgy hajlott a csizma. L. még: cívis férfiviselet
toktartó toktartóṷ fn Tolltartó.
toldalék: → tézsla
toldalékrúd: → tézsla
tolikapa ~ fn 1 kerékből, oldalt 2 vágórészből álló kézikapa. Nem mélyen,
hanem a föld felett lehet vele kapálni.
Használója maga előtt tolta, innen a neve. L. még: kapa
toll ~ fn A madár testén levő, finom,
lemezes szálakból álló szaruképződmény; ~azat; kitépett ~nak tömege mint
párna, dunyha megtöltésére való anyag.
Fajtái a baromfifélék szerint: tyúktoll,
kacsatoll/rucatoll, lúdtoll/libatoll. A fiatal baromfi ~a az anyatoll. A dunnába,
csecsemő pólyájába (tollpólya) való finom ~ a pehelytoll, a párnába való a
fosztott toll, ezeket a tollfosztónak nevezett társas munka során gyűjtötték össze
a cívis háziasszonyok. A ~at a háztartásban felhasználják még seprűként (tollseprű), mázak tésztára kenésének eszközeként (kenőtoll). A saját ágyneműjének

tagló
frissítése, gyarapítása után megmaradt
fölösleget a gazdasszony eladta a tollas
zsidónak, v. üzletelő cigányasszonyoktól
vett érte konyhai edényeket. Különleges
elnevezés az ehetoll, a szalmát jelöli vele
a cívis népnyelv. − Szóláshasonlat:
Könnyű, mint a ~: nagyon könnyű. Szólás: Más ~ával dicsekszik: olyasmivel
büszkélkedik, ami nem a sajátja. Közmondás: Tollárúl ismerik meg a madárt:
külseje és megnyilatkozásai alapján ismerik meg az embert. L. még: csőtoll,
darutollas, kakastollas; a fogalmak szócikkeit is!
tollasfúró tollasfúróṷ fn A → fúró
kezdetleges, kézi erővel működő fajtája.
tollas zsidó tallas zsidóṷ: Libatollat,
kacsatollat vásárló → zsidó vándorkereskedő.
tollászkodik ~ i 1. Személy vontatottan készülődik vmihez. 2. Lustálkodik,
henyén tétlenkedik.
tollfosztás ~ fn 1. A háziszárnyas kitépett tollának a száráról való letépdesése a puha részek hasznosítása végett. 2.
→ tollfosztó (összejövetel).
tollfosztó tollfosztóṷ fn 1. Az a személy, aki tollat foszt. 2. Röviden fosztóṷnak is mondják. Másik neve: tollfosztás. Az egész évi libatépésből összegyűlt
tollat a cívis gazdasszonyok a padláson
gerendára felakasztva régi vászonzsákokban tárolták. A téli hónapokban aztán
sort kerítettek a ~ra, ahol/amikor az öszszegyűlt tollakat nagyság és minőség
szerint gondosan szétválogatták: külön
tették a dunnába való → pehelytollat, ill.
a párnába való → fosztott tollat. Ez
utóbbit úgy nyerték, hogy a nagyobb
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tollakat a felső végüknél megfogták, és
lefosztották a toll gerincéről. A ~ nem
pénzért, hanem → kalákában végzett
munka volt, rokon és jó ismerős asszonyok, lányok jártak egymáshoz ~ba.
Egy-egy ilyen alkalommal általában
öten-hatan jöttek össze. A ~ban beszélgettek, énekelgettek, de kisebb vendégeskedés is volt: a gazdasszony szárazkolbászt, pogácsát, kontyalávalót ’likőrféle’ kínálgatott. A munkába alkalmazottaikat is bevonták, de külön erre a
célra ~ asszonyokat nem fogadtak fel.
tollkereskedő tollkereskedőÝ fn Baromfitoll felvásárlásával foglalkozó házaló kereskedő. L. még: cigány
tollpenna ~ fn (rég) Írótoll, penna;
írásra használt lúdtoll. Szólás: Akkor
még ~´val írtak: régen volt az, akkor
még más világ volt.
tollpólya tollpóṷja fn Pehelytollal
bélelt → pólya, fürösztés után ebbe helyezték az újszülött gyermeket. L. még:
csecsemőöltözet
tollseprű ~ fn 1. Liba, kacsa lemetszett szárnyából készült → seprű. Bútorok, szoba falának portalanítására, a régieket tűzhely tisztítására használják.
Szóláshasonlat: Illik neki, mint kutya
szájába a ~: egyáltalán nem illik. Ojan
sovány, mint a ~: (tréf) nagyon sovány.
Szólás: Nem ettem ~t: nem vagyok bolond, nem ment el az eszem. 2. (gúny)
Ügyetlen, gyámoltalan ember.
toló tolóṷ fn Kettéágazó rúdra szerelt, 120−130 cm széles, 40 cm magas
deszka, amellyel → nyomtatáskor a →
szérűn a pelyvás gabonát csomóba, →

tagló
garmadába összetolják. A gazda maga
készítette. L. még: fazéktoló
tolóágy tolóṷágy fn → Gyerekbútor,
alacsony, nappalra az → ágy alá tolható,
kerekeken mozgó fekvőhely. Sokgyermekes szegény családok jellegzetes bútordarabja volt, gyakran egyszerre 2
gyermek is feküdt benne.
tolófánk tolóṷfánk fn Zsírban sült
tésztaféle. Készítése: fél liter tejbe annyi
lisztet kevernek, amíg fövés közben öreg
nem lesz, azután kevés sót, több cukrot
is tesznek bele. Ha kész, hagyják kihülni. A cukorral felkavart tojást beleteszik a tejbe, és péppé kavarják. Ekkor
kanállal a forró zsírba belehányják v.
hurkatöltő alakú ~ formába teszik, és
forró zsírba tolják úgy, hogy amikor a
formából egy ujjnyi kijön, beleszakítják
a zsírba. Ez ott megnő. A → cívis konyha egyik jóízű eledele (volt).
tolókapa: → ekekapa
tolonc ~ fn (rég) Fogoly, rab.
tolózócirkalom tolóṷzóṷcirkalom fn
→ Szíjgyártómesterségben: 2 párhuzamos vaslemezből álló nyeles eszköz,
amellyel a bőrre díszítés céljából párhuzamos vonalakat nyomnak.
tolvaj ~ fn Idős cívisek szerint a régi
világban főleg csavargók, nyugtalan suhancok vetemedtek lopásra. Leginkább
szőlő érésekor a termést dézsmálták
meg. − A → cívis népnyelvben a fogalomra több rokon értelmű szó, kifejezés
található; eufemizmusok ’szépítés’: balkezes, balkörmös, balkörmű, csirizes kezű, félkézkalmár, zsebes, kuszmír, hosszú
a körme. A fogalom frazémákban is
gyakori. Szólásokban: Hiszek egy Isten-
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be, elviszlek mentembe. Lelopná a csillagokat is az égrül. Ellopná a hóṷttrul a
szemfedelet. Ellopná az oltárrul a terítőÝt. Ellopja a szemeteket is. Amit a szeme meglát, a keze nem haggya ott. Rá
lehet bízni az üres vermet bezárva. Közmondásokban: Nehéz attul lopni, aki
maga is tolvaj: ti. vigyáz a sajátjára. Ott
is terem a ~, ahon nem vetik: nem szeretjük a becstelen embereket, mégis
mindenütt van belőlük. Tolvaj előÝtt
nin- csen zár: a ~ mindenhonnan tud
lopni. A ~nak íccaka vírrad: a ~ok éjszaka, sötétben szoktak lopni.
Tolvajos-nádas: → betyárvásár
tolvajság ~ fn Lopás. Nem bizonyult
rá a ~.
tombak ~ fn Sárgarézfajta. Szerszámok alapanyaga.
tomp ~ fn Domborúra formált nemez
(v. más anyag), amelyből → kalap készül.
tompa marokkés: → marokkés
tompa ütővas tompa ütőÝvas: Kupak
rézből való kiformálására használt eszköz, amelyre kalapáccsal mérnek ütéseket. L. még: rézművesmesterség
tompora ~ fn Far, tompor. 〈E/3. stb.
birt. szraggal:〉 ~´ja: vkinek a ~. Fenyegetés: Úgy vágok a ~´dra, hogy vacsorán látod Pilátust! L. még: emberi test
tomportáska: → combtáska
tompul ~ i Több állat v. ember egy
helyen csoportosul, gyülekezik.
Tonnás-híd ~ tn A Hortobágy folyó
egyik fahídja volt Mátától kb. 3 km-re.
Nevét onnan kapta, hogy 1 tonna rakományt bírt el. Most kőhíd áll a helyén.

tagló
topa ~ mn Szószerkezettel: topa lábú. 1. Sánta, bicegő. 2. Befelé álló lábfejű, emiatt esetlen, nehézkes járású ember, állat.
topa lábú: → topa
topán ~ fn Bokáig érő szárú női →
cipő. L. még: cívis női viselet, fövegtopán
toplász ~ mn Esetlen, ügyetlen.
topolya topoja fn Összetétellel: topojafa. Fehér nyárfa.
topolyafa: → topolya
toportyánféreg toportyánfíreg fn
(rég) Farkas. A toportyánfíreg rígi szóṷ,
még öreganyám mondta.
torkaszalonna ~ fn Disznónak a toroknál lévő → szalonnája, tokaszalonna.
torkolat ~ fn → Rézöntőknél az öntőforma beöntőnyílásának a legszéle, eddig töltötték meg az olvadt rézzel.
torlás ~ fn → Rézműveseknél: A már
kiöntött tárgyon levő fölösleges fémdarabok, amelyeket később letörtek, lefűrészeltek. Az egyik jellegzetes ∼ a tüske.
torma ~ fn 1. Gyökeréért termesztett
évelő konyhakerti növény és ennek csípős ízű gyökere. Armoracia lapathifolia.
Mártás is készül belőle, mézzel összekeverve köhögés elleni gyógyszer (→ mézes torma). 2. A debreceni édes~ sótűrő,
síksági növény, ártereken, nádasokban,
szikeseken terem. − Szólás: Tormát reszel az óṷra alá: sok apró kellemetlenséget okoz vkinek. Ismerem a ~´t, mijen
jóṷ ídesgyökér: (gúny) ismerlek, jómadár!
Tormai Béla utca: → Pallag
tormamártás ~ fn A régi → cívis
konyha egyik → mártása. A → tormát
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megreszelték, sütőbe tették, hogy a meleggel elvegyék az erejét, ezután → rántásos lében tejjel megfőzték. Főtt marhahússal fogyasztották.
tornác ~ fn A lakóház v. ritkábban a
melléképület homlokzata mellé épített,
oszlopokkal, pillérekkel, boltívekkel alátámasztott, fedéllel ellátott térség, amely
emberi tartózkodás, munkavégzés v. raktározás helyéül szolgált. A ~ legegyszerűbb változata, amikor földbe ásott faoszlopok tartották a föléje kiugró tetőt.
Általánosan a ~ a ház udvari homlokzatát teljes hosszában végig kísérte. Ennek
2 fő típusa: a) A ~ mintegy toldalékként
egészítette ki a házat, ilyenkor a ház
tetőszéke nem foglalta magában a ~ot.
Számára külön tetőt építettek, amely a
ház fedélszéke alá ért, és tetősíkja laposabb volt. b) Építészetileg szebb, gondosabb megoldás volt, ha a ~ úgy épült a
házhoz, hogy a tetőszék kiugrott fölé, és
azt szervesen az épület egészébe foglalta. Az Alföldön, így a debreceni tanyavilágban a ~ hiánya a szegénység jele volt.
Módos cívis parasztházaknál el volt
terjedve az ún. → kőlábas tornác. Ezt
téglából, esetleg kőből készült lábak
szegélyezik. A ~nak a cívis népnyelvben
is élő rokon fogalmai, így a → gádor, →
ambitus, → gang az építmény különböző változatait jelölték, de gyakran a ~cal
megegyező jelentésben is mondták.
Tornyi-domb: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
Tornyi-dombi-járás: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
Tornyi-dombi-kút: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
Tornyos: → Pallag

tagló
tornyos ágy ~: Régibb neve: tornyos
nyoszoja. Olyan → ágy, amelynek díszes
tornyos fejvége, a fejalj a lábvégnél jóval magasabban van. A múlt század elején volt divat.
tornyos ebédlőszekrény tornyos
ebídlőÝszekrény: Magas, díszes felső
résszel ellátott → ebédlőszekrény.
tornyos nyoszolya: → tornyos ágy
torok ~ fn 1. Testrésznév; a nyak
elülső része; üreg, cső stb. nyílása. Biztatás: Gyantázzuk meg a torkunkat!:
igyunk egyet! 2. → Fazekasoknál a mázőrlőkő része, ahonnan a finomra őrölt
anyag kifolyik egy kis edénybe. L. még:
emberi test
torokcukorka ~ fn Torokfájáskor
szopogatott cukorka, pl. → negró.
toroklobbanás ~ fn (rég) Lázzal és
nyelési fájdalmakkal járó lob a garatban,
torokgyulladás. Egyik fajtája a → hártyás toroklobbanás.
torokmirigysenyvedés torokmirigysenyvedís fn (rég) Egy betegségfajta. L.
még: népi betegségnevek
torokrész torokrísz fn A → nyak
elülső részén levő szőrmésbőr.
torokszíj: → álladzó
torongy ~ fn A tojásból kikelt csirkén rajta maradt tojáshéj v. más része a
tojásnak.
torongyékos: → torongyos
torongyékos csirke: → torongyos
csirke
torongyos ~ mn Alakváltozata: torongyíkos. Nyomorékon született, fejletlen 〈csirke〉.
torongyos csirke ~: Nevének változata: torongyíkos csirke. Olyan → csir-
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ke, amelyiknek a fenekénél → torongy
van. A ~ nem volt megírve arra, hogy
magától kibújjék a tojásból, letaposta
róla a tojáshéjat az anyja. A ~ mind elfososodott.
torony ~ fn Tornya: takaréktűzhely
része.
toronyát-boronyát ~ fn Hetet-havat,
mindenféle zagyvaságot. Összehordott
~.
toroshús ~ fn → Toroskáposztába
való hús.
toroskáposzta ~ fn Másként: húsos
káposzta, disznóṷtoros káposzta. Főtt
friss disznóhúsból savanyú káposztával,
→ hordós káposztával készített étel.
Készítése: Az orjacsontját eldarabolják,
és fölteszik a tűzhelyre főni, amikor
kellően forr, a húst félrehúzzák. Egy
nagy fej vöröshagymát tesznek a zsírjába, felhúzzák a tűzhelyre a húst, és megsütik a zsírjában. Ha az aprókáposzta
nagyon savanyú, előbb kimossák, kicsavarják a levét, majd rárakják a félig átfőtt húsra, befedik és → összedinsztolják
vele. Leginkább → disznótorban főzik.
L. még: cívis konyha
torsalkodik ~ i Férfi nő körül forog.
Csiribiri ember vóṷt, mégis vóṷt ijen kis
emberbe is, hogy a nőÝknél torsalkodott, mint a kokas a tyúknál. L. még: nemi élet
torta ~ fn Krémmel rétegesen töltött
finom sütemény. Összetételben: → lúdlábtorta. L. még: cívis konyha
torzs ~ fn Alakváltozata: torzsok. Lekaszált gabonának, fűnek, levágott nádnak a földben maradt töve, csonkja, pl.
→ búzatorzs, nádtorzs.

tagló
torzsa torsa fn Némely növény szárának megvastagodott, húsos, esetleg
kissé fás része.
torzsok: → torzs
tosz ~ i Baszik. L. még: nemi élet
toszigál: → taszigál
toszít: → taszít
toszul ~, taszul i Taszítódik, nyomódik, tolul.
tót tóṷt fn Szlovák. A férfiakkal a cívisek leggyakrabban mint törött ablakot
javító, ill. háztartási edényeket foltozó,
házaló vándor kisiparossal (ablakostót,
drótostót) találkoztak. Asszonyaikkal
pedig mint sonkolyosokkal/sonkolyostótokkal kerültek kapcsolatba, ők vették
meg a méhészgazdáktól a sonkolyt/méhsonkolyt, jó minőségű kékfestővel fizettek érte. A hortobágyi juhászok a
gyolcsostótokkal kerültek még érintkezésbe. Tőlük vették a tót kolompot. A
20. század első évtizedeiben különösen
aratáskor Debrecenben sok ~ vendégmunkás fordult meg. Velük kapcsolatos
az alábbi tréfás, durva párbeszéd: Honnen jöttél? Onnen fentrűl. Honnen
fentrűl? Csak tán nem az égbűl? Az
anyád picsája! Trancsi [Trencsén] vármegyébűl. A ~ a munkánál azt kérdezte:
Hun van az enyém kicsi villa? Az evésnél: Hon van az enyém nagy kanál?
Nemzetiségcsúfoló frazémákban is szerepel. Ereszd be a tóṷtot a házba, kivér:
ti. visszaél a bizalmaddal, a vendégszereteteddel. Más változatban: Fogadd be
a tóṷtot, kivér a házadbúl. A ~okat lebecsülő mondás: Tóṷt nem ember, kása
nem ítel: egyik sem ér semmit a maga
nemében. Tóṷt ideadá, tóṷt elvevé, tóṷt
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ebadománya: visszakéri azt, amit egyszer már odaajándékozott vkinek. Koccintáskor mondott tréfás jókívánság:
Isten íltesse a tóṷtot, hogy ne a magyar
cipejje a dróṷtot! A naiv eredetmagyarázó hiedelem szerint A teknősbéka a tót
asszonyból lett. L. még: tótorgona; a
fogalmak szócikkeit is!
tótágas tóṷtágas fn Kézen állás szétterpesztett lábbal.
Tóth István hátja: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
tót kolomp tóṷt kolomp: A Hortobágyon használták, szűkebb szája volt,
mint a → magyar kolompnak. A →
gyolcsostótok hozták, innen a neve.
tótorgona tóṷtorgona fn (tréf) 1.
Harmonika. 2. Duda. − Szóláshasonlat:
Összement, mint a tóṷtorgona: a) összecsuklott. b) tönkrement, elromlott.
totyakos ~ mn 1. Nagy seggű 〈nő〉. 2.
Bő 〈ruha〉. 3. Lompos öltözetű. 4. Nagy
hasú 〈férfi〉. L. még: emberi test
totyogó totyogóṷ fn 1. Sásas, nádas
vízállásos rész. A vadrucák kedvelt költőhelye. Ülőkéket vágtak ki belőle (→
sásszék). 2. → zsombék.
totyogós totyogóṷs mn Sekély, nádas
〈vízállás〉.
tottyan ~ i Járni tanuló kisgyermek
földre huppan. Igekötővel: → letottyan.
továbbat ~ hsz Később.
továbbmegy/en ~ i Szerkezet vmilyen alkatrészben folytatódik. A lapátszerkezet eggy esztergájozott tengejbe
megyen tovább.
tő tőÝ, tű 1. Növény szárának a földben, ill. közvetlenül a föld felett levő
része: pl. a fa töve. Összetett szavakban:

tagló
anyatő, csutkatő. 2. A kivágott fa földben maradt tuskója. 3. Földrajzi hely
közvetlen környéke, pl. a templom tövében. Ott laknak a templom tövibe; kazaltő. 4. TőÝre ránt: gubacsapó a mellékszálak között a fürtszálat az előző sorra
ráhúzza. 5. Előfordul összetett testrésznevekben: fogtő, nyaktő, fartő; növénynévben: feketenadálytő. L. még: emberi
test; a fogalmak szócikkeit is!
többekszer ~ hsz Többször, gyakran.
többhordású vidék ~: Olyan terület,
ahol többféle növény található, amely
alkalmas arra, hogy a méhek virágport
gyűjtsenek. A ~ekről származó virágporból lesz a vegyes virágméz. L. még:
méhészet
tőcsapó tűcsapóṷ fn A pásztorok →
ostorszíjának az ostorderék és a csapó
közé eső része. L. még: tűcsapó
tődinnye tűdinnye fn Görög dinnyével kapcsolatban: A → dinnye indáján az
első kötésnél növekedő dinnye, megérve
ez a legfinomabb. Ebből hagyják a magot is. A parasztok mindig vigyáztak arra, hogy a magnakvalóṷ a legjobb legyík.
tőgy tőÝgy fn 1. Kérődzők emlője. 2.
Nagy női mell. L. még: emberi test
tőgyel tőÝgyel i 1. Állat tőgye megtelik, ill. tele van tejjel. Tehén tőgye ellés
előtt megduzzad, megtelik tejjel. Igekötős alakjai: → kitőgyel, letőgyel, megtőgyel. 2. Sötét felhők gyülekeznek, eső
készülődik. Debrecenben régen általános
időjárási megfigyelés volt: TőÝgyel a
Pente-zug, esőÝ lessz.
tőgygyulladás tőÝgygyulladás fn Az
anyajuhnak ~a lehet, ha a kevés tej miatt
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a báránya hiába gyötri. Ilyenkor az ecetes víz, sárgaföldes pakolás segít. L.
még: juh betegségei és gyógyításuk
tőgymeleg tőÝgymeleg mn/fn Tejnek
olyan hőmérséklete, amely megegyezik
a kifejt tejével. L. még: zsendice
tök ~ fn I. fn – A/ 1. Kúszó indájú,
sárga virágú, kobaktermésű mezőgazdasági növény; főző~ és az ebből készült
étel; sütőtök. − Szárának vastag vége a
tökkocsány, a növényben levő mag a
tökmag. A cívis konyha is kedvelte/kedveli mint tápláló, vitamindús alapanyagot. Igen sok étel készül belőle, pl. tökkáposzta, tökkáposztaleves, tökleves.
Étkezésre használt ~, nem futó~ a gyalogtök/guggon ülő tök, a laskatök, népi
nevén istengyalulta-tök, porhanyós és
ízletes sütő~ a parázstök, kemény héjú
változata a fahajú tök. Az állatok takarmányozására használatos a takarmánytök, más néven lótök (nagyra fejlődő
változata a marhatök), emberi fogyasztásra is alkalmas takarmány~ a disznótök, a kemény héjú, fehér kupujkótök
kivájva és megszárítva a cívis háziaszszonyok tojástartó edénye volt. Az emberi fej formájúra alakított töklámpással
a legények ijesztgették lekvárfőzéskor és
a fonóban a lányokat. − A debreceni
talyigások gúnyneve tökpüfölő volt. A
tejbetök névátvitellel a színtelen, fakó
ember, különösen nagylány jelölője. A
nagyon alacsony ember tökmagember, a
kis növésű fiúgyerek tökmagjankó. 2.
Buta ember; emberi fej. Összeütöttük a
~öt. 3. A herezacskó a herével együtt. A
bikatök a bika herezacskójából készült
szerszámtartó. A pipások dohánytartó

tagló
készségének része a kostök/kostökzacskó. 4. Magyar kártyában a ~kel jelölt
lap. − B/ A több jelentésű ~ frazémákban
is szerepel. Tréfás rigmus: Kis bögre,
nagy bögre, nem jóṷ a bor a ~re:
~főzelék után nem esik jól a bor. A töksütögető piaci kofa tréfás mondókája.
Friss, meleg a ~öm, ha nem kell, ellököm!: sült ~öt vegyenek! Fenyegetés:
Úgy ~ön rúglak, hogy megzápulsz! Szóláshasonlat: Úgy odavágta, mint a ~öt:
jól földhöz teremtette. Úszik, mint a ~ a
vízen, míg el nem merül: addig-addig
becstelenkedik, míg ki nem ismerik, míg
pórul nem jár. Örül, mint bolond a
~inek: jelentéktelen dolognak is örül.
Attúl mán elestünk, mint kan a ~itűl:
akkor mondják, amikor vmi várt kedvező dolog nem következett be. Szólás:
Kolompír az ebíd, ~ a vacsora: a szegénység jellemzésére mondják. Este virágzik a ~, reggel köt − mondják gúnyosan, amikor egy nő estefelé nagyon kicsípi magát, másnap reggel azonban már
nem törődik a megjelenésével. Megszoríttyák a ~it: (durva) megrendszabályozzák. Lóṷgázza a ~it: nem dolgozik,
henyél. Tök a tromf, szar a világ: kártyázáskor mondják. Közmondás: Addig
úszik a ~ a vízen, míg el nem merül: a
tisztességtelenségre előbb-utóbb ráfizet
az ember. II. mn Pl. dinnye éretlen, →
tökdinnye. L. még: lopótök, macskatök,
tökedények; a fogalmak szócikkeit is!
tökdinnye ~ fn Éretlen görögdinnye.
L. még: dinnye
tökduda ~ fn Töklevél szárából készített játékszer. L. még: gyermekjátékok

261

takarítás

tőke tőÝke fn 1. Kivágott fának a talajban maradó része a gyökerek nélkül.
2. Vastagabb fa törzséből levágott hengeres tömör darab, pl. fazekasoknál
agyagtőke, rézműveseknél fatőke, mészárosoknál húsvágótőke/vágótőke. 3.
Keményfából kivágott tárgy, amelyre az
üllőt rögzítik, üllőtőke. 4. Tímároknál:
hosszában kettéfűrészelt, X alakú lábra
(tőkeláb), támasztott kb. 2 m hosszú fatörzs. 5. Vásári sátrak alapjául szolgáló
cövek, tartóoszlop. 6. Kiengedte
tőÝkére: állatorvos engedélyezi a hús
árusítását. 7. Szőlő~, pl. árvatőke,
lesitőke. 7. (Fa) tőkéhez hasonló egyéb
tárgy,
eszköz,
pl.
sipkatőke,
szívhólyagtőke, ólomtőke. L. még: a
fogalmak szócikkeit is!
tökedények: Hajdan el voltak terjedve a cívis parasztháztartásokban is. Bennük vizet, tejet, sót, tojást stb. tartottak.
A hortobágyi pásztorok is használtak
~et. Legismertebbek a kobak, kupujkó,
lopó, töklámpás. – Jelentésüket l. a szócikkükben!
tőkefej tőÝkefej fn A szőlőtőke felső
része. TőÝkefejre mecc: úgy metszi a
szőlőt, hogy egy vastagabb részből nőjenek ki a vesszők. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
tőkekancaló tőÝkekancalú fn Tenyésztésre igen alkalmas kancaló. A cívis gazdák és a hortobágyi csikósok
elsősorban a → nóniuszt tartották ~nak.
L. még: lótenyésztés
tőkekezelés tőÝkekezelís fn A szőlőtőke esetében a felesleges gyökerek lemetszése. Tőkekezelésnél minden har-

tagló
matgyökeret le kell vágni. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
tőkeláb ~ fn → Tímároknál: X alakú,
fenyő- v. keményfából összeszegezett,
ill. összevésett támaszték.
tökéletlen tökíletlen mn Ravasz, hazug. Szitok: Egye meg a fene azt a tökíletlen testedet!
tökéletlenkedik tökíletlenkedik i Ravaszkodik, hazudik.
tőkeréce: → tőkeruca
tőkeruca tőÝkeruca fn Másik népi
neve: tőÝkevadruca. Köznyelvi neve: tőkeréce, tőkésréce. A fák odvában lakik.
A tőÝkeruca a vadruca egy fajtája, a
leg- nagyobb, a kisebbik a kerceruca
vagy kerceréce.
tőkés kapu tőÝkés kapu: Részben
billentő, ellensúlyos, de kifordítható
szerkezet, amelynél a kétkarú emelő elvén működő → kapu könnyen felbillenthető, félrefordítható.
tőkés polgárság: → Debrecen gazdasága és társadalma
tőkésréce: → tőkeruca
tőkeszék tőÝkeszék fn Ülésre használt faragatlan tuskó, amely néha apró
becsapolt lábakkal is el van látva. Szükségbútorként alakult ki, több változata
van. L. még: szék
tőkevadruca: → tőkeruca
tökfedő tökfedőÝ fn (tréf) 1. Sapka v.
kalap. 2. Ócska kalap. L. még: fejviselet
tökgyalu ~ fn A → töknek csíkokra
való aprítására használt, téglalap alakú
tokba illesztett késből álló konyhai eszköz. L. még: bárányjegy
tökinda ~ fn → Tök hajlékony szára.
L. még: inda
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tökkáposzta ~ fn Tökfőzelék. Egy
20. század eleji leírás szerint így készül:
A gazdasszony a gyenge → disznótököt
leveszi az indájáról, keresztben kétfelé
vágja, majd mindkét felét további 4−6
cikkelyre darabolja. Belét késsel kiszedi,
külső vastag héját levágja, meghámozza.
Egy gyalogszékre ülve térde közé szorítja a tálat, rátámasztja a → tökgyalut, és
annak vasfogain tolja cikkenként a szélesebb végével a meghámozott tököt.
Amikor az egészet meggyalulta, besózza, és kb. 1 óráig állni hagyja a sóban. A
→ töklaska megereszkedik, vizet ereszt.
Közben lábasban v. vasfazékban forró
vizet készít, a laskát kifacsarja, és beleteszi a vízbe. Tesz bele bőven apróra vágott kaprot, kevés vöröshagymát, és főzi.
Amikor megfőtt, leveszi, → rántással →
megkészíti, és kevés ecetet tölt bele. A
debreceni ember számára a ~ akkor jó,
ha a disznó beledöglött, azaz ha füstölt
oldalas v. kolbász is kerül bele. A ~ ízletes nyári étel. L. még: cívis konyha, tökkáposztaleves
tökkáposztaleves ~ fn A → cívis
konyha kedvelt → levesfajtája. Az étkezési tököt legyalulják, kissé besózzák, a
lének valót felteszik főni, gyengén berántják, kevés ecetet beletesznek, a besózott tököt kéz között kicsurgatják, kinyomkodják a levét, és a kész lébe belerakják. Nem kell sokáig főzni, mert a
tök szétmállik. Leveszik a tűzről, bőségesen betejfelezik, és kevéske ecettel,
cukorral ízesítik. L. még: tökleves
tökkocsány ~ fn A → tök szárának
vastag vége.
töklámpás ~ fn Kivájt → tök, foga és
szeme is volt, gyertyát tettek bele. A

tagló
fonóban, lekvárfőzéskor a legények
ijesztgették vele a lányokat. Debrecenben nem, csak a közeli falvakban volt divatban.
töklaska ~ fn 1. Laskára vágott étkezési → tök. 2. Tökfőzelék.
tökleves ~ fn A → cívis konyha
egyik → levese. Hideg vízbe zöld kaprot, rántást, sót, kevés ecetet tesznek. Ezt
megelőzően a legyalult gyenge, zöld tököt kissé besózzák, majd a sót kézzel
kinyomkodják belőle, így teszik bele a
kész lébe, és 10−15 percig főzik. Levétele előtt néhány perccel bőségesen tesznek bele tejfelt. L. még: tökkáposztaleves
tökmag ~ fn A → tök lapos, olajos
magva. Megszárítva, megpirítva a cívisek is fogyasztották. Szóláshasonlat:
Piros, mint a cseppentett ~: (gúny) módfelett sápadt.
tökmagember ~ fn Nagyon alacsony
ember. L. még: emberi test
tökmagjankó tökmagjankóṷ fn 〈Alacsony〉 kisfiú. L. még: emberi test
tökmag színű ~: Sápadt, lefogyott
〈ember〉. L. még: emberi test
tökös ~ mn Sérves 〈férfi〉. L. még:
kutyatökös lajbi, népi betegségnevek
tökösdió tökösdióṷ fn Nagyméretű
diófajta. Hátránya, hogy hamar kiaszik,
hamar összeszárad benne a bél.
*Tökös-tó: → Haláp
tökpüfölő tökpüfölőÝ fn (tréf) 1.
Debreceni → talyigás. Azért hívták így,
mert jól földhöz verte a → tököt, úgy
adta a lovának. 2. A debreceni cívis gazda gúnyneve, aki télen sok főtt v. sült
tököt adott cselédeinek étkezésre.
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Töksor: → Csicsogó
töksütögető töksütögetőÝ fn Piacon,
vásárban eladásra sütőtököt sütő → kofa.
Ott helyben vásároltak tőle a piacok,
vásárok látogatói. Egy ma is ismert rigmussal hívta fel magára a figyelmet:
Friss, meleg a tököm, ha nem kell, ellököm. L. még: sütőasszony, sütögető
tökszőlő tökszőÝlőÝ fn Nagy szemű,
szép fekete, de csak közepes minőségű
→ szőlő. → Lenctelepen 1965-ben még
volt belőle.
tökvirág ~ fn − Szóláshasonlat: Sárga, mint a ~: beteges, fakó színű.
tökzacskószakadás tökzacskóṷszakadás fn (rég) Herezacskó sérve. L.
még: népi betegségnevek
tökzacskóvérzés tökzacskóṷvírzís fn
(rég) Herezacskó vérzése. L. még: népi
betegségnevek
tölcsér tőÝcsír fn 1. Fordított kúp
alakú, csúcsán vékony csőben végződő
eszköz, amellyel szűk nyílású edénybe
folyadékot öntenek. 2. A → csengő belső, üreges része.
tölcsérgyártó: → céhen kívüli kismesterségek
tölcsérmadár: → szélkiáltó
tőledálló tülledállóṷ fn 1. →
tőledálló kabát. 2. Alakváltozata: tüllemállóṷ. Bármilyen bő, elálló női ruhadarab; téli ruhadarab. L. még: cívis női viselet
tőledálló kabát tülledállóṷ kabát:
Röviden: tülledállóṷ, tüllemállóṷ. Bő, a
testtől elálló női kabát, lenge, bő női felsőkabátféle. L. még: cívis női viselet
tőlemálló: → tőledálló, tőledálló kabát

tagló
tölgy tőÝgy fn Erdei faféle. Adatolt
fajtái: a makkról növő → árvatölgy, a
vöröses faanyagú verestölgy és a sudár
növésű jegenyetölgy. A Debrecen körüli
erdőségek gyakori fája a kocsányos
tölgy. A ~et nemcsak tüzelőként, deszkaként, hanem más célra is hasznosították a debreceniek: a fa kérgét és gubacsait a tímárok a bőr cserzésére, fáját a
bodnárok hordódongák készítésére,
megfaragott ágait a gazdák szőlőkarónak
használták.
tölgyfacser ~ fn Fiatal tölgyfának
cserzésre alkalmas héja. L. még: tímármesterség
tölgyfagatya tőÝgyfagatya fn A (hortobágyi) pásztorok hamuval kevert fagygyúval v. zsírral, ill. hájjal v. → kénesős
hájjal bekent, átitatott → bőgatyája,
amely erős, durva házivászonból készült.
Színezését az jelentette, hogy a pásztor
piszkos kezét a szárához kente. Az eredetileg fehér gatya néhány hónap múlva
ragyogó fekete színűvé vált, megnehezedett, szagos lett. A ~´t sohasem mosták, addig hordták, amíg le nem rongyolódott. Leért a lábszárig, a derékon a
korcba húzott nadrágszíj fogta össze, és
a csizmaszár fölött gatyakötő szíjak kötötték le. Szára a csizmaszárba volt
gyűrve, v. kívül azon a csizmaszárat
fedte. A meleg, vastag ~´t ősszel, télen
és kora tavasszal viselték.
tölgyfagomba tőÝgyfagomba fn Ehető → gombafajta.
tölgyfaguriga tőÝgyfaguriga fn Pásztorok → talyigájának tölgyfa törzséből
fűrészelt, vastag, tömör kereke.
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tölgyfagyöngy tőÝgyfagyöngy fn
Tölgyfán levő fagyöngy.
tölgygubó tőÝgygubóṷ fn Más nevei:
nagygubóṷ, tőÝgymakk. A tölgyfa
termé- se, ojan, mint egy kislabda.
tölgymakk: → tölgygubó
tölt tőÝt i 1. Szárnyast (kacsát, libát)
töm. Ha három-nígy hétig tőÝtöttünk,
már akkor szíp vóṷt. − Szólás: SzegőÝdi, nem tőÝti: cseléd, szolga az
elsze- gődés idejét nem tölti ki a gazdánál. 2. → töltöget. − Az ige adatolt igekötős alakjai: → alátölt, feltölt, kitölt,
letölt, rátölt, megtölt, odatölt.
töltelék tőÝtelík fn Apróra darabolt v.
pépes élelmiszerkeverék, amellyel vmilyen ételt megtöltenek.
töltés tőÝtís fn 1. Feltöltött (ország)
út. A Mátai utat is egyes helyeken ~nek
mondták, mert ajjas vóṷt, fel kellett
tölteni. 2. A kapásnövény tövéhez húzott
kis földkupac. TőÝtíst ad neki: kapásnövény tövéhez földet húz. L. még: káposztatöltés
töltike tőÝtike fn 1. A folyadékok
hordóba való beöntésére használt eszköz; kis dézsához hasonló, hordóra való
→ tölcsérféle. Egyik fajtája a → sarkos
töltike. 2. Szőlőlevélbe, karalábélevélbe
v. sóskalevélbe töltött kisebb → töltött
káposzta. A ~ rizskása és darált hús öszszekeverve, sóskával v. egressel savanyítják.
töltőfa tőÝtőÝfa fn A → hurkatöltőben levő fahenger, amellyel a tölteléket a
megtisztított disznóbélbe nyomják.
töltöget tőÝtöget i Alapigéje: tőÝt.
Kukorica, → krumpli töve köré földet
húz.

tagló
töltögetés tőÝtögetís fn → Krumpli
indája körüli feltöltés, földkupac, ebben
van a krumpli. A tengerit is így töltögették fel, hogy a szél ki ne fújja.
töltőnyílás tőÝtőÝnyílás fn Betöltő
nyílás.
töltött tőÝtött mn Töméssel hizlalt
〈liba, kacsa〉.
töltött bagdán tőÝtött bagdán/bagdány/bogdány: Petrezselymes főtt tojással töltött marha-, ill. borjúhús, sült hús.
Készítése: A gazdasszony → bagdánt
vesz tölteni, felszúratja. A keményre főzött tojást kockára felvágja. Kockára
vagdalt, bőr nélküli, vastag sós szalonnát
tesz bele, és bőven apróra vágott petrezselyemlevelet is. Az egészet jól megsózza, megborsolja, egy-két tojást üt rá,
összegyúrja, beletölti a húsba, és bevarrja. Tepsiben süti, közben a zsírjával
meg-meglocsolja. Ha már szép pirosra
sült, beborsolja. Hidegen jóízű, ezért útra nagyon alkalmas eledel, de a jómódú
parasztgazda asztalán is gyakori étel
volt. A régi cívis → lakodalom kedvelt
fogása volt. L. még: cívis konyha
töltött hús tőÝtött hús: Általában tojástöltelékkel készült húsféle. A tölteléket meg is borsozhatták. Töltött húsnak
az oldalhegy, vesepecsenye, bélszínrongyosa/bőszínrongyosa, bagdán, köldökre- mek, szegyszárnya a legjobb. L. még:
cí- vis konyha; a fogalmak szócikkeit is!
töltött kacsa tőÝtött kacsa: Töméssel
hizlalt → kacsa. A 4 hétig hizlalt kacsa a
legjobb, mert sok zsírja, nagy mája van,
és a húsa is ízletes, foszlós, zaccos.
töltött kalács tőÝtött kalács: A →
kalácstésztát vastagra elnyújtják, rá cuk-
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ros diót, darált mákot hintenek, v. lekvárt tesznek. Hosszú henger alakúra
feltekerik, tetejét felvert tojással megkenik, tepsiben megsütik. L. még: cívis
konyha
töltött káposzta tőÝtött káposzta: –
A/ Apróra vágott húsból, kásából növénylevélbe, főként káposztalevélbe
burkoltan főtt étel. Hazánkban is az
oszmán-török konyháról terjedt el.
Rendszeresen készül hús nélkül is, csak
kásával töltve, hétköznap és ünnepnap
egyaránt. A húsos ~ a cívis parasztkonyhán is ünnepi étel, téli vasárnapi ebédek
és ünnepi alkalmak fogása (volt). Régen
híres disznótoros ebéd volt. Lakodalmi
étrendeken sokfelé a nagyobb húsdarabokkal főtt savanyú káposztafőzeléket
váltotta fel. – B/ Készítése Ecsedi István
(A debreceni és tiszántúl magyar ember
táplálkozása. 249−250) leírása nyomán:
A hordós fejes káposztát gyakran ~´nak
készítik el. Fő kelléke a tőÝtelík. Legjobb hozzá a sovány disznóhús, a → sódarhús. (Marhahúsból káposztát tölteni a
→ felsál/felsár és bélszínvastaga/bőszínvastaga a jó.) A gazdasszony a húst
a → gyúróteknőben húsvágó késsel apróra megvagdalja. Egy jó darab ószalonnáról levágja a bőrt, a színszalonnát apró
kockákra felvágja, a húsra teszi, azután
rízskását (régen köleskását) tesz bele.
Egy kevés sót, borsot, gyömbért, → jósáfrányt hint rá. Az egészet összegyúrja,
megkóstolja, hogy sava, borsa megérzike. Félreteszi. Káposztát tisztít, a fejről az
egyes leveleket lefejti, a torzsáját a levélről levágja, a leveleket egymásra rakja. Csak az érett leveleket szedi le, az

tagló
éretlent visszateszi a hordóba. Töltéskor
a bal kezébe veszi a levelet, jobb kezének ujjaival egy kevés tölteléket felvesz,
beteszi a levélbe, jól begöngyöli, a levél
két végét a kis ujjával begyűri, ezzel
kész. Egy alkalommal 30−40 v. akár 100
db-ot is megtölt. Ezután berakja egy →
vászonfazékba: előzőleg a fazék aljára
káposztalevelet v. aprókáposztát tesz.
Sorban rárakja a ~´t, közben-közben egy
kevés aprólevelet is. Egy pár csontot v.
szalonnadarabot is tesz még bele, majd a
lefedett fazekat beteszi a befűtött kemencébe. A gazdasszony a fazekat régen
egy kis talyigafélével tolta be, ill. vette
ki. Közben himbálással többször megmozgatta, hogy oda ne kozmáljon, ill. a
káposzta fövetlen ne maradjon. Amikor
a káposzta jól megfő, a levéből kivesz
egy tányérba, abba jó piros → rántást
felold, és ezt a fazékba tölti, majd készre
főzi. A régi gazdasszonyok szerint a ~
fazékban, kemencében főzve jobb, ma
már konyhai tűzhelyen, lábosban főzik.
− A töltött káposztát marhahússal, ill.
juhhússal is készítették, de juhhússal
nem jó. A ~ nehéz étel, a debreceni gazdaember szerint: Parasztnak orvasság,
csizmadiának halálos míreg. Ami azt jelenti, hogy csak szabadban mozgó, jó
gyomrú embernek való. Debrecenben télen szinte minden vasárnap ez volt az
ebéd. Már szombaton elkészítették, vasárnap csak megmelegítették. A cívis
gazda csak a töltelékét ette, a → bundáját nem. L. még: cívis konyha
töltött liba tőÝtött liba: → Töméssel
hizlalt → liba.
töméntelen: → teméntelen
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tömés tömís fn → Liba, kacsa kukoricaszemekkel történő hizlalása.
tömítés tömitís fn A → dongák közötti rések szoros elzárása.
tömjén tömjín fn − Szóláshasonlat:
Fíl, mint az ördög a tömjíntül: nagyon
fél vmitől.
tömködő tömködőÝ fn Más nevei:
döngölőÝ, óṷlomgojóṷ. → Rézműveseknél mintázáskor a homok keményítésére
használatos segédeszköz.
tömlő tömlőÝ fn Anyagára utaló neve: bűrtömlőÝ. 1. Fiatal birka, borjú v.
csikó egy darabban lenyúzott bőréből
készült zsákszerű eszköz, amelyben hajdan a hortobágyi pásztor tejet, vizet tartott, v. belekapaszkodva a Tiszán kelt át
vele. Ebben tartotta a borotvatokot, tükröt, varróeszközt, pénzt, más apróbb holmikat, ill. a szűzdohányt is. 2. A juhászok élelmének szállítására szolgáló, bárány- v. juhbőrből készített, nagyméretű
tarisznyaféle. A juhász 2 db barna bőrből
ezt is maga készítette el. Vándorlásai
során kétoldalt a csacsinyereg két szarvára akasztotta, balról a nagyobbikat,
jobbról a kisebbiket. Az előbbiben a
kenyér, utóbbiban az → ázalék kapott
helyet. – 3. Kifejezésben: TömlőÝre
nyúz: a) borjút, csikót v. birkát úgy nyúz
meg, hogy bőre egészben maradjon, és
alkalmas legyen ~nek. A pásztor a műveletet úgy végzi, hogy a fiatal állat bőrét a nyaknál felmetszi, és a bőrt visszafelé lehúzza. Csak a lábszárait hasgatja
ki, de meghagyja még a körmeit is. A
nyersbőrt pelyvával v szalmaízíkkel kitömi, és a pásztorkunyhó oldalára kiakasztja száradni. Kiszáradva kiüríti és

tagló
kitömi, a nyakát késével körüllyuggatja,
ebbe szíjat húz, ezzel köti be. Fedeléül a
fejbőr szolgál. b) → szőrmekikészítő az
egyben lehúzott bőrt egy fára ráhúzza v.
kipeckeli.
tömlöc ~ fn (rég) Börtön. Szóláshasonlat: Ojan setít van, mint a ~: koromsötét van.
tömlöctartó tömlöctartóṷ fn (rég)
Börtönőr.
tömlős tömlőÝs fn Egyben lehúzott
〈szőrmésbőr〉.
tömlős nyúzás tömlőÝs nyúzás: A →
nyúzásnak az a fajtája, mikor a szőrmésbőrt egyben húzzák le az állatról, majd
egy megfelelő nagyságú fára húzzák fel.
tömlős-petefészekdaganat tömlőÝspetefíszekdaganat fn (rég) Egy daganatfajta. L. még: népi betegségnevek
tömlősbőr tömlőÝsbűr fn Az állatról
egyben, nem elvágva lehúzott → bőr.
tömlősödés tömlőÝsödís fn → Méhészetben a födött fiasításnak olyan vírus
okozta betegsége, amelynek során a
fiasítás először besárgul, majd bebarnul.
Az elpusztult álca v. fiatal báb bőre sokáig épen marad, és ebben a tömlő v.
zacskószerű burokban van az elpusztult
sejt szétfolyó maradványa. A sejt teljes
pusztulásának a jele.
tömő tömőÝ I. in Tömésre alkalmas.
A liba nehíz tömőÝ, a kacsát sokkal
könnyebb tömni. II. fn → Cipő, csizma
belsejébe helyezett kemény papírcsomó
a lábbeli kifeszítésére. A → sámfát helyettesíti. L. még: hastömő
tömőanyag tömőÝanyag fn → Kárpitosmesterségben a bútor belsejében ta-
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lálható, azt kényelmesebbé tevő, puha
anyag.
tömőfa tömőÝfa fn 1. Döngölésre való nyeles, sólyos bunkó. Ennek a vastagabb végével törték össze az üstben főzött krumplit, de a talaj egyenetlenségének eltüntetésére is használták (→ cséplés). 2. Másik neve: ültetőÝfa, ezzel szorítják a talajt a dugványhoz. 3. Olyan
erős bot, amellyel a → gubát nyomkodták a festéklébe festés közben.
tömör stukatórmennyezet tömör
stukatóṷrmennyezet: Félbe fúrészelt fenyőgerendákból készült födém. Ma már
nem használatos. L. még: mennyezet
tömött ~ mn Erős, zömök 〈ló〉. L.
még: lótenyésztés
tömött fürtű guba ~: Olyan → guba,
melynek fürtjeit szövéskor sűrűbbre rakták, azaz több fürtöt tettek bele.
tömöttség tömöttsíg fn Szőrme sűrűsége.
tömött szövésű guba tömött szövísű
guba: Olyan → guba, amelynek szövésekor a munkás a melléken áthúzott bélre erős, határozott mozdulattal üti rá a
bordát, ettől a szövet erős, időtálló lesz.
tönkő tönkőÝ fn 1. Összetétellel: fatönkőÝ. Levágott vastag fa földből kiálló
darabja; tuskó, fatőke. 2. Nagy fatuskó,
amelyen a szűrszabók vésőszerű eszközzel egyszerre több posztóréteget vágnak
el. 3. A szőlő préselés előtti összezúzására használt, bunkós végű eszköznek, a
→ csömöszölőfának kiszélesedő alsó vége.
töpped ~ i Összeaszik. Igekötővel:
→ megtöpped.
töppedt ~ mn Összeaszott, fonnyadt.

tagló
töppen ~ i Pl. a szilva, körte a napon
v. az aszalókemencében fonnyad, összeaszik. Igekötővel: → megtöppen, összetöppen.
töpöri ∼ mn Kicsi, alacsony. Nem
egy ~ fírfi vóṷt. L. még: emberi test
töprenkedik ~ i Töpreng.
tör ~ i 1. Áztatás utána megszárított
kenderszálat a pozdorja és a rostos rész
szétválasztása végett összezúz. 2. →
tengerit ~. A bennkosztos világba csuhajoson ~tík a tengerit. 3. Kenyeret ~: házaspár elválik, szakít. − Szólás: Töri a
csürhejárást: ~i az eszét, erősen gondolkodik. − Az ige adatolt igekötős alakjai:
→ áttör, eltör, feltör, letör, megtör,
összetör.
tőr tőÝr fn − 1. Közmondás: Két éles
tőÝr nem fér meg egy hüvejbe: két erőszakos, egyaránt uralkodni vágyó ember
nem fér meg egy közösségben. 2. Összetételekben is szerepel: → bojtorjántőr,
lószőrtőr. Előbbi egérfogó, utóbbi madárfogó eszköz.
tőrár tőÝrár fn Másik neve: tőÝrökár. 1. → Szíjgyártóknál olyan ár, amelynek a szúró része kerek. Akkor használják, ha a szíjat egyszer már áthúzták a
lyukon, de a lyukat még bűvíteni kell. 2.
Vasból készült, hegyes, árhoz hasonló
eszköz.
tördel ~ i → Fazekas az agyagdarabot rögökre osztja, darabolja.
tördelt tészta: → lebbencstészta
tördes ~ i Összetör(del) vmit.
törek ~ fn 1. Szalmának és üres kalásznak csépléskor keletkező, takarmánynak használt törmeléke, → aprótörek. Répával a ló igen fontos téli takar-
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mánya. 2. Mindenféle növényi törmelék,
amelyet alomnak v. tüzelőnek használnak. L. még: kispelyva, nagypelyva
törekedik ~ i Töpreng, gondolkodik.
törekelés törekelís fn → Nyomtatáskor a gabonának a törektől való megtisztítása.
törekelőember törekelőÝember fn →
Nyomtatáskor a → törekelést és a törekrúgást végző személy.
törekelőgereblye: → szérűgereblye
törekes: → törekhordó
törekhordás ~ fn Csépléskor a cséplőgépből kihulló → törek elhordása, betakarítása.
törekhordó törekhordóṷ fn Másik
neve: törekes. → Cséplőgépnél a töreket
elszállító munkás. A ~k lányok voltak,
ponyvában hordták el a töreket. Párban
dolgoztak. L. még: cséplés
törekhordó ponyva: → rudasponyva
törekkaparó törekkaparóṷ fn →
Cséplőgépnél az a személy, aki a gépből
kihulló töreket összekaparja. L. még:
cséplés
törekkazalrakó törekkazalrakóṷ fn
Az elcsépelt gabona szárának összetöredezett szalmájából kazlat készítő személy. L. még: cséplés
töreklyuk törekjuk fn A → cséplőgépnek a szalmarázó alatti nyílása, ahol
a törek kihullik.
törekrúgás ~ fn → Nyomtatáskor a
→ törek és a gabonaszem szétválasztásának egyik módja, fázisa. A ~ kóṷtára
’ritmusra’ ment, a → törekelőember végezte: a → szérűgereblyét/felezőgereblyét/törekelőgereblyét maga előtt taszította, majd hirtelen maga felé húzta, vele

tagló
a sok törekes szemet is. Ebbe a csomóba
hirtelen nagyot rúgott, hogy a szem
odébb repült, de ugyanekkor el is tolta
magától a gereblyét. A szemnek a törektől való elválasztása ügyességet kívánt,
annál is inkább, mert a munkás mezítláb
dolgozott.
töremora ~ fn 1. (rég) A különböző
célú erdővágáskor a vágásokon nagy
mennyiségben visszamaradó, és a szegények által elvihető fa- és gallytörmelék.
Másik, még korábbi neve: garasos gally
volt. Onnan kapta, hogy annyi garast
kellett fizetni egy szállítmányért, ahány
jószág volt befogva a gallyat szállító
szekérbe. − Mindkettő Debrecen 18. századi és 19. század eleji erdőgazdálkodásával kapcsolatos kihalt elnevezés. 2.
Szénatörmelék, mindenféle növényi törmelék. 3. A sütemény törmeléke, morzsája. L. még: faizás
törés törís fn 1. → tengeritörés. 2.
Bőrkeményedés. 3. Rendszerint lábon v.
kézen dörzsölés, horzsolás miatt keletkezett hólyag v. seb. 4. Szőrmekikészítőknél: puhítás. − Összetételek utótagjaként is előfordul. Mezőgazdasági munkafolyamat neve a dohánytörés, tengeritörés, munkafolyamat eredménye a
gyeptörés, betegségnév a nyavalyatörés,
csipőtörés, a bor betegsége a barnatörés,
a szőrme hiányossága a színtörés, a fa
„balesete” a hótörés, jelentéssűrítés a kenyértörés. L. még: a fogalmak szócikkeit
is!
tőrész tőÝrísz fn Kisebb emlősök,
madarak elejtése céljából csapdát állító,
vastőröket, → bojtorjántőröket elhelye-
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ző személy. L. még: vadfogás és vadászat
tőrészik tőÝríszik i Alakváltozata:
tőÝríszkedik. Erdőn, mezőn csapdát állít,
tőröket helyez el. L. még: vadfogás és
vadászat
tőrészkedik: → tőrészik
töret ~ i 1. Göröngyös földet hengerrel elegyenget, elsimít. 2. Nyomtatáskor
szétteregetett gabonakévéket lóval első
ízben tapostat meg. 3. Behavazott utat
lovakkal, jószággal járhatóvá tesz. 2−3
lovat összefogtak, egyre ráültek, és törették az utat.
törkő: → törköly
törköly törkőÝ fn 1. A méz sajtolása
után visszamaradt szilárd anyag, szenynyeződés. 2. A szőlő kisajtolása után
visszamaradt szilárd részek (héja, magja,
kocsánya) tömege. Ezt kipréselik (→
szőlőpréselés). 3. → törkölypálinka.
törkölyöshordó törkőÝshordóṷ fn
Boroshordóból a fél fenék kiütésével készített, a → törköly stb. tartására használt edény.
törkölypálinka törkőÝpájinka fn
Röviden: törkőÝ. Télen főzték a →
törkö- lyöshordóba szüretkor betaposott
→ tör- kölyből. A hordó tetejét jó magasan beföldelték, majd a megérett és kiforrott törkölyből kisüsti módszerrel
kifőzték a ~´t. L. még: pálinkafőzés
törkőshordó: → törkölyöshordó
törlőbőr törlőÝbűr fn Lágy hulladékbőr visszája, amelyet rézszerszámok
nyomófelületének ledörzsöléséhez, letisztításához használnak.

tagló
tör-mar ~ i − Szóláshasonlat: Törimarja magát: nagy igyekezetében, ill.
nagy bánatában testét-lelkét gyötri.
törő törőÝ fn Olyan eszköz, amellyel
a → fazekas a mozsárban lévő festéket
összetöri. − Összetételekben: → bőrtörő,
festéktörő, jégtörő.
törőborda törőÝborda fn A → lájterhordó része, amelyben 4−6 db a szőrmésbőr puhítására szolgáló ~ található.
törődés törőÝdís fn Gondolkodás,
töprengés. Teli van a feje törőÝdíssel.
törődik törőÝdik i 1. A birkák egymáson taposva, összevissza mennek.
Különösen tavasszal van így, amikor →
kiverés előtt a fürösztőmedencébe hajtják őket. Nem magátúl megy bele, hanem gyűrőÝdik, törőÝdik a birka. 2. TörőÝdik valamin: vmi miatt emészti magát. Ne törőÝgy rajta! L. még: eltörődik,
megtörődik
törődött törőÝdött mn Idős, öreg
〈ember〉.
tőrök tőÝrök fn → Gombkötők ceruza vastagságú, fából faragott szerszáma,
amelynek a hegyére húzzák a körtegomb, kockásgomb faformát, és amelyen kivarrják a gombot.
tőrökár: → tőrár
törökbálint ~ fn Nevének változatai:
bálintpiros, bálintpiros alma; hivatalos
neve: törökbálint alma. Piros → almafajta, de exportra fehér almának számított. L. még: gyümölcstermesztés
törökbálint alma: → törökbálint
törökbors ~ fn (rég) Csípős → paprika.
törökbúza: → tengeri
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török kávé ~: Kiváló minőségű kávéból főzik. Tehetősebb cívis családoknál is elkészítették és fogyasztották. −
Legrégibb készítési módja szerint a pörkölt kávét többször átdarálják, míg megfelelő finomságú nem lesz. Hosszú nyelű
sárgaréz edényben a cukorral együtt főzik.
törökkávéfőző törökkávéfőÝzőÝ fn
→ Török kávé főzésére alkalmas készülék.
törökmogyoró törökmogyoróṷ fn
Corylus colurna. A nedves talajt kedvelő, de a szárazságot is jól tűrő, magasra
növő (erdei) díszfa. Termése változatosan hasznosítható csemege. Faanyaga is
értékes.
törökstílű függönytartó törökstílű
függönytartóṷ: → Paszományosoknál
lófarok mintájú 40 cm-es bojt, kézimunka, fejjel a rozettáján, piros mezőben
félhold alakú, horgolt motívummal, ujjnyi vastag zsinór kikötővel.
tőrőlvágott sógor tűrűlvágott sóṷgor: A férjnek v. feleségnek a férfitestvére. L. még: cívis család
tőrőlvágott sógorné tűrülvágott
sóṷgorné: A férjnek v. a feleségnek a
nőtestvére. L. még: cívis család
törőpad: → brehpad
törőrúd: → brehrúd
törős gyapjú törőÝs gyapjú: Nehezen megmunkálható, rossz minőségű
gyapjú; éles gyapjú.
*törött zabola feszítő ágakkal: →
zabola
törpe sas ~: Erős lábakkal és karmokkal bíró ragadozó madár. Gyíkokkal, üregi nyulakkal, kisebb madarakkal

tagló
táplálkozik. Hazánkban márciustól októberig tartózkodik, telelni délre vonul.
Erdők, szántások, bozótosok lakója, a
debreceni → Nagyerdőben is fészkel.
Védett madár.
tört dúcos farú ~: Hibás testalkatú
〈ló〉. L. még: lótenyésztés
tört farkú ~: Rövid farkú 〈ló〉. L.
még: lótenyésztés
tört kolompér tört kolompír: Más
szavakkal: sterc, derce. Megfőzött, öszszetört krumpliból paprikával, hagymás
zsírral és tepertővel készített étel. L.
még: cívis konyha
tört kő tört kű: Utca kövezésére
használt, apróra összetört kő, zúzott kő.
tört paszuly tört paszuj: Tört bab
(főzelék). Megfőzött, összetört, esetleg
átpasszírozott babból liszttel és hagymás
zsírral készített étel. L. még: cívis konyha
tört vér tört vír: Alvadt, fekete vér.
törül türül, ~ i Csap, vág. Fenyegetés: Ugy pofon türüllek, hogy eggyik
szemed vendígsígbe megy a másikhoz!:
jól pofon váglak. L. még: kitörül
törülkődzik türülkőÝddzik, törülkőÝddzik i Megtörölközik. L. még: betörülkődzik
törvény törvíny fn 1. Teszi a törvínt:
a) bíró ítélkezik. b) (Tsz-ban:) 〈asszonyok〉 pletykálkodnak. c) két ember vitatkozik. 2. Beaggya a törvínybe: feljelent vkit. L. még: kutyatörvény
törvénytevő törvínytevőÝ fn 1. (rég)
Bíró. A törvínytevőÝ a bíróṷ, aki teszi a
törvínyt, ítílkezik. 2. Pletykálkodó, másokra rosszat mondó nő.
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törzsállomány ~ fn Tenyésztésre
szánt állatok csoportja.
törzsgulya törzsguja fn 1. A város
tulajdonában levő, télen-nyáron a szabadban tartott → gulya. 2. Másik neve:
cifraguja. Törzskönyvezett, tenyésztésre
kiválasztott üszőkből és tehenekből álló
gulya.
törzsgulyás törzsgujás fn A → törzsgulya pásztora.
törzskosaras ~ fn A kosárkészítés
minden ismeretével rendelkező, tapasztalt, elismert kosárfonó. L. még: vesszőfonás
törzskönyv ~ fn Tenyészállatok származásának, ill. ivadékainak nyilvántartására való hivatalos könyv.
törzskönyves ~ mn → Törzskönyvvel
rendelkező 〈állat〉.
törzskönyvezett ~ mn Tenyészállat
leszármazási adatainak → törzskönyvbe
bejegyzett volta.
törzsménes törzsmínes fn – A/ Szószerkezettel: város mínese. 1. A város
tulajdonaként: válogatott (törzskönyvezett) ménlovakból álló → ménes. 2. A
város tulajdonában levő, télen-nyáron a
szabadban tartott ménes. B/ A város
ménesének lovait minden nap meg kellett vakarni, csutakolni. A kiszálló por a
tűdőbe kerülve asztmát okozhatott a csikósnak. A Hortobágy utolsó → csikósszámadójának, Bodnár Gyulának is ez
rövídítette meg az életét.
törzsnyáj ~ fn Tenyésztésre kiválasztott juhokból álló → nyáj. A ~at
1921 őszén szervezték a Hortobágyon.
tősarj tűsarj fn Gyökérről hajtott ág.
L. még: gyümölcstermesztés

tagló
tőszomszéd tűszomszíd fn Közvetlen
→ szomszéd.
tőtávolság tűtávolság fn A szőlőtövek távolsága A szőlő ~a 1 m. L. még:
szőlőtermesztés−szőlőművelés
tőtike: → töltike
tötyög ~ i 〈Kisgyerek〉 járni kezd.
Ikerszóban: → tityeg-tötyög (tetyeg-tötyög).
tövis ~ fn Alakváltozata: tövisk. 1.
Növények hajtásából alakult kemény,
hegyes képződmény, tüske. Több fajtája
van: a boszorkánytövisk szúrós levelű
gyomnövény, a gelicsánytövisk a gledicsia ~e, a gilicetövis az iglice nevű réti
törpe cserje ~e, a varjútövisk/varjútövis
másik neve erdei cserje. − Szóláshasonlat: Úgy szeretem, mint seggembe a tövisket: egyáltalán nem szereti. Más lábábul kirántya a tövisket, oszt a magáéba
/sajáttyába veri: mást mentve magát
hozza bajba. 2. 〈E/3. birt. szragos alakban:〉 töviskje: 〈állat bőrén:〉 tüske. L.
még: a fogalmak szócikkeit is!
tövisakol ~ fn Tüskés gallyakkal, rőzsével körülkerített, a juhok teleltetésére
szolgáló → karám. L. még: juhtartás
tövisaljagomba tövisajjagomba fn A
Hortobágyon növő ehető → gombafajta.
L. még: Hortobágy növényvilága
tövisberena ~ fn Köznyelvi alakja:
tövisborona. Vesszőborona, magtakaró
és talajporhanyósító eszköz. A ~´t igásállatokkal → hámfa segítségével vontatják, rendszerint a vetés menetéhez igazodva. Nehezékül tuskót, szekérkereket,
köveket tesznek, ritkán gyereket ültetnek
rá. Kiszorulása 1945 után gyorsult fel.
Általában a henger tette fölöslegessé a
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használatát. A cívis parasztok otthon
maguk készítették az árkokban sokfelé
található kökénybokrok, kökénycserje
tövises ágaiból: a gallyakat két lapos fa
közé szorították, az összefogó fán 5−6
lyuk volt, ide srófos gúzsokat tettek.
Készítésével a város környéki szegényemberek is foglalkoztak, ők a Hatvan utca végén árulták. − Használói szerint a ~
nagyon meggyötörte a földet, erre utal a
szólás is: Hogyha berenálsz, ne nízz hátra! L. még: berena
tövisgarágya tövisgarággya fn Tövises ágakból álló kezdetleges kerítés.
tövisirtás ~ fn A → tövisberenának,
ill. → tövisgarágyának alkalmas kökény- és galagonyabokrok kivágása az
erdőn.
tövisk: → tövis
töviskes ~ I. mn Tövises, tüskés. II.
fn Rövidkaraj.
töviskesdisznó töviskesdisznóṷ fn
Sündisznó. L. még: töviskeskutya
töviskesgaluska ~ fn Liszttel összekevert, olajban kisütött reszelt krumpli.
A férfiak kedvelt eledele, mert jól csúszik rá a pálinka. L. még: cívis konyha
töviskeshús ~ fn 1. Sertéskaraj. 2.
Orja.
Töviskes-kút: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
töviskeskutya ~ fn Sünkutya. Nehéz
megkülönböztetni a → töviskesdisznótól.
tőzeg tőÝzeg fn Szarvasmarha, juh
megszáradt trágyájából készült tüzelő. A
~gel elsősorban a fátlan, alföldi területeken fűtöttek. Az → akolban a → szabados marha a trágyát, takarmányhulladékot, szalmát maga alatt beletaposta a

tagló
talajba. Ezt ásóval négyszögletes darabokra vágták, megszárították, és tüzelőként hasznosították. A hortobágyi pusztai juhászszálláson (→ hodály) megszáradt, porrá vált juhganéjból, összesepert
→ juhporból is készítettek tüzelőt. Tőzegnek mondják az állatoktól a legelőn
elhullajtott és megszáradt trágyát, az →
árvaganéjt is, amelyet a pásztorok, pásztorfeleségek rendszeresen összeszedtek,
és szintén felhasználtak tüzelőként. A
Hortobágyon a ~nek más készítési módjai is kialakultak: a) A szarvasmarha, juh
összegyűjtött trágyáját szalmával, törekkel keverik, és fogattal, lóval v. csupán
lábbal megtapostatják. Elsimítják, ásóval
téglalap alakú darabokra vágják, és kiszárítják. b) A megdolgozott masszából
a ganévető segítségével vályoghoz hasonló darabokat készítenek, és kiszárítás
után kupacokban tárolják. c) A hodályban felgyülemlett juhganéjt vágják ki
kockákba.
tőzsér tőÝzsér fn (rég) Marhakereskedő, marhakupec. Mondták nagykupecnek is. A ~ek voltak a 14−19. század
között igen jelentős marhakereskedelem
megszervezői, lebonyolítói és természetesen legfőbb haszonélvezői. Minden vidéknek voltak nevezetes marhavásárai,
ahová elhajthatták az eladásra szánt jószágokat. Itt tevékenykedtek az adásvételre szakosodott ~ek, marhakupecek és
a felhajtást, közvetítést vállaló → szenzálok. A nagyban dolgozó ~ek (és mészárosok) marhahajtókat, hajcsárokat
fogadtak, akik nagyobb távolságokra is
elhajtották a gazdát cserélt marhacsapatot. (A nem csekély hasznot hajtó ~kedés
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történelmi családok politikai terveinek
elérését is segítette, így a Bethlen Gáborét, a Thököly családét, a Zrínyiekét.) A
~ek százszámra vásárolták a jószágot,
főleg az Alföldről, nagyobb részt a Kisés Nagykunság vidékén, de máshonnan,
így Debrecen környékéről is. A ~ek látatlanba megvették a gazdától az egész
gulyát. A cédula (→ marhapasszus)
megváltása után a falkás marhát lábon
Bécsig v. távolabb hajtották, sőt a Dunát
is megusztatták velük. A 17. században a
bécsi udvar a marhakareskedést osztrák
monopóliummá tette. A ~réteg mint a
legnagyobb kereskedőréteg szinte koldusbotra jutott. Így a későbbi századokban fokozatosan visszaszorult a jószágtartás és vele a pásztorkodás is. A 19.
század második felében meginduló folyószabályozás, lecsapolás leapasztotta a
hatalmas legelőket, a többit feltörte az
eke. A jószág pásztorával együtt istállóba szorult, a nomád életforma végleg
megszűnt. A ~ek ideje is lejárt. L. még:
magyar szürke marha, marhakereskedelem, sőrés
trabális: → drabális
trafikosláda ~ fn A mozgó trafikos
által használt fedeles ládika, amelyben a
dohányáruja van.
tragacs ~, dragacs fn Két hosszú
hordórúddal ellátott deszkaláda, habarcshordó → láda.
trágya és trágyázás: − A/ A trágya
népi neve: gané, a félig érett trágya a
félírett gané. A talaj termékenységének
javítására használt anyag, istállótrágya.
A vele történő művelet igéi: megganéz,
megterít. A trágyának több fajtája van: a
földtrágya földes, túlérett (szarvasmar-

tagló
ha-) trágya, a száraztrágya szilárd, száraz is- tállótrágya, a komposzttrágya v.
komposzt televényszerű szerves trágya, a
zöldtrágya földbe szántott csillagfürt v.
gyom. A ganéjt „előállító” állat fajtája
szerint: marhaganéj, lóganéj, disznóganéj, juhganéj, tyúkganéj, libaganéj. – B/
A trágyázás, népi nevén ganézás a szántó- és veteményföldeknek állati ürülékkel, ill. állati ürülék és alom keverékéből
ke- letkezett istállótrágyával v. egyéb
szerves anyag ráhordásával, beszántásával történő termékennyé tétele. A trágyázás mint tudatos talajjavító tevékenység
Debrecen környékén a 19. század elejére
tehető. Legegyszerűbb formája az állatoknak az ugarföldeken v. tarlón éjszakáztatása és legeltetése volt. A gulyát
éjszakánként változó helyen pihentették
(hálatás, hálatóállás). Az állatokkal jól
megtrágyáztatott ugar feltörése a telkesítés, az ilyen föld a telkes föld. Az istállótrágyával történő rendszeres trágyázás
elterjedése előtt a szarvasmarhatrágyát
(marhaganéj) a tüzelőben szegény vidékeken (pl. a Hortobágyon) szárítva eltüzelték (árvaganéj), v. feltöltésre, kerítéskészítésre használták, azaz a ganéjból,
felhányt földből és élősövényből garágyát csináltak a szőlőskertek, szálláskertek köré. A cívis parasztok az istállótrágyát egész éven át a tanya gazdasági
udvarában álló trágyadombba (ganéjdomb) v. négyszögletes halomba, szarvasba, a városi udvarokban pedig téglából rakott, néha lemeztetővel is ellátott
négyszögletes építménybe, ganéjtartóba
gyűjtötték. A trágyát a szántóföldre őszszel v. télen, esetleg tavasszal erre a
célra alkalmassá tett szekéren, szánon
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hordták ki (ganéjhordás). Ott a szántóföldön kisebb halmokba (ganéjkupac,
szarvas) rakták. Néhány nap múlva
ezekből a kupacokból ganéjhányó villával terítették szét egyenletesen a szántóföldön. Leginkább marhaganéval (érett
ganéj) trágyázták a földet, mivel a lóganéj kevésbé hatékony. A szintén jó minőségűnek tartott disznóganéjt, vmint a
juhganéjt, tyúkganéjt, és a galamb trágyáját inkább gyümölcsöskertekben, házikertekben használták/használják. A cívis gazdáknál is az volt a szokás, hogy a
közepes termőképességű földeket 3−4
évenként megtrágyázták. A trágyázás
gyakorisága és konkrét ideje függött attól is, hogy milyen növényt akartak termeszteni. A tengeriültetvény földjét pl.
már augusztus végén megtrágyázták,
amikor mán a tallóṷt feljárta a jóṷszág.
A trágyát a növény alá mélyszántással
szántották be. A trágyázás legintenzívebb a városi bolgárkertészeknél volt. A
műtrágyázás és a zöldtrágyázás az 1950es évektől a termelőszövetkezeti, állami
gazdasági termelés keretei között vált
általánossá. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
trájbol ~ i → Mézeskalácsos sütőport tésztába kever; mézeskalácstésztát
kidolgoz. Igekötővel: → kitrájbol.
trájbolás ~ fn → Mézeskalácsosoknál a sütőpor tésztába keverése.
trakta ~ fn Vendégségben az asztalra
feltett ennivaló.
traktírház: → zsidóház
traktor ~ fn Mezőgazdasági munkagépek működtetésére, teherkocsik vontatására, → cséplésre, silózásra, takarmány-előkészítésre stb. használt erőgép.

tagló
A gőzüzemű ~ok a 19. század legvégén
jelentek meg, de nem váltak be. A fejlődést a belsőégésű motorok jelentették.
1923-tól hazánk is gyártott ~okat. Járóműve szerint kerekes és lánctalpas, ill.
féllánctalpas típusai vannak. A kerekes ~
egyik változata a körmös traktor, amelynek hátsó nagy kerekein csavarokkal
rögzített ék alakú kapaszkodók, körmök
vannak. − 1945 előtt a cívis parasztgazda
cséplések alkalmával találkozott velük.
Régi híres típusai a Hoffer és Lanz buldog volt. Elterjedésük a → termelőszövetkezetek, állami gazdaságok létrejöttével vált általánossá. Miatta folyamatosan
csökkent az addig tekintélyes lóállomány.
trámaselyem trámasejem fn → Paszományosoknál:
hulladékselyemből
egyenlőtlen szálú sodrott selyem; drámaselyem.
tráncporál: → transzporál
tráncport: → transzport
Trancsi ~ tn Trencsén. − A múlt század első évtizedeiben Debrecenben sok
→ tót ’szlovák’ vendégmunkás fordult
meg. Velük kapcsolatos az alábbi párbeszédféle: Honnen jöttél? Onnen fentrül.
Honnen fentrül? Csak tán nem az égbül?
Az anyád picsája! Trancsi vármegyébül.
tránszpor: → transzport
transzporál tráncporál i Irányít, parancsol. Igekötős alakjai: → betranszporál, eltranszporál, kitranszporál.
transzport tráncport, tránszpor fn
Szállítmány.
trapp ~ fn Ügetés. Trappba megy:
~ol.
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trapper ~ fn Ferde nyelű, nagyméretű kézi betondöngölő, egyengető. L.
még: kőműves
traverc ~ fn Vasgerenda.
trázsa: → strázsa
tréfadolog ~ fn Nem ~: nagyon is
komoly dolog.
tréfás sírversek: → sírfelirat
trefel ~ i Talál, eltalál.
tréfli ~ fn → Zsidóknál nem kóser,
pl. a hús, ha a → sakter nem vágja el
egyetlen metszéssel az állat nyakát. L.
még: kóservágás
tremzlihorog ~ fn A kulcsos → hám
tartozékaként: a kápa közepére kerülő
díszesen kialakított kulcs.
trencskót trencskóṷt fn (rég) Gyapjúszövetből v. vízhatlan vászonból készült, bő átmeneti kabát.
trepni ~ fn → Kőműveseknél: ferde
irányú feljáró munkaállványon, amelyre
a járást segítő vízszintes léceket szegeztek.
trettol ~ i → Szőrmekikészítő a szőrme hosszúságát kiegyenlíti.
trettolás ~ fn → Szőrmekikészítéskor
a szőrme hosszúságának kiegyenlítésére
használatos eljárás.
trichina trihina fn Állatról emberre
terjedő betegség, trichinellózis. L. még:
népi betegségnevek
trimfli: → strimfli
tringol ~ i Kézimunkázik.
trinkgeld ~ fn Borravaló. L. még:
német
trinkol ~ i Iszik, piál. Igekötővel: →
feltrinkol. L. még: német
triőr: → konkolyozó
tritt: → pedál

tagló
tritty-trotty trity-trotty fn Fing. Erre
volt egy mondásféle: Trity-trotty. Tanált
ki, hogy mi? Fing. Idd meg mind!
Trnka-malom: → Apafi malom,
szélmalom
tróba: → próba
tróger: → vasúti hordár
trokál: → trokár
trokár trokál fn Más nevei: trokálkés, trokálozóṷ. Felfúvódott szarvasmarha bendőjének felszúrására való tőrszerű eszköz. Ha a marha ártalmas dolgot
(pl. sok friss lóherét, lucernát) eszik,
felfúvódik. Gyógyítására különböző eljárások, gyógyszerek ismeretesek, leghatásosabb beavatkozás azonban ~ral megszúrni, hogy jöjjön ki a „szél”. Bal felől
a csípőtől 4 ujjnyira ferdén szúrnak be,
majd a szúrt nyílásban hagyják a ~ tartóját, v. üres bürökszárat, bodzacsövet
dugnak a szellőzésbe, és ott kijön a levegő. Ha nincs ~, akkor a műveletet
késsel végzik el. Szúrás után a sebet farkasalma levével szokták mosogatni, a
szarvasmarha százrétű gyomra összehúzódik. L. még: szarvasmarha betegségei
és gyógyításuk
trokárkés: → trokár
trokároz trokáloz i Felfúvódott szarvasmarhát → trokárral felszúr.
trokározó: → trokár
tromf ~ fn Adu. Szólás: Szar a világ,
tök a ~: fütyülök a világra!
trónol tróṷnol i Kisgyermek bilin ül.
troszka ~ fn → Kovácsoknál: szénsalak.
trotyakos ~ mn Nehézkes mozgású
〈idős férfi〉.
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trotyogós trotyogóṷs mn Nagy ülepű
〈nadrág〉.
trotyogós nadrág trotyogóṷs nadrág: Nagy ülepű → nadrág.
trotty ~ fn 1. Szar. 2. Vín trotty: koldus kinézetű idős férfi.
trottyant ~ i Szellentéskor kaka is
megy.
trottyol ~ i Beszarik.
trottyos ~ mn Koldus kinézetű 〈idős
férfi〉.
trottyos banda: → rotyogtatós banda
trózsák: → strózsák
truccol ~ i Ellenkezik vkivel. Nyomatékos alakja: → megtruccol.
trupp ~ fn Vásári, cirkuszi mutatványosok csoportja, → komádiások.
tubák ~ fn Burnót. − Szólás: Még ez
csak a ~ (, csak színi kék [kellene]):
(tréf) még ez csak a vmi! L. még: ákombákom
tubákol ~ i Pipázik. Te meg mán megint ~sz? − mondták, ha vki gyakran
rágyújtott a pipára.
tubi ~ msz → Galambot hívogató
szó. L. még: állathívogatók
tubica ~ fn 1. Állathívogató szóként
is: (kis) galamb. 2. E/1. sz. birt. szraggal:
~´m!: nő kedveskedő → megszólítása a
szerető részéről.
tubu: → galamb
tubugatya ~ fn Szűk szárú vászongatya. → Hortobágyi pásztorviselet volt.
tucat: → tücet
tucatos kalap: → tücetes kalap
tucsak: → csutak
tucskó: → tuskó
tucskózás: → tuskózás

tagló
tucskózik: → tuskózik
tucskózófejsze: → tuskózófejsze
tud1 ~ i − Szólás: Ne tugy mindent,
mert hamar megvínülsz: a túlzott kíváncsiság ártalmas. Se ne tuggy, se ne láss!:
nem érhet baj, ha nem törődsz mások
dolgával. Azt se tuggya, eszik-í vagy
isszák: semmit sem tud róla, teljesen tájékozatlan benne. Azt se tuggya, mit csinájjík: ugrájjík vagy szalaggyík: (gúny)
bizonytalan, nem tud dönteni.− Adatolt
igekötős alakjai: → kitud, letud, megtud.
tud2 ~ fn 〈E/3. sz. birt. szraggal:〉
Tuggya van hozzá: a) ért vmihez. b) ért a
rontáshoz, a babonához. Rendkívüli képesség birtokában van, természetfölötti
erővel bír.
tudákos ~ mn 1. Tudálékos. 2. Babonákhoz értő, kuruzsló. A ~ asszonyok
voltak az → angyalcsináló asszonyok.
Volt ~ ember is, aki a jószágokat meg
tudta gyógyítani. L. még: bába, cívis hiedelemvilág
tudákos bába: → okleveles bába
tudomány ~ fn Mesterségbeli jártasság, tudás.
tudós tudóṷs fn Ha nő volt, akkor
javasaszony/tudósasszony, ha férfi, akkor tudósember néven is emlegették.
Köznyelvben is használt neve: kuruzslóṷ. A népi hiedelemvilág természetfeletti erejű személye (cívis hiedelemvilág). Általában pozitív tevékenységet
űz(ött). Nem mindig választható el élesen a sok vonásában rokon boszorkánytól, táltostól, garabonciástól, halottlátótól, a szellemidézéshez értő igazlátótól, legkevésbé a gyógyítótól. Sok esetben olyan gyógyítót jelent, akinek rend-
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kívüli képességei vannak. Sajátos vonásai általában vmilyen foglalkozáshoz
kötődnek. (A múlt század elejének debreceni gyógyító ~asszonya bába volt.) −
Szólás: Ki mibe tudóṷs: ki mihez ért. L.
még: a fogalmak szócikkeit is!
tudósasszony: → javasaszony
tudósember tudóṷsember fn Kuruzsláshoz, állatok gyógyításához értő férfi.
L. még: tudós
tufcső tufcsű fn → Mézeskalácsosoknál: az ájzcső egyik fajtája, virágmintát
nyom.
tufol ~ i → Mézeskalácsos tufcsővel
virágmintát nyom.
tufolás fn Másik neve: tufrakás. Virágminta készítése tufcsővel. Ájzolt szíven és kosárkán végzik. L. még: mézeskalácsos
tufrakás: → tufolás
tukarcs ~ I. mn 1. Összetétellel:
segg~. Kis termetű, seggdugacs. 2. Rövid 〈hajú〉. II. fn 1. Kislányok összekötött rövid haja. 2. Dohánytekercs. 3.
Marokkal összefont szénacsomó.
tukó tukóṷ fn Együgyű, ostoba.
tulajdonjegy: Birtokjegy; minden
olyan jel, ábra, betű, szám stb., amely kifejezi a tulajdonból származó viszonyt,
amely személyek v. személyek csoportjai között vmely tárgy vonatkozásában
fennáll. − A ~et a disznónak, juhnak a
fülire tették, fülébe metszették, a → járójószágot/lábasjószágot → bilyogzóvassal bilyogozták. Vitás esetekben a tulajdonjogot illetően a törvény előtt a ~, a
→ bilyog döntött. A vásárolt szarvasmarhánál az állat meglevő bilyogjához
egy kisebbet (pl. szarkalábat) illesztet-

tagló
tek. − Ha a megkülönböztetésre szükség
volt, a tanyai baromfi (csirke, kispulyka)
lábára → körömjegyet vágtak.
túlérés túlírís fn Másik neve: hóṷtt
írís. A → búza (gabona) (leg)utolsó érési
szakasza.
túlesik ~ i Kellemetlen dolgon, nehéz
munkán átjut. − Szóláshasonlat: Túlesik
rajta, mint kutya a kerítísen: túlvan rajta,
de nincs köszönet benne.
túlfolyónyílás túlfojóṷnyílás fn →
Rézművesmesterségben az → öntőformán levő nyílás. Arra szolgál, hogy a réz
teljesen kitöltse az öntőformát.
túlhord ~i Lábbelit, ruhaneműt a kelleténél tovább hord, visel.
túlhúz ~ i A szőrmésbőrt maximális
nyúlásánál tovább feszíti.
tulipán ~ fn Népies ejtésváltozata:
tulipánt. Dísznövény. Tulipa gesneriana.
A hazai (falusi) virágoskertekben a 19.
században tűnik fel. Díszítő motívumként a Debrecenben is ismert bútordarabon, a → tulipános ládán látható.
tulipánmadár tulipántmadár, ~ fn
Köznyelvi neve: gulipán. A hortobágyi
vizek és más szikes vizek vonuló madara.
tulipános tulipántos mn A → tulipán
virágjára emlékeztető motívumokkal díszített.
tulipános láda tulipántos láda: Asztalos által készített, tulipánmotívumokkal díszített, festett láda, menyasszonyi
láda. Amikor még nem volt szekrény,
ebben volt a nagylány, ill. a menyaszszony ruhaneműje, különösen → kelengyéje. Legismertebb fajtája a → ládafiás
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tulipános láda. Több helyen ezt használták később → szennyesládának.
tulipános slingli tulipántos slingli:
→ Paszományosoknál: selyemből horgolt → tulipán figurás női ruhagomboló,
lapos varrott díszgombbal.
tulipánt: → tulipán
tulipánvágás ~ fn A nyestbőrök feldolgozásánál alkalmazott vágás.
tulipiros ~ mn Sötétvörös.
tulipiros alma: → csörgőalma
túlnen ~, túlnenn Alakváltozata: túlnét (túlnet). I. hsz A túlsó oldalon. Túlnen/Túlnet tengeri van. II. nu Túl. A sorompóṷn ~/túlnét.
túlnenn: → túlnen
túlnépesedik túlnípesedik i Egy méhcsaládon, kaptáron belül aránytalanul
megnövekszik az egyedek száma. L.
még: méhészet
túlnet: → túlnen
túlnét: → túlnen
túlnéz túlníz i Megcsal vkit. Túlnízett
az urán, megcsalta.
tulok ~ fn (rég) → Ökör. Szóláshasonlat: Ostoba, mint a ~: (durva) szörnyen buta.
túlról tulrúl hsz A túlsó oldalon, →
túlnan.
túlsóvég túlsóṷvíg fn A település v.
főutcájának a központtól nyugatra, ill.
délre eső vége.
túltermel ~ i Engedi, hogy 〈pl. fiatal
barackfa〉 túl sokat teremjen. Ha így tettek, akkor kb. 5 éves korára kipusztult a
fa.
tunikaruha ∼ fn 1. Tunika. 2. A
hosszú szoknya fölé omló, kb. térdig érő

tagló
második, rövidebb szoknya. L. még: cívis női viselet
tupek ~ fn Szivar(márka) volt.
túr dúr i Hevenyében vhová tol,
hány, szór vmit. Igekötővel: → feltúr,
letúr, széjjeltúr.
Túr ~ fn Mezőtúr. Szólás: Lesz még
~on baromvásár, elkél még az öreg
zsóṷtár: idős ember szájából: lesz még
szükség énrám is. Művelődéstörténeti
értékű szólás. A korábbi évszázadokban
− főként a 19. században és a 20. század
elején − az alföldi vásárok közül nagyon
híresek voltak a debreceni és mezőtúri
állat- és kirakodóvásárok. Mivel mindkét
városnak református őslakossága volt, a
kereskedelmi kapcsolatokat a vallási,
felekezeti kapcsolatok is erősítették. Így
a szólás öreg zsótár kifejezése alighanem a régi református zsoltároskönyvre
utal, amelyet bizonyára a vásárokon is
árusítottak.
túrcsi orr túrcsi óṷr: Túlzottan pisze
→ orr.
túrcsi orrú túrcsi óṷrú: Túlzottan pisze. A túrcsi óṷrú a piszénél is rosszabb,
mert pisze is meg felfele is áll.
turha ~ fn Köhögéskor feltörő sűrű
nyálka, köpet.
turkál durkál, ~ i 1. Pl. földet huzamosan túr. 2. Túrva keresgél vmit. Az
óṷrába ~. 3. Ételben kelletlenül piszkál.
L. még: felturkál
túró túróṷ fn – A/ Tejtermékek öszszefoglaló megnevezése (pl. → gomolyatúró, zsendicetúró). Készítésének igéje: → hevít, meghevít, vagyis aludttejet
megmelegít. A fontosabb ~fajták a 19−
20. században: a) → tehéntúró. b) Oltott
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~. Az Alföldön juhtejből gyakori, de
friss fogyasztásra tehéntejből is készítik.
c) Sajtból, oltott ~ból készült tartósított
~, többnyire juh~. A tartósított juh~ elnevezései az Alföldön: erős ~, érett ~, ~.
d) Savó~. Rendszeresen csak juhtejfeldolgozás során készül, a soványabb tehéntejből ritkán. A forralt savó a benne
úszó csapadékkal közvetlen fogyasztásra
is jó (→ zsendice). e) A → joghurt ~ja a
népnyelvben → tarhó, csak az Alföldön
ismerik. Joghurtból készül úgy, hogy vászonzacskóban felakasztva savóját kicsepegtetik. − B/ Szólás: Megláccik, mék
tébül lesz túróṷ: meglátszik, melyik gyerekből válik derék ember. Cigányokat
bosszantó rímes mondóka: Túróṷt eszik
a cigány, veszekedik a pinán. → Gyermekjáték: Túróṷt vegyenek, túróṷt vegyenek!: vki a hátára ülteti a gyereket, a
többiek meg csiklandozzák, vagyis ~t
vesznek. L. még: bodzatúró, juhtúró
túróeke túróṷeke fn Az → eke legrégibb fajtája. Szimmetrikus vasa csak
feltúrja a földet, egymás mellett húzza a
barázdákat, a szántás felülete egyenletes
marad. A vele szántott parcellák általában négyszög alakúak. Általában nem
volt → csoroszlyája. A 19. századra eltűnt a paraszti gazdaságokból, csupán a
hasonló felépítésű → ekekapa emlékeztet rá. L. még: ágyeke
túrórovás túróṷrovás fn A pásztorkunyhó egyik felszerelési tárgya, eszköze. A juhtej feldolgozásában használták.
túros ~ mn Népetimológiával: túróṷs. Kisebesedett testű, feltört hátú 〈ló〉.
Közmondás: Közös lúnak túros/túróṷs a

tagló
háta: amit többen használnak, hamar
tönkre megy.
túrós: → túros
túrós derelye túróṷs dereje: A → cívis konyha ízletes és kedvelt főtt tésztája.
Készítése: A gazdasszony egy kg-nyi
tehéntúrót és egy csomó apróra vágott
nyers kaprot összekever, egy néhány
tojást is üt bele, hogy a massza jobban
összeálljon. Jól felkeveri, befedi, és állni
hagyja. Gyúr egy pár levél tésztát, keményre hagyja, vastagabbra nyújtja.
Amikor elnyújtotta, a táblán kiteríti, felébe veszi. Egy fazékban vizet tesz fel,
sót tesz bele, és befedi. Most a túrót jobb
keze 3 ujjával kis kúpokban szép sorban
a levéltészta első felébe ülteti. Mikor jó
ritkán teleültette, ráhajtja a levél hátulsó
felét, ezzel befedi. Azután az ujjával
minden túrókúpot jó erősen körülnyomkod. A → derelyemetszőt hosszában és
keresztben a kúpok között tolja, és négyszögletes csipkés szélű darabokban kivágja. Mire ezzel elkészül, már fő a víz,
mert ha a tészta soká áll a tálban, a túró
eláztatja, és kifő a túró. Hogy ki ne jöjjön a túró, mindegyik derelyét újból a
kezébe veszi, szélét megnyomkodja, így
hányja a zubogó vízbe. A derelye jóval
tovább fő, mint a galuska, mert kétszeres
tészta. → Galuskaszedővel kiszedi a
cseréptálba, forró tepertőzsírt tölt rá, jól
felrázza, nem kavarja, hogy a túró ki ne
jöjjön belőlük. Forrón eszik a tálból. −
Egyik fajtája a → nyújtott derelye, másik
a restderelye.
túrósdézsa túróṷsdézsa fn Másik
neve: túróṷskád. A tartósított (juh)túrók
tárolóedénye, teteje facsavarral zárható
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le. Puhafa dongákból áll, alakja henger
v. felfelé bővülő csonkakúp. A fedél
csavaros leszorításával nyomják ki megtöltéskor a túróban maradt savót, ezzel
folyamatosan biztosítják a levegőtől való
elzárást. A hortobágyi juhász a → juhászkunyhójában helyezte el.
túróskád: → túrósdézsa
túrós dödölle: → túrós gánica
túrós gánica túróṷs gánica: Másik
neve: túróṷs dödölle(dödöllőÝ). Tejfeles, túrós galuska v. gombócszerű laktató, finom, tájjellegű étel, a → gánica
egyik változata.
túrós hátgerincű túróṷs hátgerincű:
Ló hátgerincére vonatkozó megjelölés.
L. még: lótenyésztés
túrós lepény túróṷs lepíny: Liszt, tej,
zsír, vaj, cukor hozzáadásával készített
kelt tészta, → lepény. A jól megkelt
tésztát elnyújtják a tepsiben. A megcukrozott túróba tojást ütnek, ez a töltelék.
Ezt a tölteléket beleteszik, v. a tészta
másik felével befedik, v vékony szalagokkal befedik. Tepsiben megsütik, és
felszeletelik. L. még: cívis konyha
túrós pogácsa túróṷs pogácsa: Tésztájába tehéntúrót gyúrnak. A megkelt
tésztát elnyújtják kb. 2 ujjnyi vastagra
elnyújtják, és borospohár szájával kiszaggatják. A pohár mindig felvesz egy
darabot, ennek a tetejét késsel kockára
megvagdalják, bekenik tojással, zsíros
tepsibe teszik, és megsütik. L. még: cívis
konyha, pogácsa
túrós rétes túróṷs rítes: A → rétes
tehéntúrós töltelékkel készült fajtája. L.
még: cívis konyha

tagló
túrószacskó túróṷszsacskóṷ fn Erős,
ritka vászonból varrt, kisebb méretű,
csúcsos → zacskó, korcában madzag
van. Túró készítésekor használják, ebbe
teszik a túrót, hogy egy szögre felakasztva a savó kicsöpögjön belőle. Kb. 1
napig csöpög, közben a túró összeáll. −
Debrecenben a múlt század elején gyakran idézték a következő párbeszédfélét,
tréfás mondást: Hallod, komámasszony!
Vóṷt az uramnak egy hóṷtt rossz gatyája, oszt varrtam belőÝle egy vadonatúj
túróṷszsacskóṷt. Szóláshasonlatban is
előfordul: Annyi ez, mint egy túróṷszsacskóṷ: kisgyermek nagyon kicsiny.
turpisz ~ mn Szószerkezettel: ~
óṷrú. Pisze, fitos. Akinek ~ az óṷra, annak rövidebb, vastagabb. Szólás: Ojan ~
az óṷra, hogy beleesik az esőÝ: nagyon
pisze. L. még: emberi test, orr
turpisz orrú: → turpisz
túrtánc ~ fn Táncrendben a szünet
után következő társastánc.
turulpipa ~ fn Gyárilag készített cseréppipa. L. még: debreceni pipa
tus ~ fn Felköszöntő. Vendégségben,
lakadalomban ~t mondanak, felköszöntik az ünnepeltet, utána a cigány ~t húz
rá.
tuskó tuskóṷ fn Nevének változatai:
tucskóṷ, tücskőÝ. 1. Fatönk; nagyobb
darab fel nem hasított fa, dücskő. 2.
Tuskóṷt húz: vénlány pártában marad. A
cívisektől is ismert szokás szerint a vénlány, ha nem ment férjhez azon a télen,
kötélen ~t húzott, közben mondta:
Húshagyóṷ, húshagyóṷ, éngemet itthon
hagyóṷ. Már az én időÝmbe nem húzták.
L. még: fűzfatücskő
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tuskóirtásos tarvágás: → tarvágás
tuskóvas tuskóṷvas fn Hosszú nyéllel ellátott félgömbölyű talpú vastuskó.
tuskózás tuskóṷzás, tucskóṷzás fn
Dücskőzés, tuskóirtás.
tuskózik tuskóṷzik, tucskóṷzik i
Dücskőzik. Fatuskókat ás ki a földből.
tuskózófejsze tucskóṷzóṷfejsze fn
Tuskóirtáskor használt, hosszú vasú,
erős → fejsze, nagyfejsze.
tuszaselyem tuszasejem fn A makkfa
hernyójának gubójából nyert tört fényű,
piszkos színű selyemféle.
tutircs ~ mn Vékony, rövid 〈hajfonat〉. L. még: hajviselet
tutni: → levegőcső
tútoroz ~ i Ápol, gondoz.
tutujgat ~ i Túlságosan kényeztet.
túzok ~ fn A darufélék rendjébe tartozó, mezőkön élő, a pulykánál nagyobb,
zömök testű, nehéz röptű, sárgásbarna
tollú madár. Súlya 4−16 kg. Legtöbb
egyede a Hortobágyon található.
túzokdürgés túzokdürgís fn 1. A →
túzok tavaszi párzása, ill. ennek hangja
(→ durrog, → durrogás). 2. A dürgés
ideje.
tű1 ~ fn Vékony, hegyes (fém) lapocska. Jelzőként: három ~ dohány:
annyi dohány, amennyi egy dohányfűző
~re ráfér. Több összetételben szerepel.
Varrásra szolgál a közönséges varrótűn
kívül a derekazótű, gombvarró tű, gubavarrótű, hájvarrótű, szűcstű (egyik fajtája a háromélű tű (Itt említhető a horgolótű és speciális változata a lustazsuzsi is.);
szúrásra az injekcióstű, tűzésre a dohányfűzőtű, kitűzőtű, nádvarrótű, pártatű, rajztű; egyéb szerepű a csapótű, fixtű,

tagló
necctű, pisedlitű. − Szóláshasonlat: Ojan
hegyes, mint a ~: nagyon hegyes. Ojan
kicsi, mint a ~ hegyi: vmi nagyon kicsi.
Szólás: Átugorna még száz ~ hosszát:
idősebb nő még jó erőben van. Megjárta
száz ~ hosszát: hiábavalóan tette meg az
utat. Tűre [kötő~] lehetne szedni az orcáját/kípit: nagyon ráncos. Öt ~vel kötöttík: (tréf) kikelt búza v. más kalászos
nagyon ritka. Tűkön ül: idegesen vár,
nem fogja a hely, vmi miatt sietős a dolga. Közmondás: Még a ~nek is foka van:
a legkönnyebbnek tűnő dologban is
akadhat nehézség, bökkenő. L. még: a
fogalmak szócikkeit is!
tű2: → tő
tücet ~ fn Tucat.
tücetes kalap ~: Tucatos → kalap, a
megrendelésre készült tucatnyi kalapból
egy.
tücköl: → tüszköl
tűcsapó tűcsapóṷ fn Másik neve:
csapóṷtű. Rokon fogalmak: → sudár,
suhogó. Az → ostor csapószíjának végén levő keskeny, rövíd bőrcsík, amely
az állat irányításakor megcsípi annak
bőrét. L. még: ostor
*tűcsináló: A 20. században már
nem volt ilyen foglalkozás.
tücskő: → tuskó
tücsök ~ fn A népi időjárási megfigyelés szerint, ha ciripel a ~, eső lesz.
Szólás: Beleesett a ~ a levesbe − mondják tréfásan, ha megesett a baj, → várandós a lány. L. még: időjóslás, lótücsök
tüdő tüdőÝ fn − Szólás: Most válik
meg a tüdőÝ a májtul: most van a döntő
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pillanat. Megválik a ~ a májtul: elkülönül a jó a rossztól.
tüdőbaj tüdőÝbaj fn Népnyelvi megnevezései: hektika (heptika), sorvadás,
tüdőÝsorvadás, régi orvosi elnevezései:
tüdőÝsenyv, tüdőÝgumóṷ. Tuberkulózis,
tüdőgümőkór, erős köhögés. Az ebben
szenvedő → tüdőbajos, hektikás, heptikás. Hazánkban népbetegség, leggyakrabban megfázástól, „kihüléstől”, hideg,
ködös levegőtől kapták meg. Elsősorban
a rossz lakásviszonyok között élő szegény társadalmi rétegek (pl. → vákáncsosok) között terjedt, de mások is elkaphatták. Debrecenben a múlt század
elején a gümőkóros tehéntej fogyasztása
miatt is sokan szenvedtek ~ban. Több
népi gyógymódja volt: Reszelt tormát
tet- tek a beteg mellére, v. avas szalonnát
etettek vele, ill. több alkalommal, de
mindig rövid ideig a lóistálló gőzében
kellett tartózkodnia, mélyeket lélegezve
az ammóniás levegőből. Gyógyszere
még a fodormentatea, vöröshagyma,
fokhagyma, napraforgómag stb. L. még:
népi betegségnevek, népi gyógyászat
tüdőbajos ~ mn Népnyelvi megnevezéssel: hektikás (heptikás). Tüdőbajban szenvedő. Egy ínektanárnak a felesíge is heptikás vóṷt, az járt hozzánk a
lúistállóṷba a Betlen uccárúl öt-tíz percig, níhány lílegzetet vett, és elment.
tüdőgumó: → tüdőbaj
tüdőhörgés tüdőÝhörgís fn (rég)
Kezdődő tüdőbaj. L. még: népi betegségnevek
tüdőhurka: → tüdős hurka

tagló
tüdőkelevény tüdőÝkelevíny fn (rég)
A → kelevény egyik fajtája. L. még: népi
betegségnevek
tüdőlégdaganat ~ fn (rég) Egy betegségfajta. L. még: népi betegségnevek
tüdőrothadás ~ fn (rég)Tüdőrák. L.
még: népi betegségnevek
tüdős hurka tüdőÝs hurka: Nevének
ritkább változata: tüdőÝhurka. → Disznóöléskor készített → hurka, a vékony
→ hurkabőrbe töltik kézzel. Egy jó csomó megfőtt kására teszik az összevagdalt tüdőt. Zsírozónak → csepleszt, fűszernek borsot, gyömbért, szegfűszeget
tesznek bele. Jól összegyúrják, megkóstolják az ízét. A hurkafélék közül ezt
töltik meg legelőször. A szalontüdőÝt mi
nem csináltuk, a tüdőÝt mi kukóṷlevesnek meg tüdőÝs hurkának kíszítettük. L.
még: cívis konyha
tüdősenyv: → tüdőbaj
tüdősorvadás: → tüdőbaj
tüdőszélütés tüdőÝszélütís fn (rég)
A → szélütés egyik fajtája. L. még: népi
betegségnevek
tüdőszín eper: → eper
tüdőszőrféreg tüdőÝszőÝrfíreg fn
Juhbetegség; a jószág tüdejébe kerülve
okoz betegséget, elhullást. L. még: juh
betegségei és gyógyításuk
tűgyártó: → *céhen kívüli kismesterségek
tükör ~, tűkör fn 1. A cívis lakóház
fontos berendezési tárgya volt. Módosabb helyeken több volt belőle. A nagyszobában, hálószobában v. előszobában
a nagy fali ~ kapott helyet, amelynek
arasznyi széles, különböző formájú díszes v. kevésbé díszes kerete és asztala
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is volt. Más helyiségekben esetleg csak
egyszerű fali~ került a falra. Nagylányos
házaknál emellett → toilett-tükör is volt.
A borotválkozó férfi családtagok kelléke
(volt) a lábakon álló és mozgatható →
beretválkozó tükör. − A ~rel kapcsolatos
tilalmak: Nevelési célzata volt, hogy
egyes családokban az esti imádkozáskor
a gyerekeket a ~nek háttal állították,
nehogy ima közben magukat nézegessék
benne. Ha halott volt a házban, a cíviseknél (is) minden tükröt letakartak
vmilyen lepelfélével, nem feltétlenül feketével, azért, hogy a halott vissza ne
járjík. A népi hiedelem szerint, a lány,
ha eltör egy tükröt, 7 évig nem megy
férjhez. − Szólás: Tükör alatt tartya: férj
a feleségét nagyon kíméli, félti, szereti.
A szólás azon alapszik, hogy volt a ~nek
egy kis asztala, azon tartották a lányok,
asszonyok a számukra kedves tárgyakat:
piperecikkeket, nippeket, kis dísztárgyakat, bársonydobozt, amibe a csokoládét
tették. Közmondás: Mindenkinek van
tükre, csak nízzen bele!: mások bírálgatása helyett foglalkozzon mindenki a saját dolgával! 2. → Szíjgyártóknál nikkelezett v. krómozott kerek alakú lemez
mint a tükrös kantár díszítő eleme. 3. →
Tímároknál: a lóbőr farrésze. L. még:
pásztorkészség
tűkör: → tükör
tükörfigurás bortni ~: → Paszományosoknál a szegőszalag egyik fajtája.
tükörpapír ~ fn → Mézeskalácsosoknál fényes papír, amelyből a nyerget
kívágják, taffetpapír.
tükrös ∼ fn Díszesen faragott doboz,
amelyben a pásztorok tükröt, bajusz-

tagló
pedrőt, fésűt tartottak. Az ügyes pásztor
maga készítette a ~ét.
tükrös erszény tükrös erszíny: Olyan
→ erszény, amelynek az alját és oldalát
is díszítéssel látta el a készítője.
tükrösjég ~ fn Sima jég, tükörjég.
tükrös szekrény ~: Ruhásszekrény,
egyik belső oldalán tükörrel van felszerelve.
tükrös szív ~: Népszerű mézeskalácsos termék. A nagy, színes ~ek a parasztfiatalok sokáig őrzött vásárfiái és
szerelmi ajándékai voltak. A rajtuk levő
nyomtatott képek alatti versikék a múlt
évszázadok alkalmi költészetének stílusát őrzik.
tüled tülled msz → Ökörfogat irányítására: csálé, jobbra!
tülök ~ fn 1. A → szarvasmarha
üreges szarva, ebből készítették pl. a
szűrt összefogó csatot is. 2. Szarvasmarhafélék szarvából készült kezdetleges fúvós hangszer, → csordáskürt.
tündelevény: → denevér
Tündér: → ló
tűnölődik tűnölőÝdik i Gondolkodik
vmin. Igekötővel: → eltűnölődik.
tüntet ~ i Tünteti magát: tetteti magát, képmutatóskodik.
tűrés-tagadás tűrís-tagadás fn Mi tűrís-tagadás: az igazat megvallva.
tűreszelő tűreszelőÝ fn A → reszelő
egyik fajtája.
tűrömfű ~ fn Tréfás orvosságnév: tűrés. Szólás: Tegyél rá tűrömfűvet!: (tréf)
főleg gyermeknek mondva: tűrd a fájdalmat, ne panaszkodj miatta!
tűr-tagad ~ i Hosszan tagad, titkol
vmit. Tűröm-tagadom.
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türül: → törül
tűrülvágott sógor: → tőrőlvágott sógor
tüske ∼ fn 1. A borjú orrára kötött
szopásgátló eszköz. 2. → Fazekasoknál
hőálló acélból készült eszköz, → égetőtüske. Egy agyaglapba szúrva ezek hegyére állítják a fenekén is mázas edényeket égetés közben. Kihűléskor a mázas felület könnyedén elválik az égetőtüskétől. 3. → Rézművesmesterségben a
leöntött tárgyon maradt apró rézrudacskák. 4. → szellőzőszurkáló. L. még:
reszelőtüske
tüskéslapu ~ fn → Gyomnövény: erdei mácsonya.
tüskés szalag tüskés szallag: A →
kartácsgép része, végtelenített szalag,
amelyből tüskék állnak ki a dögszőrök
kikartácsolására.
tüskésdrót tüskésdróṷt fn Szögesdrót. A kerítísen felül húztak egy vagy
két szál tüskésdróṷtot, hogy magasabb
legyík, meg jobban akadájozza a belípíst.
tüsténkedik tüstínkedik i 1. Sietősen
tesz-vesz, ügyeskedik, buzgólkodik, sürgölődik-forgolódik, vkinek a kedvében
jár. 2. Töpreng, tűnődik. L. még: eltüsténkedik
tüszköl tücköl i Tüsszög, (többször)
tüsszent.
tüsző tüszőÝ fn (rég) Anyagáról: bűrtüszőÝ. Férfiak viseletében: kb. tenyérnyi széles, csatokkal, különféle kisebb
tárgyak, eszközök, pénz stb. tartására
alkalmas zsebekkel felszerelt bőröv. A
széles bőrövhöz v. a → szűrcsathoz erősítették.

tagló
tüszősbéllob tüszőÝsbéllob fn (rég)
A → lob egyik fajtája. L. még: népi betegségnevek
tűtartó tűtartóṷ fn Tűpárna. A hortobágyi → juhász egyik használati tárgya.
tütü ~ fn 1. Szeszes ital. 2. (gyny)
Víz, innivaló. Igyál ~t!
tűz ~ fn 1. A magyar néphagyományban nincs a ~zel kapcsolatban egységes
hiedelemkör, inkább csak bizonyos általánosan elterjedt cselekmények. Hasonlóképpen van ez a cívis hiedelemvilágban is. Sokan ismerték pl. hogy ha a
kutya fejét felfelé tartva vonít, tüzet
jelent. A kisgyereket a felnőttek így
figyelmeztették: Ne jácc a ~zel, mert
odapisilsz íccaka! A hajnak és körömnek
a ~be dobása a cíviseknél is szokás volt,
de így tettek a főzés közben leeső étellel,
főként a főtt tésztával is. − A ~ összetételekben is szerepel: a parázs népi neve
parázstűz v. pártűz, a pusztában, szabadban rakott ~ a szabadtűz, a szalmából
rakott ~ a szalmatűz. Szószerkezetben:
csendes tűz. – Frazémákban gyakori.
Átok: Hogy a ~ lángja vessen fel!: a ~
égessen meg! Szóláshasonlat: Úgy fíl
tülle, mint az ígőÝ ~tül: nagyon fél tőle.
Szólás: Tűzbe tenné írte a kezit: kezeskedik érte. ElőÝl ~, hátul víz: merre
menjek? Közmondás: Ne jácc a ~zel,
nem ígsz meg!: ne kisértsd a sorsot, akkor nem érhet baj! Más változatban: Ne
jácc a ~zel, nem íg meg a kezed! Ha a
~it szereted, a füstyit is szenvedd!: ha
vminek a hasznát szereted, a terhét is
tűrd el! 2. Fájdalmas gyulladás. L. még:
a fogalmak szócikkeit is!
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tűzcsiholó acél tűzcsiholóṷ acél:
Tűzgyújtásra alkalmas acéldarab. Része
a → pásztorkészségnek.
tűzdel ~ i A méhész az üres lépeket
nem a fészek szélére, a fiasítás mellé,
hanem két fiasítás közé helyezi el. L.
még: betűzdel, méhészet
tűzdelés tűzdelís fn → Méhészetben
olyan különleges bővítés, melynek során
az üres lépek nem a fészek szélére, a
fiasítás mellé, hanem két fiasításos lép
közé kerülnek. Tűzdeléskor ügyelni kell,
hogy a már fiasításos lépek ne sérüljenek. 2. A csiranövények kiültetése.
tüzelési idő tüzelísi időÝ: → Kutyáknál üzekedési időszak; ilyenkor a kan
kutya gyakran elkóborol, és keresi a
szuka kutyákat.
tüzelő tüzelőÝ fn 1. Régifajta szabad
tűzhely. 2. Tanyai istálló sarkában kialakított hely, ahol sárból rakott padkán
tüzet raknak és főznek. 3. Sárból rakott
padka a tanyai istállóban. 4. Földbe ásott
kunyhó közepén az a hely, ahol tüzet
szoktak rakni.
tüzelőhely tüzelőÝhej fn Olyan helyiség, hely, ahol tüzelnek, ahol általában a
→ kemence van.
tüzelőkosár tüzelőÝkosár fn Alakváltozata: tűzkosár. Vaslemezből v. gömbvasból hézagosan összeállított kisebbnagyobb kosár, amely fölött a → kádáripari termékeket melegítik.
tüzelőlyuk tüzelőÝjuk fn A → kemencének az a része, ahol a tüzelés történik.
tüzelőpadka: → főzőpadka
tüzelős ól tüzelőÝs óṷl: Olyan →
ól/istálló, amelyben → tüzelő, vagyis

tagló
tűzrakásra való hely v. építmény van. A
~ életének legfontosabb szakasza volt a
tanyázás. A hortobágyi pásztorok, ill.
öregebb emberek, fiatal legények több
tanyáról összejöttek, és a ~ak → placcán, a szalmatűz mellett járták, táncoltak.
Tüzérlaktanya: → Debrecen közlekedése
tüzérló tüzérlú fn Ágyúvontatáshoz
használt, rövidebb derekú, nehéz csontozatú, erős ló. L. még: lókereskedelem,
lótenyésztés
tüzes ~ mn l. Lánggal égő. 2. Amiben v. amin tűz van, ill. szokott lenni.
tüzesgép ~ fn Más nevei: tüzesmasina, masina, tüzeskazán. Mindegyiket a
régi öregek mondták. 1. → Cséplőgép
lóval vontatott külön gőzgépje. Ezt homokos területen alkalmazták. Másik fajtája → magánjáró volt, ezt kötött talajon
használták. 2. Régimódi kazános cséplőgép; a cséplőgépet hajtó gőzgép. 3. Gőzgéppel hajtott cséplőgép.
tüzeskazán: → tüzesgép
tüzesliliom ~ fn Lilium bulbiferum.
Sárgás színű → liliom. Dísznövény, sötétsárga, hosszú szárú, nagy tölcsére van.
L. még: virágoskert
tüzesmasina: → tüzesgép
tüzesszakadék tüzesszakadík fn (rég)
Egy betegségfajta. Előtagja feltehetőleg
a tüzes ’lázas’ szó, utótagja a vhonnan
leszakadt darab jelentésű szakadék. L.
még: népi betegségnevek
tűzfal ~ fn 1. Épületnek a szomszédos épület felé néző, nyílásokkal át nem
tört, tűzbiztos fala. 2. Oromfal, oromzat
a ház két végén.
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tűzfalas ház ~: Két végén oromfallal
ellátott ház.
tűzfaldeszka ~ fn Deszkából készült,
sárral betapasztott oromfal a ház két
végén.
tűzgyújtós: → gyújtós
tűzházlátni: → háztűznézni
tűzhely tűzhej fn 1. Olyan építmény,
ill. konyhai berendezési tárgy, amelyben
a főzéshez tüzet raknak. A → konyha a
cíviseknél magát a ~et is jelentette. 2.
Kézi kovácsolásnál a munkadarab felhevítésére szolgáló tárgy. L. még: csikóstűzhely
tűzhelyplató tűzhejplatóṷ fn 1. →
platt. 2. → Kalaposok kemencéjének kazánlemez teteje.
*tűzikassza: 1774-ben szervezték a
tűzkárt szenvedett polgárok megsegítésére. A gyakori tűzvészek miatt nagy
szükség volt rá.
tűzikorong ~ fn → Rézműveseknél
durva szemcseszerkezetű csiszolókorong, nagyoló csiszoláshoz használják.
tűzikutya ~ fn Alakváltozata: tűzkutya. 1. Vasból készített eszköz, amelyhez
a régifajta tűzhelyen a fahasábokat támasztják, hogy alulról levegőt kapjanak.
2. 40−60 cm hosszú, 40 cm magas kovácsolt vasállvány. 2−4 karja van a nyárs
tartására. 2 karja (kígyó- v.) kutyafejszerűen lefelé néz, innen kapta a nevét.
tűzjárat ~ fn 1. A → fazekaskemencének az a része, ahol a tűz szabadon
éghet, nincs ami elzárja az útját. 2. A
tűztérből a kéményen át a szabadba vezető járat.
tűzkosár: → tüzelőkosár
tűzkutya: → tűzikutya

tagló
tűzoltópipa tűzóṷtóṷpipa fn Hosszú
nyakú, barázdás fejű, vörös cseréppipa.
L. még: debreceni pipa
tűzoltószivattyú tűzóṷtóṷszivattyú fn
A → cséplőgép-garnitúrához tartozó
tűzoltó szerkezet.
tűzőgép tűzőÝgép fn → Cipő, csizma felsőrészének és talpának összeerősítésére való eszköz.
tűzőöltés tűzőÝőÝtís fn Jobbról balra
haladó díszöltés. Az első öltés laposöltés, a következő ültéskor két öltéshosszt előreöltenek, kiszúrnak, és viszszaöltenek az előző öltés tövébe. L. még:
szűrhímzés
tűzpart ~ fn → Kovácsoknál két vasból öntött negyedgömb, amelyek között
helyezkedik el a tűztér. L. még: part
tűzpiszkáló: → piszkafa
tűzrács ~ fn Pálcákból álló rácsszerű
eszköz, amelyen át a hamu kiesik a tűztérből. Felső része szélesebb, az alsó
keskenyebb.
tűzrész: → tűztér
tűzrevaló tűzrevalóṷ fn 1. Tüzelő,
fűtőanyag, ill. eltüzelni való limlom. A
pusztai emberek, a falusi szegények és a
tanyan élők csak ritkán tüzeltek fával, és
szinte sohasem szénnel, helyette az →
árvaganéj, levélganéj, juhpor, ill. a →
csutkatő, a csutkaízék, a tengericsutka
volt a ~juk. Az utóbbiaknak a gazdálkodó cívisek városi házaiban is fontos szerepük volt. A szőlőskertekben a szőlővenyige, az erdőben a gally, tövis és
egyéb hulladék jelentette a ~t. 2. Rossz
viselkedésű személy. Te ígetnivalóṷ,
tüzrevalóṷ vagy!
tűzszekrény: → tűztér
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tűzszerszámok: Hajdanában csak
körülményesen, fáradságos munkával
tudtak tüzet éleszteni. Emiatt a cívis házaknál is állandóan égett a → tűz a
konyhában, a kemencében, de nem aludt
ki a parázs a pásztortanyákon, éjjeli szállásokon sem. A tűzgyújtás régi eszközei
az acél (→ tűzcsiholó acél), kova, tapló
volt. Segítségükkel csiholták a tüzet: A
kovakövet a taplóval bal kézbe fogták,
jobbal a kovakőhöz ütötték/ütögették az
acélt. A kipattanó szikra meggyújtotta a
taplót, és az előkészített szalma v. más
gyúlékony anyag alá helyezték, v. szalmából, szénából készített csóvába, száraz falevélbe, fűcsomóba dugták, és addig csóválták, amíg lángra nem lobbant.
A gyufa feltalálása előtt a ~at széles
körben használták, a múlt század első
évtizedeiben még házaknál is. A cívis
házaknál, tanyai lakóházakban az acél,
kova, tapló az ágy végére akasztva lógott. Legtovább a csőszöknél, pásztoroknál maradt meg (→ pásztorkészség),
ők jobban szerették, mint a foszforos
masinát, a → kéngyertyát, mert ez utóbbi nehezen gyúlt meg, szélben könnyen
elaludt; a csiholás azonban, bár nehezen,
de rossz időben is sikerült. Az acélt a
falusi kovácsok, cigánykovácsok sokféle
alakban idomították, gyakran késre illesztették; v. zsebben hordták. Az Alföldön a taplót és a kovát kis bőrzacskóba
(erszény) tették, az acél mellette szíjon
függött. A kovát és az acélt boltban szerezték be, a taplót a fákról gyűjtötték,
belét tisztították, szárították, bottal puhára verték.
tűztér ~ fn Más nevei: tűzrísz, tűzszekríny. 1. Kályha, tűzhely belsejének

tagló
az a része, ahol a tüzelőanyag ég. 2. →
Kovácsmesterségben a két tűzpart közé
eső rész, ahol a tűz ég, ahol a vasat hevítik.
*tűzvész: A gyúlékony anyagokból,
tervszerűtlenül építkező → Debrecenben
évszázadokon át visszatérő csapás volt.
Gondatlanság, ellenség, néha szándékos
gyújtogatás okozta. Legismertebbek az
1802. és 1811. évi ~ek.
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Ty

tyúk ~ fn – A/ Házi~. A tojó neve ~,
magtyúk, a hímé kakas, magkakas, a fiataljának neve csirke, ill. jérce. (Hangadásának igéje: kárál, karattyol, karicsál/karicsol; kotkodál/kotkodácsol, kotyog.) A fején tollbokrétát viselő ~ a
búbos tyúk/kontyos tyúk, a lábán dús pehelytollat viselő a gatyás tyúk. (A baromfitartás ágai közül Debrecenben is a
~tartás volt a legfontosabb, és a jellegzetes külsejű hazai fajtákra alapozódott. A
cívisek által is tenyésztett fajtái: magyar
tyúk/magyar fajta/piros magyar, sárga
magyar, iromba magyar, plimut sárga.
Ezek régi, de ma is ismert fajták. Tyúkot
többnyire sárga magyart tartottak, de az
iromba-kendermagos húsosabb volt.) A
~ védőburokkal körülvett nagy petéje a
tojás, helye a tojástartó. Ürüléke a trágyázásra is használható tyúkganéj/tyúkszar. Élősködője a tyúktetű és a szipoly.
Az előbbi ellen lakóhelyük gyakori takarításával, utóbbi ellen ecetes, paprikás
kencefélével védekeztek. A beteg ~ lipántos, liphec/liphenc. A szárnyasokat a
cívis parasztgazdaságban a gazdasági
udvar elkerített helyén, a baromfiudvarban szabadon, ill. éjszakára a ~ólhászián
v. a tyúkólba/tyúkházba v. tyúkverembe/
veremólba zárva tartották. Tyúkot nagyobb mennyiségben és eladásra a tyú-

kászok tenyésztettek, a leölt és megtisztított ~okkal a tyúkkofa kereskedett. A
tojás télire való eltevése augusztustól,
amíg tojtak, általában október végéig
történt. A hegyesebb végével felfelé helyezték a tojástartóba, korábban (amíg
volt a háznál) a búzába. A ~ fészkébe
tett tojás a palozsna. Ez lehet egy erre a
célra kiválasztott tojás, záptojás, de akár
fából esztergált tojás alakú fadarab. A ~
ui. olyan helyre jár tojni, ahol már van
tojás. − A néphagyomány szerint Ha a ~
idegen hejre tojik, sóṷval hintik be a fenekit, mert akkor odaszalad, ahova tojt.
Népi időjárási megfigyelés, időjóslás:
Ha a ~ok a porban fürödnek, esőÝ lessz.
Ha a ~ok hamar beülnek, hideg lessz, ha
sokáig kinn maradnak, akkor jóṷ időÝ
lessz. − B/ A ~kal kapcsolatban sok szóláshasonlat ismeretes. Jóṷ dóṷga van,
mint a móṷnár ~jának: ti. sosem éhezik.
Úgy áll a szája, mint a ~ segge: mindig
csucsorít. Többet tud máma a csirke,
mint a ~: mondják arra a gyerekre, aki
okosabb akar lenni a felnőtteknél. Elutasításként: Ne tuggyon többet a csirke,
mint a ~! Lesi, mint é~[éhes] a taknyot:
mohón les, vár vmit. Nyeli, mint é~ a
taknyot − mondják, ha vki mohón nyel
vmit. Úgy ért hozzá, mint ~ az ábécéhez:
egyáltalán nem ért hozzá. Jön-megy,

tyúkalja
mint a sóṷs seggű ~: nincs nyugta, idegesen jön-megy. A kotló is előfordul
frazémákban: Aki sokat fecseg, az Anynyit kotyog, mint egy kotlóṷ. Felpofozta,
mint Bacsóṷ a kotlóṷt, amír a kiscsirkéket nem jóṷl szoptatta meg − mondják a
teljesíthetetlen dolgot kívánó emberre.
Szólás: Sok a pínze, a ~ eszi az apraját:
tréfás mondás, arról, aki gazdag. Majd
máskor, mikor a ~ gyászol: sohanapján.
Megdöglött az a ~, amék a nagy tojásokat tojta: mondják a gazdag rokon, pártfogó halálakor. Megette a ~ a kenyerit:
szomorkodik. Közmondás: A ~ is kikaparja az igasságot: az igazság mindenképpen kitudódik. Más változatban: A
titkot a ~ is kikaparja. Amék ~ sokat kárál, keveset tojik: aki sokat beszél, keveset dolgozik. Vak ~ is tanál szemet: néha
az ügyetlen v. ostoba embernek is van jó
meglátása, használható ötlete. Akié a ~,
azé a tojás: azé a férfié a gyerek, akinek
a felesége szülte. L. még: baromfi betegségei és gyógyításuk, tyúkültetés; a fogalmak szócikkeit is!
tyúkalja tyúkajja fn Másik neve:
kotlóṷajja. Kb. 20−25 db tojás, vagyis
annyi, amennyit a fészekre ültetett kotló
be tud takarni.
tyúkász ~ fn 1. Tyúkok tenyésztésével foglalkozó személy. 2. Faluról falura
járó baromfikereskedő, tojáskereskedő.
tyúkborító tyúkborítóṷ fn Vékony
vesszőből font, alul-felül nyitott kas kotlós, ill. kis csirkék tartására.
tyúkborító rosta tyúkborítóṷ rosta:
Másra már nem használt → rosta, amelyet a fészken ülő tyúkra tettek, hogy
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megvédjék, ill. arra késztessék, hogy
nyugodtan üljön a tojásokon.
tyúkeszű ~ mn 1. Feledékeny. 2.
Gyenge szellemi képességű 〈gyermek〉.
tyúkfül ~ fn Húslevesbe való, négyszögletes (rombusz alakú) nyújtott levestészta, amelyiknek az ellenkező végeit
össze kell csípni, hogy összetapadjanak.
Nevét onnan kapta, hogy a magyar tyúk
füléhez hasonlít. L. még: cívis konyha
tyúkfülleves ~ fn → Tyúkfüllel készített → tyúkhúsleves. L. még: leves
tyúkgalamb ~ fn Nagy testű, nehezen repülő házi galambfajta. L: még: galamb
tyúkganéj tyúkgané fn A tyúk ürüléke. A galamb ürülékével együtt igen jó a
kerti földek trágyázására.
tyúkház: → tyúkól
tyúkhúsleves ~ fn Készítése egy
múlt század eleji leírást is alapul véve: A
nagy gonddal kiválasztott és elkülönített
tyúkot a gazdasszony kiveszi a szita alól,
és kint az udvaron éles késsel elvágja a
nyakát. A leölt, elvérzett tyúkot (különösen, ha idős) néhány órára hideg vízbe
teszi. Majd lábánál fogva az elejét forró
koppóvízbe nyomkodja, és koppasztani
kezdi. Az erős szárnytollak nehezen jönnek le, ezért többször is be kell mártani a
forró vízbe. Ezt követően a csupasz nyakát fogja meg, és a hátulját mártogatja a
forró vízbe. Vigyázni kell, hogy ne legyen sokáig a vízben, mert rásül a toll,
és hamar kiszakad a bőre. Beleteszi a
tálba, hozzáfog a felbontáshoz. (Egyes
helyeken előbb még a megkoppasztott
tyúkot a tűzhely lángja fölé tartva megcsapatják, leégetik róla az utolsó pehely-
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tollat is.). Először a tyúk fejét vágja le,
szájáról, nyelvéről leszedi a szaruhártyát. Kibontja a begyét, a nyelőcsővel
együtt eldobja, v. a macskának adja. Levágja a nyakát és a két szárnyát is. A test
felbontása a két láb (és a rajta levő körmök) levágásával kezdődik, levágja a
két combját és a combjatövét is. Hátára
fordítja, hátulról felvágja a hasát, kifordítja a belső részeit. Kiveszi a zúzát, és
vízszintesen felvágja, kidobja belőle az
eleséget, a belső sárga részt lehúzza. 2−3
darabra felvágja, behasogatja, ha megfő,
úgy néz ki, mint a szegfű. Leveszi a bélről a májat, erről az epét. Kiveszi a szívet, a lépet. Ha háj van rajta, leszedi. A
megtisztított belet eldobja, v. a macskának adja. Az üres test hátulját levágja, ez
a fara. Ezen belül van a püspökfalatja,
erről a csiráját levágja. Az utolsó húsos
darabon van a tojástartó, ezt is lefejti. A
tyúk elejének felső része az ernyő, az
alsó rész a két húsos mellehúsa. Ezzel a
tyúk fel van bontva. A darabokat hideg
vízben megszítatja. A fazékban forró
vízbe beleteszi a jól megtisztított tyúkot,
sót tesz bele, és felzöldségeli, befedi,
hadd főjön. Míg a hús fő, egy kis tésztát
gabalyít, laskát főz. Pár maréknyi tésztalisztet tesz a gyúróteknőbe, közepén
üreget váj ki, 3−4 tojást beleüt, felőgyelíti, és keményre összegyúrja, a nyújtótáblán elnyújtja, szikkadni hagyja. A
sárga vékony tésztalevelet tekercsbe
hajtja, és éles késsel bal kezének 3 ujját
a tekercsre téve ügyes mozdulatokkal
felvágja. Közben-közben a tésztát szétrázza a táblán. Közben a leves felforr, a
tajtékját leszedi. Mire a tésztát elvágja, a
fiatal tyúk megfő. Biztonságból kivesz
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egy darabot, ellenőrzi, puha-e. (A vén
tyúkot tovább főzi.) A főtt húst kiszedi
egy tálba. A levet leszűri, és visszatölti a
fazékba, megkészíti, megadja savát-borsát, jósáfrányt is tesz bele. Felfőzi a húslevet, amikor zubog, beleteszi a levestésztát, kavargatja, hogy össze ne ragadjon. Addig főzi, míg a tészta kellően
meg nem fő. Azután kitölti egy tálba, és
annyi darab húst tesz bele, ahány személyre terít. A ~t a felnőttek régen kenyérrel ették. A tyúkhúst rendszerint laskával főzi a gazdasszony, de más nyújtott tésztával, így kockatésztával (kockatésztaleves), eperlevéllel (eperleveles leves), kacsatalptésztával (kacsatalpleves),
tyúkfüllel (tyúkfülleves) is. Nagy ünnepeken, lakodalmakban azonban csigatésztával (csigaleves) az igazi. L. még: a
fogalmak szócikkeit is!
tyúkkaparás ~ fn Rossz, olvashatatlan írás.
tyúkkofa ~ fn Leölt és megtisztított
tyúkokkal kereskedő → kofa.
tyúklépés tyúklípís fn Igen rövid idő,
ill. távolság tréfás megjelölésére. Közmondásban: Karácsony után három
tyúklípíssel nőÝ a nap: közvetlenül karácsony után 3 másodperccel hosszabb a
nappal.
tyúkmellű tyúkmejjű mn Kicsúcsosodó → mellcsontú 〈ember〉.
tyúkól tyúkóṷl fn Ritkább neve:
tyúkház, köznyelvi neve: baromfiól.
Tyúkok elhelyezésére fából, esetleg vályogból v. téglából készült, több osztatú,
kisebb épület felső részén rácsos →
tyúkülővel. A ~ alsó részén fiókok találhatók, amelyekbe nappalra a tojó tyúkot,
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éjszakára a kotlót és csirkéit zárják. Itt
kaphattak helyet a kiskacsák, kislibák is.
A kisebb méretű ~ a góré alatt volt kialakítva, ebben csak a háznál tartott néhány tyúk kapott helyet. Kint a tanyán
nagyobb méretű ~ v. → tyúkverem volt a
baromfiállomány számára.
tyúkólházhíja tyúkóṷlhászíja fn
Disznóól padlása, ahol a tyúkok hálnak.
tyúkpecér ~ fn Olyan gyerek, aki
szereti a tyúkokat kergetni.
tyúkpiac ~ fn A → piacnak az a része, ahol (élő) baromfi eladásával foglalkoznak. A múlt század első felében
Debrecenben a Rákóczi utca bal oldalán
volt a ~.
tyúkpoloska: → szipoly
tyúkszar ~ fn Tyúkganéj. Tréfás találós kérdés: Félig fehér, félig tarka, ~,
edd meg, nem mondom meg, mi az? Szólás: Tyúkszar az óṷrodra!: mondják tréfásan, ha vki az ujját feltartja. Másik változata: Tyúkszar a hegyibe!
tyúkszem ~ fn A lábujjakon, a talpon
keletkező, fájdalmas bőrkeményedés.
tyúkszemvágó tyúkszemvágóṷ fn
Lábápoló, pedikűrös.
tyúkszem-virág ~ fn 1. A Hortobágy
egyik vadvirága. Piros virágú, közepén
fekete → gyomnövény, atracél. Anchusa
officinalis. → Gyógynövény is, leveleit a
tyúkszem puhítására használták, erre utal
a neve. 2. → mezei-tyúkszem.
tyúktetű ~ fn Tyúkokon élősködő,
tollukat lerágó tetű.
tyúktoll ~ fn A → tyúk (tyúk és kakas) → tollazata.
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tyúkülő tyúkülőÝ fn A → tyúkólban
olyan létraszerű hely, ahová a tyúkok
éjszakára felülnek.
tyúkültetés tyúkültetís fn → Csirkekeltetés. Az a művelet, hogy a kotlót a
kiköltendő tojásokra ültetik. A cívis háziasszony általában tavasszal (áprilisban,
sőt már márciusban), ritkábban augusztus 15. és szeptember 8. között kerített rá
sort. Tyúkültetéskor a kotló méretétől
függően 21−25 db tojást v. kevesebbet
helyeztek a vesszőből font és finom búzaszalmával kibélelt, kerek tyúkültető
kosárba/keltetőkosárba. A megültetett
tyúk a kotló/kotlóstyúk, becéző elnevezéssel kotamama. A kotló 3 hétig ül az
előzőleg gondosan kiválogatott tojásokon (kotlóalja, kotlóalja tojás). A fészken ülő kotlóra, kotlóborító szitát v.
tyúkborító rostát helyeznek, ha szükséges, erre még egy ócska ruhadarabot
(gyakran egy hosszú szárú férfigatyát) is
tesznek. Naponta egyszer leveszik a fészekről, ilyenkor piszkol, ill. megitatják,
megetetik. Erre az időre a tojásokat szellőztetik, ill. meleg holmival betakarják,
így óvják a kihűléstől. Az ültetés után
3−4 nap múlva (egyeseknél 1 hét múlva)
kerül sor a lámpázásra, amikor meglámpázzák, azaz lámpafény felé fordítva
állapítják meg, hogy bekötött-e a tojás.
A kotló alatt megromlott tojás a kotlós
tojás v. záptojás. A kelés időpontja előtt
a gazdasszony figyel a tojások hangjára.
A kikelő kiscsirke belülről kivágja a
tojást, olykor ezt a gazdasszony azzal
segíti elő, hogy maga is tágítja a rést. Így
nem fullad bele a kiscsibe a tojásba. A
kikelt csirkék állománya a kotlóalja
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csirke. A kora tavaszi csirkéket kb. 2 hét
után engedték ki a szabadba. A csirkék
kb 5 hétig járnak együtt az anyjukkal. Ez
idő alatt az anyjuk hangos vartyogással
v. éppen támadással védi őket az „ellenségtől”. Amikor a kotló már el akarja
hagyni a csibéit, előtte néhány nappal
felviszi őket az ülőre, megtanítja őket,
hogyan kell a ~ülőre felülni. A kotló első
tojását megfőzik, és megetetik a csirkékkel, ilyenkor még kb. egy hétig velük
marad. − A lopva, orozva kőÝtt csirkékkel nem volt gond. L. még: csirkeborító;
a fogalmak szócikkeit is!
tyúkültető kosár tyúkültetőÝ kosár:
Másik neve: keltetőÝkosár. → Tyúkültetéshez használt nagy, kerek vesszőkosár.
tyúkverem ~ fn Másik neve: veremóṷl. Tyúkok földbe ásott, veremhez hasonló, hosszúkás alakú hálóhelye a tanyaudvarban, kb. 0, 5−1 m mélyre ásott,
lejtősre kialakított négyszögletes üreg.
Helye általában az istálló közelében volt,
kb. 20−50 baromfi fért el benne. Teteje
szalmával, csutkával volt fedve, le is földelték. Nem fáztak benne az állatok,
mert télen-nyáron egyformán kellemesen
hűvös volt. Ennek köszönhetően a tyúkok télen is tojtak. Különösen a tanyán
szolgáló kommenciós kocsis felesége
szerette ~ben tartani a tyúkjait.
tyutyu ~ msz Tyúkhívogató. L. még:
állathívogatók
tyutyuka ~ msz Tyúkhívogató. L.
még: állathívogatók
tyütyümütyü ~ mn Nagyon alacsony
〈ember〉. L. még: emberi test
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U,Ú

uborka: → ugorka
uccu ~, huccu msz Kutya uszítására:
Uccu, fogd meg!
udvar ~ fn 1. – A/ A belső teleknek
az a része, ahol a lakó- és gazdasági épületek állnak, és amelyet ezek az épületek
határolnak. Az ~ kitöltheti az egész telket, legtöbbször azonban a telek kertet is
foglal magába. Az ~ a cívis családok
mindennapi életének, gazdálkodásának
és ház körüli munkájának fontos színtere: termelő-, tároló- és közlekedőhely.
Különösen az állattartásban van nagy
szerepe. – B/ Átok: A gyep verje fel az
~od!: a) légy olyan szegény, hogy ne legyenek háziállataid! b) halj meg, váljék
lakatlanná a portád! Változata: Gyepeseggyík be az ~od! Közmondás: Amijen
az ~, ojan a gazda: az ~ról lehet megismerni, hogy rendes-e, ill. jómódú-e a
gazda. Más változatban: Nízd meg az ~t,
látod a gazdát! Pázsitos ~on lakik a
szegínysíg: az ilyen ~on nincs jószág,
ami letaposná, lelegelné a pázsitot, a
gyepet. Népi időjárási megfigyelés: Ha
~a van a hóṷldnak, esőÝ lessz, télen meg
hóṷ. 2. → Méhészetben az a jelenség,
hogy a munkásméhek körülveszik az
anyaméhet, és etetik, csápjukkal érintgetik, szipókájukkal nyalogatják róla az
anyaterméket, fejükkel felé fordulnak. L.

még: cívis udvar
udvarház ∼ fn 1. Módos cívis gazda
nagyméretű lakóháza. 2. Vidéken lévő
nemesi lakóház, kúria.
udvarlás ~ fn A legények közeledése
a leányokhoz különböző társadalmilag
elfogadott formák között, amelynek folyamán esélyeiket puhatolták ki, és házasságuk útját egyengették, egyúttal szexuális közeledésre is alkalmuk nyílott.
Az ~nak különböző, a polgárosultság
fokától erősen függő szabályai voltak,
amelyek betartásának a leány jó híre
szempontjából nagy jelentőséget tulajdonítottak. Az ~ elsősorban a lány házánál történt. A szobába többnyire csak a
határozott szándékkal járó legényt engedték. A távozó legény kikísérése is alkalmat adott a fiatalok bizalmas együttlétére, ott is, ahol erre a házban nem volt
lehetőség. A hét meghatározott estéi voltak ~ra kijelölve, ill. társadalmilag elfogadva. De nem hagyták szó nélkül, ha a
legény gyakori vendégként sokáig ott
időzött a lányos háznál, → odakozmált
mondták róla. Bár még nem vehető
~nak, de itt említhetők az olyan alkalmak is, amikor a leányt a legény a bálban v. a tánciskolában többször megtáncoltatta, majd cimboráival hazakísérte.
Természetesen a társak lassan elmarad-

udvaros
tak, ha a fiatalok között komolyabbá vált
a kölcsönös vonzalom. (Nem tekintették
~nak azt sem, ha egy csapodár legény
forgott a lány körül, → torsalkodik,
mondták az ilyenre.) A karácsonyesti
kántálások, húsvéti locsolások, téli →
szánkázások, korcsolyázások, a nagyerdei → majálisok, vmint a közös tevékenységek, így a különböző → kalákamunkák (tengerihántás, szüretelés stb.)
azonban már lehetőséget adtak a cívis
gazdalegényeknek a másik nem iránti
vonzalmuk kifejezésére. Az ~ tárgyi kifejeződései a → szerelmi ajándékok,
ezeket a legény a → hídivásáron, vásáron, gazdabálon v. más alkalommal
vette, ill. adta át a kedvesének. (A →
májusfa-állításnak Debrecenben nem
volt hagyománya.) Az ~nál viszonylag
nagyobb lehetőség volt a fiatalok vonzalmának érvényesülésére, mint a párválasztáskor, amikor a szülők gyakran
számításon kívül hagyták az ~ során kialakult érzelmet, ragaszkodást. Ez utóbbira a cívis paraszttársadalomban azonban csak elvétve volt példa (→ házasság). Elzárt, hagyományőrző közösségekben az ~nak csekély tere nyílt, itt a
fiatalok gyakran minden átmenet nélkül
kerültek a házasságba. Debrecenben
ilyenről elsősorban a szegény(ebb) néprétegek, pl. a cselédség köréből vannak
ismereteim. Így ment férjhez pl. Szabó
Margit cselédlány (→ szegény emberek
élete). A 20. században, különösen a 2.
világháború után a parasztság körében is
az ~ polgárosult formái terjedtek el.
udvaros ~ fn Suhanc korú fiú v. öreg
férfi mindenes. Rengeteg kisebb-nagyobb munkája volt: a parádés kocsisnak
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segített, kocsit mosott, disznót etetett,
söprögetett, rendben tartotta az udvart,
segített a háziasszonynak: gondozta a
virágokat, behordta a tűzrevalót, boltba
járt, tejet hordott a házakhoz stb. Élelmet
és évenként pénzjuttatást kapott. Ha nem
volt családja, háza, az istállóban, kamrában húzódott meg. Nem mindegyik ~
lakott a gazdánál.
udvarseprű ~ fn Nyélre erősített
vesszőcsomóból álló eszköz. Leggyakrabban a gazdasági udvart, kövezetet
söpörték vele.
ugar ∼ fn Hivatalos jellegű neve: →
ugarforduló. A nyomásos gazdálkodás
rendszerében az egy évre pihentetés céljából vetetlenül hagyott szántóföld.
Szemben a → parlaggal, az ~ talajművelés és időszaki legeltetés mellett pihentetett földet jelent. Az ~ba legföljebb →
bükkönyt vetnek. Trágyázást nem v. csak
alig igényel. Külön névvel jelölt fajtái: a
→ kanugar és a → fekete ugar. Az előbbi egymás után kétszer felszántott földterület, utóbbi a debreceni fekete földön
jött létre, ahol az árpaföld maradt ugarnak, a többit ősszel felszántották. L.
még: gyepföld, parlag, ugarolás
ugarcsap ~ fn A termőcsappal szemben olyan szőlővessző, amelyet úgy
metszenek vissza, hogy csak a következő évben teremjen. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
ugarforduló: → ugar
ugarol ∼ i → Ugart felszánt.
ugarolás ~ fn Aratás utáni tarlóhántás; az őszi → vetés előkészítése. A vetés előtt a szántást megismétlik.

udvaros
ugartyúk ~ fn Pusztákon, homokos
lapályokon élő, éjszaka futkosó és röpködő, rovarokkal, férgekkel táplálkozó
madár.
ugarvetés ugarvetís fn Másik neve:
tallóṷvetís. Az → ugar októberi bevetése. Október 10. környékén lett az ugar a
kalászos után bevetve.
ugat ~ i − Kutyacsitító szólás: Ne
ugass, nem a tiéd a garas! Szólás: Ugat
a halál kutyája: fojtó, száraz köhögéssel
köhög. Közmondás: Hadd ugassík a kutya, csak meg ne harapjík!: hadd pletykáljanak, csak ne rágalmazzanak.
ugi: → ugu
ugorka ~ fn Köznyelvi és hivatalos
alakja: uborka. A tökkel rokon, kb.
arasznyi, hosszúkás termésű konyhakerti
növény Az egyik legrégibb zöldségnövény. Táplálkozási jelentősége régóta
számottevő. Tápértéke nem nagy, de
majdnem egész évben fogyasztható vmilyen formában, pl. salátának (→ ugorkasaláta), nyersen, tartósítva. A cívis háziasszonyok → levest is készítettek belőle (→ ugorkaleves). Termesztése szántóföldön és kiskertekben egyaránt folyt
/folyik. Gondozása munkaigényes: a csíráztatott magot fészekbe, trágyázott földbe vetik, a kikelt palántát ritkítják, többször kapálják. Szóláshasonlatban: Ojan
az óṷra, mint egy sóṷs ~: szerfelett
nagy, húsos orra van.
ugorkacsináló ugorkacsinálóṷ fn
Debrecenben a múlt század első évtizedeiben még ~k is voltak. Ezek az asszonyok ősszel úgy savanyították az uborkát, mint a káposztacsinálók a káposztát.
Összeszedték az uborkát, berakták kis
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fahordókba ecetbe, és télen, tavasszal jó
áron eladták. A kisipari uborkacsinálást
a házi uborkabecsinálás és a konzervipar
megszüntette. L. még: ugorkaleves
ugorkafa ~ fn − Szólás: Felkapaszkodott az ~´ra: a) hirtelen meggazdagodott. b) érdemtelenül magas polcra jutott.
ugorkafejű ~ fn (gúny) Másik neve:
ugorkapeti. Hosszúkás → fejű ember. L.
még: emberi test
ugorkaleves ~ fn Savanyú uborkából
disznóhússal készített → leves. Tavaszszal, nyár elején a mezőn dolgozó munkásoknak főzte a gazdasszony. A füstölt
disznósódart darabszámra bő lében megfőzte. Az → ugorkacsinálótól hozatott
uborkát vékony karikákra feldarabolta,
és hozzátette a zubogó húsléhez. Jó piros
→ rántással, piros paprikával megkészítette. Tápláló, nehéz étel volt. Szegényes
változata zöld uborkából készült disznóhús nélkül.
ugorkapeti: → ugorkafejű
ugorkasaláta ~ fn Uborkasaláta mint
savanyúság. A felszeletelt uborkához
egy kevés ecetet, cukrot, piros paprikát,
esetleg fokhagymát adnak hozzá.
ugrabugra ~ mn Ugribugri. Élénk,
ugrándozni szerető 〈gyermek〉.
ugrál-bugrál ~ i Ugrabugrál.
ugraszt ~ i Gyorsan küld vhova, szalaszt.
ugrat ~ i Kancát hágat.
ugrató ugratóṷ fn A → birkausztatónak a víz fölé nyúló része, ahonnan a
juhokat a folyóba ugratják, hogy nyírás
előtt tiszta legyen a gyapjú.

udvaros
ugrifüles ~ mn Fürge, mozgékony
〈gyermek〉.
ugró ugróṷ fn Kabóca, szöcske hoszszú lába. L. még: beugró, bokorugró,
macskaugró
ugróiskola: → ickázás
ugrómókus: → agronómus
ugrós ugróṷs fn 1. Élénk ütemű, eszköz nélküli → pásztortánc. 2. Az ehhez
való nóta.
ugu ~, ugi msz Tagadó formában tiltás durva kifejezésére: Ne ugu/ugi!: ne
ugass!
ugyan ~ hsz Nagyon, ~csak. Ugyan
kiőÝtöztél!
ugyina ~ msz Töltelékszóként: ugye.
Ugyina megmondtam.
uhu ~ fn 1. Bagolyfajta. 2. Csalimadár.
uhukosár ~ fn Kosár, amelybe a csalimadarat kihelyezik.
új ~ fn Újig: az új termésig. − Szólás: Várja az ~at: már csak foltokban
meglevő hó nem akar elolvadni.
új asszony kelengyéje: → stafírung
újboglyás újbogjás fn Kaszálók területmérésének változó nagyságú mértékegysége. Az egyik forrás szerint hajdan a
Nagyerdőn egy ~ 3600 négyszögölnyi
kaszálót jelentett. L. még: területmérték
újesztendő: → újév
újév ~ fn Másik neve: újesztendőÝ,
ritkábban kiskarácsony. Január első napja. Rómában Janus tiszteletére kicsapongással ünnepelték e napot, és az emberek
a következő évre minden jót kívántak
egymásnak. − A 20. század első felében
még szokás volt a cívis parasztházaknál,
hogy óesztendő utolsó napján kappant
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sütöttek, mert visszafelé kapar. Az év
első napján malacot főztek, sütöttek,
mert előre túr. Az ~i ebéd ételeihez
gyakran fűződtek bőségvarázsló hiedelmek. A szilveszteri, ~i lencsefogyasztásnak Debrecenben ma is hagyománya
van. Játékos rímpár: Borsóṷ, lencse!
Ezer a szerencse!: akinek borsója, ill.
lencséje van, szerencsés ember, ti. nem
éhezik. A rigmus bizonyára összefügg
azzal, hogy a néphit szerint a borsó és
lencse szerencsehozó ételek. Ezért szokás őket → karácsonykor, ~kor főtt ételként fogyasztani. Az ~i szerencsekívánás
szokását napjainkban a gyermekek, felnőttek ~i köszöntői őrzik. Csike-csuka,
csőÝrögével, hadd legyen egy tekenőÝvel. Bort, búzát, eleget, üres zsákot keveset. Azt kívánom. A felnőttek legismertebb ~i jókívánsága: Bort, búzát bíkessíget, finom, fáin felesíget! A cívis
hagyomány is úgy tartja, hogy szerencsét jelent, ha ~ reggelén férfi v. fiúgyermek jön először a házhoz. A tiltás
szerint ~kor nem szabad tyúkot enni,
mert elkaparja a szerencsét. L. még: ünnep
újfent ~ hsz Újra, ismét.
újít újjít i 1. Az elpusztult dohánytövek helyébe újat ültet. 2. Nagyot mond,
füllent. Ne újjíccsál mán! − emelte is a
lábát sok ember fel, hogy görbűjjík, amit
a másik mond, azt jelenti, hogy nem hiszi. L. még: beújít
ujj1 ∼ fn – A/ A kéz, láb mozgatható
nyúlványa. A kéz ~ainak elnevezései:
nagyujj, mutatóujj, középső ujj, gyűrűsujj/nevetlenujj/neveletlenujj/növendékujj,
kis ujj. Ezek részei: első, második, har-
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madik ujjperc; ujjbegy, ujjhegy; köröm,
holdacska/hold. A láb névvel jelölt ~ai:
nagylábujj, kislábujj, a többinek körülírásos megjelölése van. − B/ Szóláshasonlat: Ojan víkony, mint az ~am: betegesen sovány. Úgy maradtam, mint az
~am: a) meghaltak a hozzátartozói. b)
semmi nélkül maradt. Szólás: Mind a tíz
~át megnyalhattya utánna: étel nagyon
finom. Annyit ettem, hogy az ~ammal is
elírném: teleettem magamat. Akarmék
~am vágom/harapom meg, mindegyik
egyformán fáj: két v. több lehetőség közül bármelyiket választom, mindenképpen rosszul járok. Főként férjről mondják: Az ~adra tekerheted: nagyon szelíd,
mindenre rávehető, könnyen irányítható.
Nem esik le az aranygyűrű/gyűrű az
~adrúl: annak mondják, aki vonakodik
vmit elvégezni. Ujjat húz véle: a) beleköt vkibe. b) befolyásosabbnak ellentmond. Figyelmeztetésként gyakori: Ne
húzz ~at vele!: ne kötekedj nálad erősebbel, hatalmasabbal stb. A szólások
eredetileg két legény kocsmai versengésére, ~húzására utaltak. Az ~húzás egész
Európában ismeretes népi párviadal
(volt). Közmondás: A Jóṷ Istennel nem
lehet ~at húzni: ne szállj perbe az Istennel! A zsiványnak hosszú a keze, enyves
az ~a: a zsivány hajlamú ember mindig
a mások tulajdonára vágyik, emiatt nagyon figyelni kell rá. L. még: emberi
test; a fogalmak szócikkeit is!
ujj2 ~ fn 1. Ruhafélének a kart fedő
része. Alakjáról: → sonkaujj, bő ujjú
(ing). 2. A → szűr kart fedő része, melyet rendszerint befenekeltek. Ujjba esőÝ
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rísz: a gubaposztó azon része, amely
szabáskor a guba ~át képezi.
ujjafa ~ fn Kerek fa, amelybe a ruha,
ing ujját beledugva vasalják, hogy ne legyen éle.
ujjas ∼ fn Rövid férfi kiskabát; zakó.
Férfiak, fiúgyermekek viseleteként.
Anyagáról: → bársonyujjas, méretéről:
→ kisujjas, nagyujjas.
ujjbaeső rész ujjbaesőÝ rísz: A gubaposztó azon része, amely szabáskor a
→ guba ujját képezi.
ujjbegy: → emberi test, ujj
ujjhegy: → emberi test, ujj
újjít: → újít
ujjnyi únyi, unnyi mn Olyan hosszú,
széles, ill. vastag, mint egy → ujj.
ujjperc ~ fn Az → ujj része a 3 ~.
L. még: emberi test
Újkert ~ tn 1750 körül keletkezett a
város északnyugati részén, a → Vénkerttől északra. A város és a → Nagyerdő
közötti újabb → szőlőskertek között ez a
legrégibb. Az 1970-es évektől lakótelep.
újkolompér: → újkrumpli
újkrumpli ~ fn Mondják újkolompírnak is. Újburgonya. L. még: krumpli
*Újlak tn – 1219-ben említik először.
A Gutkeledek falva volt, a középkori →
Fancsikába olvadt be.
újmagyar ~ mn/fn(rég) → Cigány.
Már gyerekkoromba is hallottam ezt,
hogy ~.
újmenyasszony-főkötő újmenyaszszony-fűkötőÝ fn Másik neve: újmenyecske-fűkötőÝ. Ezt a → főkötőt a fiatalasszony a lakodalom után csak meghatározott ideig (pl. első gyermeke megszületéséig és csupán ünnepi alkalmak-
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kor) viselhette. A többi főkötőtől megkülönböztette értékesebb anyaga, esetleg
kiemelten díszítettebb részlete. L. még:
cívis női viselet
újmenyecske-főkötő: → újmenyaszszony-főkötő
újoncszabadító boglárka újoncszabadítóṷ boglárka: Pusztai (gyógy)növény. A pásztorok a katonaidejüket töltő
bojtároknak ajánlották, ugyanis, ha egy
helyen gyakran kenegették a főzetével a
bőrt, fekélyt okozott. L. még: gyógynövény
újonnan ~ hsz Új állapotban.
új pár ~: Nemrég esküdött fiatal pár.
újság ~, ujság fn 1. Első termésű
gyümölcs v. zöldség. Szólás: Újság hasamba, betegsígem pokolba, addig ne
legyek beteg, míg kirájné nem leszek:
babonás óvó mondásként mondják, amikor vki vmilyen újdonságot először eszik
abban az évben v. még sohasem evett
olyat. Más változatai: Újság hasamba,
betegsíg pokolba, akkor legyek beteg,
mikor kiráj leszek. Újság hasamba, kőÝdökcsömör pokolba. − Mindhárom frazéma bizonyára a → hideglelés megelőzésére használt és országszerte ismert Újság hasamba, hideglelés pokolba mondókára épül. 2. Összetétellel: hóṷldujság. Újhold, ill. az újhold megjelenésének ideje. Régen az újholdra azt is
mondták, hogy ~, amikor olyan, mint
egy kifli. A népi → időjóslás megfigyelés szerint, ha az ~nak fölfele áll a szarva, akkor nem lesz eső, ha lefele, csurgóra áll, akkor eső várható.
újsor ~ fn Ritkábban újülísnek
mondják. A város szélén újabban épült
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házak sora. Szegény családok lakták. L.
még: zug
Újszentmargita: → Hortobágy
újszülött ~ mn/fn Legfeljebb néhány
hetes gyermek. Az ~ v. csupán néhány
hónapos kislányt az örvendező szülők,
közeli rokonok gyakran így üdvözölték:
Te, kis róṷzsabimbóṷ, megszülettél!
újtelepítés újtelepitís fn Friss gyümölcsfa ültetések, szőlőÝltetések. L.
még: gyümölcstermesztés, szőlőtermesztés−szőlőművelés
ujuju ~ isz Tánckurjantásként v.
öröm kifejezésére: ujujuj!
újulás ∼ fn A mező tavaszi kizöldülése.
újülés: → újsor
Újvárosi Balogh: → cívis ragadványnevek
ukránnyavalya: → orosznyavalya
ulánuskatona holányoskatona fn
(rég) Dzsidával fölfegyverzett (lengyel)
lovas katona, ulánus. ElőÝbb a vasasnímet, kísőÝbb a poják holányoskatonát
kellett a debreceni cívisnek tartani.
unásig ~ hsz Amikor már kezdik
megunni; meg~. Jóṷl eltanyázott itt a
komámasszony, ~ itt vóṷt.
uncia ~ fn Régi → súlymérték, 35
gramm.
unde: → inde
ungon-berken ~ hsz Ungon-berken
át/keresztül: minden akadályon át. Ung
és Bereg vármegyék nevével alakult
mellérendelő összetétel.
ungot-berket ~ fn Ungot-berket öszszehord: minden zagyvaságot összebeszél. L. még: ungon-berken
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Ungvárikert ~ tn A város határának
keleti részén fekszik. Az Ungvári család
több tagja vásárolt itt telket.
Ungvár utca: → utcák−utcanevek
unoka onoka, ~ fn Szűkebb értelemben az Én gyermekének gyermekei. Jelzős összetételben is előfordul mint rokonsági terminológia (elsőunoka, másodunoka, harmadikunoka). − A →
nagyszülők, dédszülők ~jukat úgy szólítják, mint édes gyermeküket: fiam, jányom, Kati jányom, ritkábban kisonokám. A dolgozó szülők mellett általában
a nagyszülők feladata volt a gyermekek
erkölcsi nevelése, nemcsak a mindennapi pa- raszti életbe való belenevelés, de
az egész paraszti tudás, világkép átadása,
ők biztosították a nemzedékek közötti
kapcsolatot, folytonosságot. (A szó rendhagyó birtokos személyragos alakja:
onokájaim ‘unokáim’.) L. még: megszólítás, unokatestvér
unokabáty: → unokatestvér
unokahúg: → unokatestvér
*Unokakert tn − A Tócó-völgy alsójózsai szakaszának keleti partján terült
el. Az 1770−80-as években az alsójózsai
szőlőskertek között „a Vénkert és a Kiskert után időrendben a 3. nagyság szerint
a legkisebb (az unoka) volt”.
unokanéne ~ fn Idősebb unokanővérünk. L. még: megszólítás, unokatestvér
unokaöcs: → unokatestvér
unokaraj ~ fn Másik neve: szűzraj.
Az anyátlan v. a termelés fokozására
meganyátlanított család az anya pótlása
után már az első évben annyira meggyarapodhat, hogy kirajozhat. L. még: méhészet
unokatestvér unokatesvír fn A test-
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vérek gyermekei. Lehetnek első ~ek,
unokák, elsőunokák. Ezek gyermekei
másodunokák, másodunokatestvérek. A
dédunokák harmadunokatestvérek, harmadikunokák. Az ~ek egymásnak unokabátyjai, unokaöccsei, unokanénjei,
unokahúgai. − Addig tartják számon,
ameddig a rokonságot; az ~ek feleségeikkel, felmenőikkel, gyermekeikkel tkp.
a → rokonságot alkotják. Az ~eknek
joguk volt a lakodalmi meghíváshoz.
Kötelességük az asszony-unokatestvéreknek, ha gyermekágyat feküdtek, egymásnak ebédet vinni. Egymás munkáját
is segítették, egymásnak kölcsönt adtak,
anyagilag, erkölcsileg jótálltak egymásért. A paraszti társadalom rétegződésével a hagyományos rokonsági kapcsolatok a cívisek körében is háttérbe szorultak. A család elszegényedett ágának leszármazottait a jómódú rokonok lenézték, a kölcsönös segítséget, összetartozást megtagadták, „felmondták a rokonságot”. L. még: rokonság, unoka
unosuntig ~ hsz Nagyon sokáig.
untercikk ~ fn Zárt nyakú, a csípőt
fedő, sötét, rendszerint kék színű kötött
v. szövetkabát, amelyet az ing fölött
általában mellénnyel viselnek. Szólás:
Ha nem teccik, ~: a) nem törődöm veled,
a problémáddal. b) mehetsz, ahová
akarsz! L. még: cívis férfiviselet
unterlóg unterlóṷg fn Tárolandó
anyag v. nagyobb tárgy alá helyezett fagerenda. L. még: kőműves
unterslágolás ~ fn A szőrmebélés és
a szőrmegallér felvarrási módja.
únyi: → ujjnyi
unnyi: → ujjnyi
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úr ~ fn Főbb jelentései: 1. A hatalom
birtokosa; vagyonos, befolyásos ember;
nem testi munkából élő ember. A néphit
szerint a koporsóban az ~ teste hamarabb
büdösödik, mint a szegényé, mert amazé
kövér, emezé pedig sovány és szívós. 2.
Udvarias → megszólítás: Uram! Udvarias megnevezés: doktor ~! Iparosok
megszólítása, megnevezése: mester
uram. Udvarias magázás: Mit parancsol
az ~? 3. Aki rendelkezik, parancsol: Ő
az ~ a háznál. 4. Tulajdonos, munkáltató: ~ és szolga. 5. Vkinek a férje. Az
uram áldott jóṷ ember vóṷt. 6. Hatalom,
uralkodó erő: Nagy ~ a szükség. 7. Tulajdonnévként: a) → Isten. b) → Jézus
Krisztus. − A több jelentésű ~ szó előfordul pl. kifejezésekben: Urat nevel a
fiábul: középiskolába járatja a fiát. Urát
adja valaminek: meg tud tenni vmit.
Nem tudom urát adni, hogy kitűl hallottam. Ura a szavának: megtartja a szavát.
Urát aggya a szavának: helytáll azért,
amit mond. Szólásban: Mi eggy ~nak
eggy arany? Százat is kiad/kilök, ha van:
a gazdag ~ lehet gavalléros. Magad
uram, ha szóṷgád nincs, magad ugass,
ha kutyád nincs!: akinek nincs segítsége,
minden munkát saját magának kell elvégeznie. Tréfás önérzeteskedés: Hogy az
legyík az ~ a háznál, aki én vagyok!:
hogy én legyek a parancsoló a háznál!
Nem ~, ha ’hanem’ mazúr: ok nélkül
~nak mutatja magát. Más változatban:
Azt hiszi, hogy ~, pedig csak mazúr. Ha
él, urának, ha döglik /pusztul, kutyának:
pl. állat, ha megmarad, akkor a gazdáé,
ha elpusztul, akkor a kutyákat etethetik a
húsával. Túlníz az urán − mondják arra
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az asszonyra, aki megcsalja a férjét.
Elíg, ha az ura hozzávágja a kalapját:
(tréf) feleség könnyen teherbe esik. Egy
krajcárnak se vagyok ura: nincs egy
vasa sem. Ne danojj, mi- kor eszel, mert
bolond lessz a felesí- ged ura!: étkezés
közben ne dalolj, mert megbolondulsz.
Közmondás: Az ~ a po- kolba is ~: a) a
született ~ minden helyzetben ~i módon
viselkedik. b) az ~ mindenütt elsőbbséget élvez. Két ~nak szóṷgálni nem lehet:
ugyanaz az ember nem elégíthet ki egymással ellentétes ér- dekeket. Ha ~, legyen, ha nincs, vegyen!: aki szeret önérzeteskedni, az vegye meg magának,
amire szüksége van. Úrnak, bolondnak
mindent szabad: nem érdemes velük
vitázni. Változatai: Úrtul, bolondtul
mindent el kell tűrni. Úrral, bolonddal
nem jóṷ tréfálni. Úr előÝl, bo- lond
előÝl ki kell térni. Önérzeteskedőnek
mondják: Ha ~, legyen, ha nincs, vegyen! A hajdani félfeudális viszonyokra
utal: Urak a papok!: nagy a papság hatalma. L. még: ifiúr, leszekúr
uradalmi kovács: → kovács
(az) urak világa: A debreceni gazdaés kézműves-társadalom mindennapi
élete részben elkülönült az értelmiségiek, a tehetősek, az úri középosztály világától, ugyanakkor több szálon kapcsolódott hozzá (→ Debrecen gazdasága és
társadalma). A szócikkben jórészt idős
adatközlőim visszaemlékezései alapján
azokról a jelenségekről szólok, amelyek
a nyilvánvaló különbségről vallanak. Az
egyik szembetűnő különbség az úri osztály tagjainak beszédében (kiejtésében,
szókincsében) nyilvánult meg. A helyi
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népnyelvre jellemző hangtani sajátosságok (í-zés, kettőshangzók stb. l. → cívis
népnyelv) legföljebb enyhe mértékben a
közülük kivált értelmiségiek, urak kiejtésében lelhetők fel. Beszédjükben sok
idegen, főleg német jövevényszót, akkori divatszót használtak, így pl. az ő
nyelvhasználatukban jelenik meg (és
terjed lefelé) az eszcájg, ler, spájz, sparhelt stb. (→ német eredetű szavak és
kifejezések). A mindennapi életben, így
pl. vásárlási szokásaikban is ezt az elkülönülést mutatták. Az úri nő, a naccsága
nem egyedül ment bevásárolni, útjára
karján kosárral a cselédlány is elkísérte.
Az üzletben a nagyságos asszony a polcról levette az árut, és a cselédje kosarába
tette. Ha egyedül ment, az üzlet boyszolgálata olcsón hazaszállította a kiválasztott cikkeket. A 20. század első évtizedeiben a belváros előkelő üzleteiben
bőséges árukínálat várta az úri középosztály tagjait, pl. Fiuméből hozott fűszerek
(sáfrány stb.) és más gyarmatáruk. Így
pl. a Kossuth utcán a Kontcsek cég fűszer- és gyarmatáruüzletében a kor színvonalát mutató bőséges választékot talált
az igényes vásárló: többféle tea, fűszer,
vmint vanília, szegfűszeg, fahéj, szerecsendió, édesség: gumicukor, medvecukor, süveges cukor; déligyümölcsök (narancs, datolya, füge, szentjánoskenyér),
szemes kávé (kávét nem főztek, de helyben megpörkölték, megdarálták), petróleum, piperecikkek (húsvéti locsoló kölni, a Hutter és Level cég szappanjai:
caola, levendula). Kívánságra a vásárolt
diót, mákot helyben megdarálták. A
nagyságának a hentesnél, mészárosnál v.
a piacon (pl. a tejpiacon) is a kedvében
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jártak. Jóna Böske cívis lány finom tejfölt tudott készíteni, a kofa, aki megvette
tőle, így dicsérte meg: Ez ojan finom,
hogy csak a naccságák kapják. Az úri
középosztály divatja (ruházkodás, szépítkezés), művelődési igényei (kedvelt
íróik, színház), szórakozásai (kártyázás,
kaszinózás, vendéglői élet, lóversenyek,
szánkázás, mulatozás, bálok stb.) szintén
elkülönültek a cívis parasztok, kézművesek puritán világától. Magától értetődő,
hogy különösen a cívis paraszttársadalom távolságtartó irigységgel szemlélte
ezt a világot. Ez megnyilvánult abban is,
hogy megvetették, kigúnyolták az urat
játszó, úriasan beszélő parasztot: Vóṷtam paraszt, leszek úr/leszekúr. Ellenszenvük a hivatalnokokkal, a hivatallal
szemben is megnyilvánult. Erre utalnak
a következő szólások is: Hazulrúl jöttem. Nincsen dátom, nincsen látom. Nincsen dátom látom nélkül. A századokkal
korábbról örökölt ellentét, olykor gyűlölet (A paraszt csak sülve jó. Ha a paraszt
nem szarna, az úr nem nyalna.) a 20.
századra sokat enyhült, de egészen a
szocializmus beköszöntéig jelen volt. A
szocializmus évtizedei alatt egyformán
kiszolgáltatott helyzetbe kerültek, a cselédtartó nagyságos urak és a tehetősebb
cívisek keservesen megszenvedték az új
rendet. Az idős cívisek ma is némi gyanakvással fogadják a velük kapcsolatba
kerülő értelmiségi idegent, urat, de ha az
kiállja az emberség, a tisztesség próbáját, hagyományosnak tekintett zárkózottságuk helyébe a tisztelet, megbecsülés
lép. L. még: megszólítás, üdvözlés−köszönés
ural ~ i Kímél vmit.
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uram ~ fn 1. A férj megnevezése a
feleség szóhasználatában. 2. Összetételekben → megszólításként/rokonsági viszony kifejezésére: apámuram, atyámuram, bátyámuram, férjemuram, gazduram, ipamuram, komámuram, nászuram,
öcsémuram.− A fogalmak jelentését l. a
szócikkükben!
uramfia ~ isz Csodálkozás kifejezésére. Uramfia, mennyi píz!
Uram Isten: → Isten
uras ~ mn 1. Urak szokására, külsőségeire emlékeztető. 2. Elegáns. 3. Urason: kényelmesen. 4. Urason beszíl: úriasan, kb. a köznyelvi normák szerint.
úrasztala ~ fn Reformátusoknál
(protestánsoknál) az → úrvacsoraosztás
kellékeit (kenyér, kehely, bor) tartalmazó asztal. Debrecenben híres a → Nagytemplom ~. A templommal egyidős.
úrdolga úrdóṷga fn (rég) A jobbágy
kötelező ingyen munkája a földesúr, a
vármegye stb. részére, robot. L. még:
hortobágyi pásztordalok
Úrdombja: → Pallag
úrhatnám ~ mn Urakat majmoló,
uraskodó.
úri ház ~: Jómódban élő emberek
otthona.
úri korzó úri korzóṷ: A Piac utcának
a Szent Anna utcától a városházáig terjedő szakasza. Padjaira csak bizonyos
pénzösszeg lefizetésével ülhettek le. −
Történetének fontos eseménye, hogy a
városháza előtti virágoskertbe temették
el a 2. világháború idején a csatákban
elhunyt magas rangú szovjet katonákat.
Innen kerültek később a → Köztemetőbe. L. még: korzó
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Úr Isten: → Isten
úri szabó úri szabóṷ: Igényes(ebb)
ruházatot készítő → szabó. A → német
szabó későbbi megfelelője.
úri szent vacsora: → úrvacsoraosztás
*úri vásár: → vásár
úrnapja ~ fn (rég) 1. A → pünkösd
után következő második hét csütörtökjén
tartott ünnep, amikor a (katolikus) egyház a Krisztus testét, az oltáriszentséget
ünnepli. 2. Vasárnap. A cívisek nem dolgoztak ezen a napon, mert mint tartották,
ha az Istennek ez az egyetlen napja van,
azt meg kell ünnepelni.
Úrrétje Úrríttye tn A Báthori Zsigmond által 1582-ben a városnak adományozott és az itt fekvő hasonló nevű kaszáló emlékét őrzi. Ma városrész.
úrvacsora: → úrvacsoraosztás
úrvacsorai edény úrvacsorai edíny:
Az utolsó vacsorára emlékeztető szertartáson használt edények kannák, kelyhek
és tányérok.
úrvacsoraosztás ~ fn Röviden: úrvacsora, szószerkezettel: úri szent vacsora,
régi elnevezéssel: áldozás. Református
(protestáns) istentiszteleti szertartás, az
úrvacsora (kenyér és bor) kiszolgáltatása
a híveknek. A → nagycsütörtöki utolsó
vacsorára emlékeztető szertartáson a lélekben felkészült hívek magukhoz veszik a kenyeret és a bort. Hajdan az egyház szigorúan megkövetelte tagjaitól az
úrvacsora felvételét. A 18. században
kialakult gyakorlat szerint ennek a református gyülekezetekben a következő
hagyományos alkalmai vannak: böjt
(nagyböjt első vasárnapja), húsvét első
és második napja, pünkösd első és má-
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sodik napja, újkenyér (általában augusztus utolsó vasárnapja, újbor (általában
október utolsó vasárnapja), karácsony
első és második napja. Az ~ előtti hetet,
amelynek minden napján templomba
mennek, nagyhétnek v. bűnbánó hétnek
nevezik. A hívek ezen korábban kötelezően, napjainkban már csak lelki szükségből fakadóan vettek, ill. vesznek
részt. Az ~t az úrasztalánál álló lelkész,
ill. lelkészek végzik. Debrecenben sem
általános szokás, hogy a lelkész egy
bibliai idézet felolvasásával nyújtja át a
kenyeret. Van, ahol kelyhet, máshol kisméretű poharat, ill. választhatóan kelyhet v. poharat nyújt át az úrvacsorázónak. Az úrasztalát, amely a templom
közepén áll (a régi templomokban) alacsony kerítés veszi körül. Az asztalt és
felszerelését (terítők, úrasztali edények:
kannák, kelyhek, tányérok) patrónusok
v. egyszerű hívek adományozták. Az
~hoz szükséges kenyér és bor rendszerint a hívek önkéntes adományaként
kerül az úrasztalára. (Az ~kor megmaradó bor neve: → szentbor.) Az úrasztalához korábban Debrecenben is nem, kor
és ülésrend szerint járultak a hívek. Ma a
vegyes ülésrend miatt ez utóbbi sorrend
érvényesül. Az úrvacsorai alkalomra
általában sötét(ebb) ruhát (fekete, kék v.
barna) öltenek. Napjainkban ennek elvárása is enyhült, sokan világos v. éppen
hétköznapi ruhában jelennek meg. A →
konfirmációt követő, rendszerint pünkösdi első úrvacsoravétel korábban a
cívis közösségben is a nagykorúsítást, a
legény- és leánysorba lépést jelölte. −
Házi ~ra akkor kerül sor, ha az idős v.
beteg gyülekezeti tag, ill. hozzátartozói
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hivatalosan bejelentik a lelkésznek erre
irányuló kérésüket.
úszik ~ i − Szóláshasonlat: Úgy ~,
mint a nyeletlen fejsze: nem tud úszni.
Úszó Kovács József: → cívis ragadványnevek
úsztatott gyapjú ~: Felületesen átmosott → gyapjú. Ezt nem lehetett rögtön feldolgozni.
út ~ fn – A/ A szárazföldi közlekedés
szá- mára épített, nagyjából egyenletes
szélességű sáv, amelyet legegyszerűbb
eset- ben a rendszeres használat óv meg
attól, hogy beolvadjon természeti környezetébe. Az első utak a lakóhelytől az
ivóvízhez vezető emberi és állati nyomok, kitaposott ösvények voltak. A hajdani időkből hazánk területén híres a
római kori ~hálózat. Vidékünkön jelentősek voltak a Maros, a Szamos, a Berettyó völgyén át Erdélybe vezető sóutak
(Sóút). A török háborúk és a hódoltság
visszavetette a középkor végéig európai
színvonalú ~hálózatunk minőségét. A
18. század második felében meginduló
lecsapolások, folyószabályozások nyomán javultak az ~viszonyok is: a gátak,
töltések egyben szekérutak is voltak.
Debrecen nagyállattartó társadalma számára igen nagy volt a marhahajtó utak
jelentősége. Ezek feltűnően széles, stációnként (szakaszonként) legelővel kiegészített utak voltak. Rajtuk bonyolódott le a nyugati marhaexport; a hajcsárok, tőzsérek igényeit is szolgálták az
utak találkozásánál, közigazgatási határokon épült csárdák, karámok, állások.
− Mezőgazdasággal (is) foglalkozó más
településekhez hasonlóan Debrecen külterületén sem építettek kövezett mezei
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utakat, megelégedtek a szekérnyom teremtette földúttal, dűlőúttal. Időnként
közmunkában ezeket is igazították, hidakat építettek stb. A csorda és a nyájak
csapásai a településről a legelőre vezető
utaknak tekinthetők. − Összetételekben
adatolt ~fajták: jelentőségére, méretére
utal az: országút, kisút, alakjára az általút, léniaút, anyagára a kőút; egy kedvelt gyermekjáték neve az alagút, ismert
frazémában szerepel a középút. – B/
Kifejezésekben: Úttya van valamerre:
vhová megy. Nincs most utam a Hortobágy fele. Útra megy: fuvarozó cívis
nagy távolságba megy fuvarba. A debreceni cívisek útra mentek, amikor pl.
sóért Máramarosba mentek. Útba írte az
esőÝ: amikor ~on volt, megáztatta az
eső. Szóláshasonlat: Vín, mint az ország
uttya (, sokan átmentek rajta): (tréf,
gúny) idős kurvára vonatkoztatva: nagyon vén. Szólás: Nem indulnék el vele
eggy ~on: semmibe se nézi. Két kézzel
tapogattya az utat: részegen tántorog.
Változata: Nígykézláb tapogattya az
utat. Evvel az ~tal is az ördögnek tartoztam: ezt az utat fölöslegesen tettem meg.
A nem becsületes ember Görbe ~on jár
v. Nem becsületes/igaz ~on jár. Egy
szalmát se tenne keresztül az úttyába:
semmiben sem akadályozza. Közmondás: Nincsen ojan hosszú ~, hogy víge ne
legyík: egyszer minden vé- get ér. Az
egyenes ~ a legjobb: legjobb becsületesnek lenni. Jobb a járt ~on járni, mint a
járatlanon: amit a tapasztalat helyesnek,
célravezetőnek talált, azt nem szabad ok
nélkül elhagyni. Régies változatban:
Jobb a vert ~on, mint a veretlenen járni.
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Arra az ~, amerre a kerékvágás: menj
utadra, mehetsz isten hí- rével! L. még:
Mátai út; a fogalmak szócikkeit is!
utánamegy ~ i Kis idő múlva meghal
vki után. Egymáshoz ragaszkodó házaspárnál gyakran előfordul(t), ha az egyik
meghalt, a másik is közelesen meghalt
utána. L. még: halál
utánaragaszt utánnaragaszt i Utánaköt, hozzáköt. A gyerekek ~ották a
szánkóṷt az ojan lovas szánkóṷnak, aki
víletlenül ment az uccán. L. még: szánkázás, téli szórakozások
utas ~ fn Összetétellel: utasember.
Vándor. Szólás: Esik, fú, horgya, az ~
mehet: akinek mennie kell, az nem törődhet az időjárással. Közmondás: Utas,
halaggy, beteg nyögj!: mindenki viselje
el a sorsot, végezze a maga munkáját!
utasember: → utas
utazás ~ fn Jókívánság: Aggyon Isten
jóṷ ~t!: járjon szerencsével!
utca: → utcák−utcanevek
utcafront uccafront fn A lakóháznak,
más épületeknek utcai vonala. A cívis
háznak ezen a részén 2−3 több osztatú
dupla nagy ablak volt, akasztóval ellátva, egyes helyeken → zsalugáterrel.
utcafrontos ház uccafrontos ház:
Olyan lakóház, amely az → utcafront
vonalában van építve.
*utcaháza: Majorsági udvar volt cselédlakásokkal, istállókkal, magtárral.
Azért létesültek, mert minden utcatizednek tartania kellett 1 ló- és 1 ökrös szekeret, de itt tárolták a tűzoltó eszközöket
is. 1836-ban szűntek meg. L. még: *utcatizedes
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utcai ablak uccai ablak: A lakóháza
utcai oldalán levő → ablak(ok).
*utcai iskolák: A 17. század végén,
18. század elején a lányok elemi oktatása
egy–egy asszony házánál folyt, akik a
lányokat az alapvető ismeretekre (írás,
olvasás, számolás, egyházi éneklés, vallás) oktatták. Az ~ szakmai felügyelete a
helybeli lelkészek feladata volt. L. még:
cívis iskola
utcakapitány uccakapitány fn 1.
(rég) Az → utcaszer ’városnegyed’
évenként választott elöljárója, kapitánya,
fertálykapitány. Egy személyben útbiztos, tűzbiztos, rendőrfelügyelő és bíró
volt. Az utcaszernek a nagyállattartással
kapcsolatos ügyeit is ő intézte: kaszáltatott, boglyáztatott, behordatta a szénát az
utca kertjébe, felelt a rendért az utcabeli
csordákban, csürhékben, ügyelt a csordakutak épségére. Az utcák külön gazdálkodása 1836-ban, a tisztség 1872-ben
szűnt meg. 2. (gúny) Gyakran a kapuban
v. az ajtóban álló, kíváncsi, pletykás természetű asszony.
utcák−utcanevek: – A/ Az utca egy
adott településen a házsorok között húzódó, helyi jelentőségű közterület, amely
a gyalogos és járműforgalom, vmint az
ál- lathajtás céljait szolgálta/szolgálja.
Általában középen halad a kocsiút, két
szélén pedig gyalogjáró húzódik. Gyakori, hogy a kocsiút mindkét oldalán vízvezető árok is van. Az árok és a gyalogjáró közé fasort ültetnek. – B/ Az utcanevek a térbeli tájékozódást szolgálják.
Rendszerint a környezet hívta életre
őket, ill. a hivatalos szervek névadó tevékenységének eredményei. Az előbbit
természetes névadásnak, utóbbit mester-
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séges (hivatalos) névadásnak nevezi a
szakirodalom. Debrecenből már a 14.
századtól vannak adatok utcaelnevezésre. A cívisváros utcaneveit az utcanévadás történeti korszakai szerint, az utcanév-változtatást szem előtt tartva vizsgálom saját korábbi cikkem elméleti kerete, ill. a nyomtatott művek és kéziratos
dolgozatok példái alapján (l. az Irodalomjegyzékben!). Az adatok nagy száma
és a névadó motívumok sokfélesége
miatt azonban a teljesség igénye nélkül.
1. A természetes utcanévadás kora.
Nincs egyetlen korszakhoz kötve, a legrégibb időktől napjainkig keletkezhetnek
ilyen nevek. A korai időkben azonban
még (majdnem) kizárólagosnak tekinthetjük, hiszen a mesterséges (hivatalos)
névadás átveszi a népi neveket, új elnevezéseket nem v. csak ritkán alkot. Első
adatok: Szent Mihály utca, Szent András
utca, → Szent Anna utca (1340), Homok
utca (1395), → Mester utca (1466), →
Burgundia (1547), vmint Cegléd utca,
Hatvan utca, Szent Anna utca, → Varga
utca stb. (1547−1590 között). A korszak
helyi sajátossága, hogy utcán nemcsak
az adott objektumot, hanem annak közvetlen környékét is értették (→ utcaszer). Helyi sajátosság a 16. századtól az
utcák nagy, kis, ill. félszer jelzővel történő el- látása. 2. A hivatalos utcanévadás
első szakasza (1845-től 1899-ig). Fő jellemzője, hogy a természetes utcaneveket
a politikai fordulatok hatására (a szabadságharc idején, a kiegyezés után) megváltoztatták, ill. több utca (új) nevet kapott. Néhány példa: a Nagy utcából Cserepes utca, a Péntek utcából Veress utca,
a Rózsa utcából Rózsa tér lett.
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1860−1861-ben Széchenyi Istvánról,
Batthyány Lajosról, Teleki Lászlóról,
1892-ben Kossuth Lajosról neveztek el
utcát. A korszak változásai voltak még:
a) eltűntek a nagy, kis, félszer megkülönböztető elemek, így keletkeztek a Rákóczi utca, Cegléd utca, Jókai utca,
Bethlen utca, Kölcsey utca, Simonffy
utca elnevezések. b) kiemelkedő személyekről adtak utcaneveket: Arany János,
Eötvös József, Vígkedvű Mihály, Rakovszky Dániel stb. c) a névadó motívum
a várossal kapcsolatos vmilyen sajátosság, pl. Homokkert, Reáliskola, Kórház,
Monostor, Salétrom, ill. → Haláp, →
Bánk, Boldogfalva, Sámson, → Máta, →
Hortobágy. d) megjelenik a névbokrosítás: pl. Virág utca, Gyöngyvirág utca. 3.
A hivatalos utcanévadás második szakasza (1899-től 1945-ig). Jellemzője az
utcák (és utcanevek) számának nagy
mértékű gyarapodása. Fő oka a kertségek beépítése és belterülethez csatolása.
A (lakó)telepek kialakulása már az 1850es évektől tapasztalható. 1920. évi adatok: Barcsai, Bekecs, Bihari, Boér, Bozzay, Cecília, Emerich, Geréby, Kerekes,
Leskó, Szotyory, Vulkán, Wolaffka stb.
telep. 1927-ben újabb átfogó utcanévadás történt a város utcanév-rendszerében. Főbb szempontjai: a) a trianoni
békediktátummal elcsatolt területekre
emlékeztető nevek: pl. Nagyvárad utca,
Kárpát utca, Bánság utca. b) élő személyről ne nevezzenek el utcát. c) történelmi alakjainkról, művészekről, más
híres emberekről nevezzenek el utcát, pl.
Szent László, Szilágyi Erzsébet, Csáky
Imre, Perényi Zsigmond, Berzsenyi Dániel. d) a névadó motívum vmely törté-
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nelmi események helyszíne: Mohács utca, Doberdó utca. e) a névadó motívum
az utca vmilyen jellemzője, pl. Verseny
utca, Raktár utca, Ispotály utca, Mogyoró utca, Kurta utca. f) névadó motívum
a régi kertségek neve: → Libakert, →
Vénkert, → Sestakert, → Sétakert. g)
egyéb névadó motívum: Délibáb utca,
Evezős utca, Demeter utca. 4. A hivatalos utcanévadás harmadik szakasza
(1945-től 1990-ig). Lényeges változás
történt az utcanév-állományban is. Ez a
korszak sem egységes, ebben is két periódus különíthető el. 1945−1956 között
jelentős átalakítást végeztek a hivatalos
szervek az utcanevekben. E változások
jórészt ideológiai, politikai indítékkal
történtek, de magát az utcanevek rendszerét is alapjaiban érintették. A típusváltás főként a személynévi megkülönböztető elemek körében figyelhető meg.
Az „irredenta”, „reakciós” nevek helyébe az új történelmi kor eszményeinek
megfelelő elnevezések kerültek, így Vörös Hadsereg, Holló János, SomogyiBacsó, Ságvári, Szabadság stb. A korszak második periódusa az 1956-tól
1990-ig terjedő időszak. Fő jellemzője,
hogy megszüntették a személyi kultuszra
utaló neveket, ill. 1956 kommunista halottairól neveztek el utcákat. Az előbbire
példák: Rákosi Mátyás tér (mai Egyetem
tér), Rákositelep (→ Nagysándortelep)
Sztálin körút (mai Nagyerdei körút), az
utóbbinak Debrecenben alig találjuk
nyomát, csupán a Mező Imre utca vehető
ide. 5. A hivatalos utcanévadás negyedik
szakasza az 1990. évi rendszerváltástól
napjainkig eltelt időszakot öleli fel. A
névadásban törekedtek a régi nevek visz-
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szaállítására (pl. → Piac utca) és arra,
hogy az új név illeszkedjék a környezetébe. Új utcanevek: Abigél utca, Ajtó utca, → Cívis utca, Borbíró tér stb. − Debrecen utcanevei utalnak az utca haladási
irányába eső közelebbi v. távolabbi
helységre: pl. Apafája utca, Füredi utca,
Pesti utca; a lakosok társadalmi helyzetére: Cívis utca; foglalkozására: → Csapó utca, Szappanos utca, → Tímár utca,
Vákáncsos utca, Varga utca stb.; az utca
vmilyen jellegzetességére (talajára, alakjára, méretére, növényzetére, állatvilágára stb.): Homok utca, Salakos utca,
Csonka utca, Görbe utca, Akácfa utca,
Szárcsa utca; (egykori) jellegzetes épületére, más objektumára: pl. Ajtó utca,
Akadémia utca, Egymalom utca, Kétmalom utca, Ötmalom utca, Faraktár utca,
Iparkamara utca, Ótemető utca, Piac utca, Serház utca. Az emlékállító szándékot (is) kifejező utcanév többek között
utalhat vmilyen történelmi eseményre,
pl. Doberdó utca, Szilágyság utca, Ungvár utca; történelmi személyiségre: Kossuth utca, Rákóczi utca, Széchenyi utca;
Domokos Lajos utca, Vígkedvű Mihály
utca, Mester utca; megörökíti művészek,
tudósok emlékét: Arany János utca,
Mikszáth Kálmán utca, Szabolcska Mihály utca; Holló László utca, Munkácsy
Mihály utca; Bognár Rezső utca, Csűry
Bálint utca, Sántha Kálmán utca stb. −
A város történeti és mai utcanév-rendszerének kialakulásában még számtalan
szempont, alapelv játszott szerepet. Ezek
akár csak vázlatos bemutatása is szétfeszítené a szócikk kereteit. Különösen, ha
az egyéb belterületi alapelemek (út, sor,
köz, tér, lakótelep stb.) vizsgálatára is
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sor került volna. − Szólás: Keskeny neki
az ucca!: részegen dülöngél. − Az utca
hajdani fontos szerepére utal az → utcakapitány, utcaszája, utcaszer, utcatüze
összetétel is.
utcanevek: → utcák−utcanevek
utcaseprő uccaseprőÝ fn A város
köztisztasági alkalmazottjaként az utca
közlekedésre szolgáló, középső szakaszát tartotta rendben. A ház előtti rész
tisztán tartása a gazda feladata volt. A
20. század első felében még sok lófogat
közlekedett az utcákon, sőt 1950-ig tehéncsorda is járta a város szélső utcáit.
Az ~nek lapos aljú nyeles lapátja, seprűje és kézikocsija volt, azzal szedte össze
az utcai trágyát, szemetet.
utcaszája uccaszája fn 1. Folyton
pletykáló nő. 2. Olyan nő, aki szétviszi a
hírt a környéken. Az uccaszája nem hazudott, csak ű szerette elmondani a legújabb hírt.
utcaszájú uccaszájú mn Pletykálkodni szerető 〈nő〉.
*utcaszer: 1. A 16−19. században
mezővárosainknak a nagyállattartáshoz
is kapcsolódó régi közigazgatási egysége. A cívisvárosban 6 ~ volt. A Csapó
utcai ~hez tartozott a Nagy-Csapó, a
Vár, a Nagy-Péterfia, az Egymalom, a
Busi, az Árok és a mai Bem József utcák
által határolt terület. A Péterfia utcai
~hez tartozott a Nagy-Péterfia, az Egyház tér (Kálvin tér), a Nagy-Hatvan, a
Kis-Mester (ma Bethlen), a Kis-Hatvan
(ma Jókai), a Garai és a Nagy-Mester
(ma Mester) utcák által határolt terület.
A Hatvan utcai ~hez tartozott a NagyMester, a Garai, a Kis-Hatvan, a Kis-

udvaros
Mester, a Nagy-Hatvan, a Piac és a
Nagy-Új utcák által bezárt terület, a Piac
utcai ~ magába foglalta a Nagy-Új, a
Piac, az Egyház tér, a Vár, a Nagy-Csapó, a Sas, a Nagy-Cegléd, a Piac és a
Miklós (az Iskola) utcával határolta területet. A Cegléd utcai ~ a Nagy-Csapó, a
Sas, a Cegléd, a Piac, a Szép és a Szent
Anna utcák által bezárt városrészt, a
Varga utcai ~ a Miklós, a Szép és a Szent
Anna utcáktól délre elterülő városrészt.
2. A közterhek gyűjtőneve, azaz a pénzbeli, ill. a terménybeli, kézi és igás munkabeli közszolgáltatások megnevezése.
Ezeknek a kezelése, felhasználása az utcai közigazgatásra, az utcagyűlésre és
kapitányságra volt bízva. Élén az →
utcakapitány állt. Debrecenben minden
~nek külön tehén-, borjú- és ökörcsordája volt.
*utcatized: Röviden: tized. A város
kis közigazgatási egysége volt. L. még:
*utcaháza, *utcatizedes
*utcatizedes: Röviden → tizedes. →
Debrecen sajátos kis közigazgatási egységének, a tizednek/utcatizednek az életét irányította. Feladata volt az adó beszedése, fogatállítás, az utca rendjének
felügyelete stb. Kevés fizetéssel honorált
választott tisztség volt. 1872-ben szűnt
meg.
utcatüze uccatüze fn Huncut, vásott
fiúgyermek.
útfél ~ fn Az → út széle.
úti cifra ~: Cifrálkodó, cicomázó, de
otthon rendetlen nő. Gúnyos szólásban:
Úti cifra, házi ronda.
útifű ~ fn Másik neve: útilapu. Hoszszúkás levelű növény. A → széna közé
keveredve javít annak minőségén. A
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gennyes sebet úgy gyógyították, hogy
útilaput kötöttek rá, de lovaknál a nyeregtörés sebét is gyógyították vele. Szólás: Útifüvet/Útilaput kötöttek a talpa
alá: elkergették. Útifüvet/Útilaput köt a
talpára: (tréf) meglép, megszökik. L.
még: állatgyógyászat, népi gyógyászat
útilapu: → útifű
útiruha ∼ fn Halotti öltözet. FelőÝtüztettík ~´jába. L. még: temetés
útibunda ~ fn Utazáshoz használt
szőrmebunda. L. még: bunda
útisapka ~ fn Utazáshoz használt
szőrmesapka. L. még: sipka
útkaparó útkaparóṷ fn Köznyelvi
elnevezése: útőr. Az országút vmely szakaszának karbantartásával foglalkozó
munkás.
útkaparóház útkaparóṷház fn Az →
útkaparó lakóháza.
útkísérőfa útkísírőÝfa fn Útmenti fa.
útmutató útmutatóṷ fn A lószekér
rúdjának legeleje, amely előrébb van,
mint a befogott lovak, így mintegy az
utat mutatja.
utója utóṷja szragos fn Vminek a
vége, utolsó része, darabja. Tél utóṷja:
tél vége. Összetételben: eleje-utója.
utolér utóṷlír i Utóṷlíri magát: elmaradt munkáját elvégzi. Szólás: Nem
tuggya utóṷlírni magát: elmaradt munkáit nem tudja elvégezni.
utolsó utóṷsóṷ mn Utóṷsóṷt tátint:
meghal, elpusztul.
utolsó kaparék utóṷsóṷ kaparík:
(tréf) Többgyermekes családban az utolsóként született gyermek, → kaparék. L.
még: cívis család

udvaros
utolsó lé utóṷsóṷ lé: → Lekvárfőzéskor az utolsó víz, amelyben a szilvát
lemossák.
utolsó vacsora: → úrvacsoraosztás,
nagycsütörtök
útonjáró útonjáróṷ fn 1. Nagyobb
távolságra szállító fuvaros. Pl. akik Debrecenbe lehordták az erdélyi hegyekből a
fákat, hazafelé meg vitték a szalonnát,
búzát, tengerit. 2. Olyan ember, akinek
vmi miatt gyakran kell úton lennie. −
Közmondás: Bort iszik az útonjáróṷ,
akár szegíny, akár báróṷ: utazás alkalmával még a szegény is bort szokott
inni.
utópárlat utóṷpárlat fn A → pálinka
vége → pálinkafőzéskor. Az ~ már nem
tartalmaz elég alkoholt, nem használják
fel, hanem kiöntik.
utóraj utóṷraj fn Ha méhek kirajzásakor az időjárás kedvező, a levegő jó,
és az első rajjal való veszteség nem
csökkentette a rajzó kedvet, a méhcsalád
több rajt is ereszthet. Ezek összefoglaló
neve az ~. L. még: méhészet
útőr: → útkaparó
utri-futri ~ mn Ide-oda szaladgáló,
futkosó 〈ember〉.
uzovál ~ i Használ vmit, él vmivel.
uzsgyé: → uzsgyi
uzsgyi ~, uzsgyé msz Nógatás, felszólítás: Uzsgyi, vesd el magad!: rohanj,
csináld meg, amit kértem!
uzsonna ozsonna, ozsona fn Délutáni
kisebb étkezés. A cíviseknél különösen
aratás idején volt jelentősége. Az aratóknak ~´ra a gazdasszony túrós kalácsot
sütött, v. szalonnát készített 2 szelet
kenyér közé, ezt a gazdával kivitték az
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aratóknak. Leültek egy-egy kévére, az
aratók megkapták az → uzsonnapálinkát, megették az ~´t, majd tovább dolgoztak.
uzsonnaidő
ozsonnaidőÝ,
ozsonaidőÝ fn 1. Az → uzsonna evésének ideje, kb. du. 4−5 között. 2. Tízórai.
uzsonnapálinka
ozsonnapájinka,
ozsonapájinka fn Aratóknak uzsonna
előtt adott kis adag → pálinka.
uzsonnasütemény ozsonnasütemíny,
ozsonasütemíny fn → Uzsonnakor feltálalt sütemények. A húzott rítes jóṷ
ozsonnasütemínnek, mert megtartya a
frissessígit.

Ü,Ű

ű: → ő
überhand ~, iberhand fn Szélesebb
falaknak egy oldalról való falazása, amikor mindkét falsíkot a készülő falon
áthajolva készíti a → kőműves.
üdő: → idő
üdv ~ fn − Szólás: Csak a magam
~ire: nem haszon miatt, csak saját szórakozásomra, kedvtelésből.
üdvözlés−köszönés: − A/ Az üdvözlés udvariassági kifejezés v. gesztus,
amely két ember találkozásakor jelzi a
készséget a kapcsolat felvételére, ill.
folytatására. A köszönés az a cselekvés,
hogy vki köszön vkinek, ill. ennek szokásos formája, kifejezése. A szócikkben
a két rokon fogalmat együtt tárgyalom. –
B/ Az ~ a debreceni cívis társadalom
zárt közösségében, közösségeiben általában kötelező volt, a közösséghez tartozást is kifejezte. A protestáns Debrecenben és környékén majdnem kizárólagos
volt az → Isten nevével említett ~. Aggy
Isten, Aggyon (Agyon) Isten, → adjonisten!. (A reá adott válasz: fogadjisten!) a)
Érkezéskor napszaknak megfelelően:
Jóṷ reggelt, jóṷ napot, jóṷ estét (kívánok) aggyon Isten! A Jó napot! Jó estét!
stb. önmagá- ban ritkán volt használatos,
úrias, ill. kevésbé tisztelettudó köszönésnek számított, de bizalmasabb vi-

szonyban előfordult, sőt egészen rövidült
formában is, pl. ’stét! Gazdagabb, ill.
idősebb, tekintélyesebb személy esetén
az ~ kiegészülhetett a köszöntött egyén
nevével, rangjelzésével: Aggyon Isten,
Bak gazda! b) Távozáskor napszaktól
függetlenül: Minden jóṷt (kívánok)
(aggyon Isten)! Isten álgya! Isten álgya
meg magukat!; este: Jóṷ íccakát (kívánok) (aggyon Isten)! Udvarias elköszönés, búcsúztatás: Isten hírivel járjon
kegyelmed! Istennek ajánlom! Régen
még ilyen is előfordult mint udvarias
elköszönés, búcsúztatás: Aggyon Isten
jóṷ utazást!: járjon szerencsével; udvariatlan elköszönés, búcsúztatás: Mehecc
Isten hírivel! Isten hírivel elmehecc! –
C/ A cívis (gazda)társadalomban is létezett az üdvözlésnek−köszönésnek néhány íratlan szabálya. Így pl. az utcán
menőnek illett beköszönnie a portán levőknek. Az udvarra beköszönés gyakran
beszédkezdő fordulattal történt. Pl. Hogy
vagyunk, hogy vagyunk? Dolgozgatunk?
Dolgozgatunk? Utcán menőt köszöntve:
(Na,) hova? hova? A 19. század végén,
20. század legelején a cívis gyerekeknek
még köszönniük kellett az utcán az idegeneknek is. Az elemi iskola tanítása
szerint: A jó iskolás gyermek, köszön
minden embernek. Később ez az illem-

üdvözül
szabály enyhült, de az ismerős felnőtteket illett köszönéssel megtisztelni. A
múlt század elején még a felnőttek is
köszöntek minden járókelőnek. A kézfogás egyenrangú férfiak (legények) közt
volt szokásos, különneműek, ill. nők között alig fordult elő. Meghajlás, meggörnyedt testtartás, kalap, süveg levétele a
patriarchális cívis társadalomban gazdag
és szegény, úr és paraszt viszonylatában
sem volt szokásban. A társadalmi viszonyok megváltozása az ~ területén is
éreztette hatását. L. még: napszak(ok)
üdvözül ~, idvezül i − Szólás: Aki
megtér, ~: mondják annak, aki elindul
otthonról, és vmiért vissza kell mennie.
L. még: megüdvözül
üget ~ i Ló a lépésnél gyorsabban, de
a vágtánál lassabban halad.
ügy ~ fn Keze ~ibe: keze közelében,
jobb keze felől.
ügyel ~ i Szemmel tart vmit, vkit, vigyáz rá.
ügyelem ~ fn Figyelem.
ügyes ~ mn Dolgos, takaros. Szóláshasonlat: Ügyes, mint a siket kutya, balra híjják, oszt jobbra szalad: ügyetlen.
Közmondás: Ügyes embernek mester a
neve: dicséret.
ükanya ~ fn Alakváltozata: ükmama.
Vki nagyszülőjének a nagyanyja. L.
még: cívis család
ükapa ~ fn Vki nagyszülőjének a
nagyapja. L. még: cívis család
ükmama: → ükanya
üknálok: → őknáluk
ül ~ i Kotlik. − Fenyegetés: Ne beszílgess, mert a szádra ülök!: elhallgattatlak. − Az ige adatolt igekötős alakjai:
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→ beül, elül, félreül, felül, leül, megül,
teleül.
ülbőr ülbőÝr, ülbűr fn A → nyereg
két kápáját összekötő, disznóbőrből készült ülés.
üldözővadászat: → hajtóvadászat
ülepedik ∼ i 1. A föld a szántás után
megnyugszik. 2. A méhviaszból lehűlése
során kiválik a szennyeződés, salakanyag és letelepszik az edény aljára. L.
még: méhészet
ülepel ~ i Elver, elfenekel vkit.
ülepít ~ i Az a munkafolyamat, amikor a → méhész a méhviaszt először felforrósítja, majd lehűti. A fokozatos lehűléssel párhuzamosan a fölösleges
anyagok, szennyeződések leülepednek a
méhviasz aljára.
ülepítés ülepítís fn A méhviasz felforrósítása, majd lehűtése, amelynek során a fölösleges salakanyag leülepedik
az edény aljára. L. még: méhészet
ülepítő ülepítőÝ fn Olyan edény,
amelyben a méhviasz → ülepítésének
folyamata végbemegy. Erre a célra egy
befőttes üveget használtak. L. még: méhészet
ülés ülís fn A szekér v. a kocsi derekába készített ülőalkalmatosság. A béresek, kocsisok és talyigások ritkán ültek
~re. A kocsisok nyeregből hajtottak, a
béresek pedig a szekérderékban álltak,
és onnan irányították a fogatot, a talyigások pedig a rakománynak megfelelően
választották ki a hajtási módot. Az utasok részére azonban ~ kellett. Voltak ládaülések és karosülések is. Amikor már
a kocsisok is a járműről hajtottak, ők az
első saroglyába készítettek maguknak

üdvözül
ülést, v. keresztben átfektettek egy darab
deszkát (ülésdeszka) a szekéroldalon, és
erre ültek, olykor 4 kapoccsal is készítették ezeket, pokrócot terítettek rá, és ki is
párnázták, hogy kényelmesebb legyen
(kisülés). L. még: a fogalmak szócikkeit
is!
ülésdeszka ülísdeszka fn 1. A szekér
v. kocsi elején az oldalakra keresztbe tett
deszka mint → ülés. 2. A → szövőszéken
az előfa és a hátsó lábak között levő pad,
amelyen a szövő ül.
ülésrész ülísrísz fn A bútor vízszintes felszíne.
ület ~ i Ülep. 1. Az ember fara, feneke. 2. Szarvasmarha fara. 3. Másik neve:
gatya~. Gatyának, nadrágnak a feneket
fedő része. Tréfás mondások: Teli az ~,
nincs becsület: oda a becsület. Félre ~,
nincs becsület. Szűk gatya, nagy ~, abba
van a becsület.
ülhet ~ i Ülhess mán!: ne mozogj
annyit, nyughass már! Igekötővel: → elülhet.
üllő1 üllőÝ fn 1. Összetétellel: kovácsüllőÝ. Tőkére erősített, változó csónakformájú acéltömb, amelyen az izzó
fémet (főként vasat) kalapálják. Legismertebb típusa a → szarvasüllő, az ötvös ~jének neve: → fényelőtőke. 2. →
üllővas. L. még: kovács
üllő2: → ülő
üllőbetét üllőÝbetít fn 1. Az → üllő
lyukába helyezhető forma, amely különböző idomok kialakítására alkalmas. 2.
Régies nevén stekli: különböző formák
kialakításához használt satuba v. üllőbe
fogott tárgyak, amelyeken kovácsolással
formálják a fémet.
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üllőtőke üllőÝtőÝke fn Rövid fahenger, amelyre a kaszakalapáláshoz való
kicsi → üllőt helyezik.
üllővágó üllőÝvágóṷ fn Rövid, baltaszerű → üllőbetét, vasat vágnak rajta.
üllővas üllőÝvas fn Más nevei: kasza- üllőÝ, üllőÝ. Kaszakalapáláshoz
való ki- csi → üllő, amelyet egy fahengerbe erősítve a földbe szúrnak.
ülő ülőÝ, üllőÝ fn 1. Ülőalkalmatosság. 2. Tyúk~. ÜlőÝre, őlüre! – mongyák a tyúkoknak, már értik. − Összetételi utótag a → bennülő, felülő, kakasülő, seggenülő, tyúkülő szavakban.
ülőbútor ülőÝbútor fn → Kárpitosmesterségben az ún. nem kinyitható bútorok (pl. szék, kanapé) összefoglaló
neve.
ülőkád ülőÝkád fn Ülőfürdésre használható, magas falú, dongából készült
rövid kád.
ülőke ülőÝke fn 1. Szék vízszintes
lapja, pl. → árnyékszék ~´je. 2. A ház
előtt elhelyezett fapad. 3. Pl. kandalló
ülésre alkalmas pereme. 4. A fazekaskorong vízszintes lapja. 5. Fenék. Jóṷ
ülőÝkéje van, sokáig megül egy hejbe.
ülőlóca: → lóca
ülőpad ülőÝpad fn Deszkalap, amelyen a → fazekas korongolás közben ül.
A korongdeszkával szemközti oldalon
található.
ültet ∼ i Baromfit (tyúkot, kacsát, libát, pulykát) fészekben tojásokra helyez,
hogy azokat kiköltse. L. még: baromfitartás
ültetés ültetís fn 1. Baromfinak
(tyúknak, kacsának, libának, pulykának)
fészekre helyezése, hogy az alárakott

üdvözül
tojásokat kiköltse. 2. Szőlőtelepítés. 3.
Frissen ültetett szőlő. L. még: baromfitartás, szőlőtelepítés−szőlőművelés
ültetőfa ültetőÝfa fn Olyan fúrószerű
eszköz, amellyel a dugványozás során
előkészítik a helyet a dugvány számára,
→ tömőfa.
ültetőfúró ültetőÝfúróṷ fn Ültetéshez
használt földfúró.
ültetőgép ültetőÝgép fn Teljes neve:
tengeri-ültetőÝgép. A nép tengeriültetőÝnek, kadrátos gépnek is nevezte. Modern(ebb) → vetőgép. A nagybirtokon
jelent meg a múlt század elején, a cívis
gazdálkodók az 1920-as évek végén
ismerkedtek meg vele, a tehetősebbek
(esetleg többen összetársulva) meg is
vásárolták. A gép kihúzta a dróṷtot, és
annak mentén kvadrátba ’négyzetesen’
(hosszában és keresztben) vetette a tengerit. Emiatt mindkét irányban könnyen
lehetett húzatni (→ húzatás, ekekapa), és
utána jóval kevesebb → kézikapát igényelt.
ültöget ~ i Ültetget. Igekötővel: →
elültöget.
ültőhely ültőÝhej fn Ülőhely. Egy ültőÝhejibül: egy ülésnyi idő alatt.
ünnep ~ fn – A/ Nagyobb közösségben: jelentős esemény, személy emlékének, vmely eszme tiszteletének szentelt
nap. Munkaszüneti nap (rendszerint a
vasárnap kivételével), ill. szűkebb közösség, család, személy számára jelentős, örvendetes esemény napja, évfordulója. Ilyen alkalommal a közösség a
megszokottól eltérően viselkedik, az általa elfogadott és követett ~i szokások
szerint tölti el az ~napot. Az ~ek fontos
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társadalmi szükségletet elégítenek ki. A
megszokott életritmus ilyenkor megváltozik, a napi munka helyet ad az ~i cselekményeknek, amelyek gyakran serkentő hatásúak (tánc, ének, versenyek, futás
stb.), ill. a közösséget érintő múlt események felidézésével a közösség összetartozásának tudatát fokozzák. – B/ A fő
~i alkalmakat a cívis gazda- és kézműves-társadalomban is a nagy egyházi ~ek
(karácsony, újév, húsvét, pünkösd), nemzeti-történelmi ~ek (március 15, István
király ünnepe), családi ~ek, ún. alkalmak
(kézfogó, lakodalom, keresztelő, névnapozás, halotti tor) és a gazdasági ~ek
(aratás, szüret, disznótor, pásztorfogadás) jelentették. A régi világban az ún.
társadalmi ~knek (anyák napja, gyermeknap stb.) nem volt hagyománya és
jelentősége. Az ~ szerves, mondhatni
központi részét képezte/képezi az ~i
étkezés. Ennek kialakult rendje volt/van
(l. a szócikkekben). Az ~ idején a (szegényebb) járókelőknek kalács, bor, pálinka járt a jószívű cívis gazdasszonyoktól, gazdáktól. Az egyházi ~ekhez (és a
névnapozáshoz) kapcsolódóan Debrecenben is divat volt ~et köszönteni: karácsonykor betlehemesek jártak, karácsony előestéjén, szilveszterkor kántálók. Húsvét másodnapján locsoltak,
pünkösd másodnapján az egész város
kirándult a Nagyerdőre. − Jókívánság:
Bóṷldog ~re virrasszon az Isten bennünket! Szólás: Se ~je, se vasárnapja: sohasem pihen, mindig dolgozik. Közmondás: Ünnep után kísőÝ kántálni: amivel
elkéstünk, annak már semmi haszna
sincs. Népi időjárási megfigyelés: Hár-
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mas ~, hetes esőÝ: a hármas ~eket gyakran még hosszú esőzés is követi. L. még:
a fogalmak szócikkeit is!
ünnep hete ~: Karácsony hete.
ünnepi étkezés: → ünnep
ünnepi kampó ünnepi kampóṷ: →
Juhászok díszes kampója. L. még: juhászkampó
ünnep szombatja ünnep szombattya:
Karácsony, húsvét, pünkösd előtti nap.
ünneplő ünneplőÝ fn Ünnepi alkalomra szánt ruha. L. még: cívis férfiviselet, cívis női viselet
üreg ~ fn A fazekasok → égetőkemencéjének az a része, ahová az edényeket kiégetésre berakják, → kemenceüreg. L. még: fazekasmesterség
üres ~ mn − Szólás: Üres ponyvával
jött haza: gubacsapó jó vásárt csinált,
elkelt minden gubája. Az ~ kalász fenn
tartya a fejit: az ostoba emberek szoktak
gőgösek lenni. Az ~ tarisznya a legnehezebb: legnehezebb a szegénység.
üres kalács ~: Olyan → kalács, amikor a kelt tésztát nem töltik meg semmivel.
ürge ~ fn Sárgásszürke, kb. arasznyi
mezei rágcsáló. Tanyája az → ürgelyuk.
Szóláshasonlat: Ojan, mint az ázott ~:
csapzott.
ürge-fürge ~ mn Ikerszó: eleven,
fürge.
ürgelyuk ürgejuk fn Az → ürge földbe vájt tanyája.
ürgenyílas ~ fn (tréf) A legkisebb →
tanyaföldnél is kisebb földterület. Egy
régi forrás így ír róla: „A tanya és ház
utáni földeken kívül is osztatnak még két
és hét évi haszonvételre, mérsékelt bé-
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rért, szántóföldek, mellyek ~oknak neveztetnek.” (Fényes, 246) Nevét a területen található sok ürgelyukról, ürgéről,
esetleg a földdarab kis méretéről kaphatta.
ürgeöntés ürgeöntís fn A → hajtóvadászat/üldözővadászat egyik módja a
vízzel való vadászat, pl. az ~. Az →
ürgét a debreceni határban és a környező
települések határában is kiöntötték/kiöntik a vackából. Az előbújó állatot nyakánál megragadták, v. horoggal elkapták,
és földhöz csapták. Főleg suhancok művelték. L. még: vadfogás és vadászat
ürgés ürgís fn Tsz-ban: ürgísek. Az
ürgeöntéssel (is) foglalkozó hajdúszoboszlóiak gúnyneve volt. L. még: vadfogás és vadászat
ürít ~ i Alakváltozata: ürítkezik. A
méh a szervezetében felhalmozódott salakanyagot, mirigyeinek, kiválasztó szerveinek termékét magából kibocsátja. L.
még: méhészet
ürítés ~ fn Alakváltozata: ürítkezís.
A méh testében felgyülemlett salakanyagnak az eltávolítása. L. még: méhészet
ürítkezés: → ürítés
ürítkezik: → ürít
űrmérték(ek): Folyadék, szemes
anyag stb. térfogatának mérésére való
mértékegység (mértékrendszer), (pl. a liter), ill. ilyen mérésére való edény. A
cívis népnyelvben (is) előforduló ~: a)
Folyadék mérésére szolgáltak: bor mérésére valók a borűrmértékek: akó, butella/butélia, icce, messzely, pint, pintes
/pintes üveg; pálinka mérésére a cent,
rozsdás; egyéb folyadék (víz, tej stb.)
mérésére: a cseber, fertályos/tejfelmérő,
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dézsa: fertálydézsa; fertályliter, hektó,
kanta: tíziccés kanta; veder, mérce. b)
Szemes anyag mérésére szolgált: köböl,
mérővéka, negyedrész, pitlik, veder, véka: félvéka, kisvéka, mérővéka; egyéb
nem folyékony anyag mérésére szolgált
a szitabél. Talán idevehető a szekérderék, zsák stb., vmint a térfogatmérés
olyan példái is, mint az ötdecis (kolomp), öticcés (kolomp), ill. a szálastakarmány, gabonanemű mérésére (is) alkalmas boglya: kisboglya, csihe: kiscsihe; kéve, kereszt. L. még: súlymérték, a
fogalmak egyes szócikkeit!
ürmös ~ fn → Ürömmel benőtt terület. Egykor kiterjedt ~ök voltak a pusztán, nagy melegben ez jelentette a kondának az → enyhelyet.
ürög-forog: → ireg-forog
üröm ~ fn 1. Csöves virágú, fészkes
virágzatú növény (Artemisia). Legismertebb a fehér ~, ez 60−120 cm magas
ezüstös, molyhos, szagos → gyógynövény (Artemisia absinthium). 2. A fehér
~ virágának keserű kivonata. Ürmösbor
készítéséhez is használták. → Pákászok
szedték és árulták.
ürömtapló ürömtaplóṷ fn Az →
üröm szárított virágából, ill. leveléből
készített, tűzgyújtáshoz használt → tapló.
ürü ∼ fn Ejtésváltozata: őÝrü. Ritkább neve: berbécs. (Fiatal) herélt →
kos. L. még: juhtartás
ürüfalka ∼ fn (Fiatal) herélt kosokból álló → falka. Régen gyakori volt a
nem és életkor szerinti falkásítás. L.
még: toklyófalka
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ürünyáj ~ fn (Fiatal) herélt kosokból
álló → juhnyáj.
ürütoklyó ürütokjóṷ fn (Fiatal) herélt → kosbárány.
üst ~ fn Vasból v. rézből készült,
domború fenekű, füllel ellátott, nagy
edény. A cívisek főként vásárokon szerezték be, de vehették vándorcigányoktól, vándorkereskedőktől is. A gyári öntöttvas ~ök a 19. század közepétől terjedtek el, a rézüstöket szorították ki. Ez
utóbbiak a másfajta rézedényeket is készítő üstkészítő, más néven üstműves,
rézműves műhelyéből kerültek ki. A különböző nagyságú ~öket a gazdasszonyok főként disznóöléskor, lakodalomkor, hamulúg v. szilvalekvár (lekvárfőző
üst) főzésére, vízmelegítésre, mosásra,
zsírolvasztásra stb. használták/használják. Itt említhető a mézeskalácsosok
nagyméretű habüstje is, amely a hab felverésére szolgál. Az ~ egyéb célra történő felhasználása a pálinkafőzéshez
kapcsolódik: a cefreüstöt a kisüsti pálinka főzésénél a cefre kifőzéséhez használják; a keverőÝst olyan cefre~, amelyben
a forrásban levő cefrét egy keresztfával
kavargatják; a pálinka finomításához
szükséges a finomítóüst v. tisztázóüst.
Az ~ melegítésére szolgáló zárt tűzhely
az üstház és a katlan/katlankemence. −
Szóláshasonlat: Ojan setít van, mint az ~
óṷdala: ti. az mindig kormos. L. még:
bogrács, fazék; a fogalmak szócikkeit is!
üstfoltozó üstfóṷdozóṷ fn Főként
rézüstök javításával foglalkozó → rézműves → cigány.
üstház ~ fn → Üst melegítésére való
zárt tűzhely. L. még: nagykatlan
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üstkészítő: → rézműves
üstműves: → rézműves
üstök ∼ fn 1. → Gubacsapóknál:
szőrcsomó. 2. Kontyolt tető.
üstökös tető üstökös tetőÝ: A kontyolt tető változata. A ház oromzata elé
ugró, a ház elejét védő, domborúan hajlított tetőzetet, üstököt alakítottak ki.
üstökszíj ~ fn A → kantár legfelső
szíja.
üstperem ∼ fn Az → üst széle.
üszkösödés üszkösödís fn Betegségnév. Adatolt fajtái: bélfodorüszkösödés,
lábüszkösödés, aggkori üszkösödés. L.
még: népi betegségnevek
üsző üszőÝ fn Fiatal, még nem borjazott tehén. L. még: szarvasmarha
üszőborjú üszőÝbornyú fn Nőstény
→ borjú. L. még: szarvasmarha
üszőbőr üszőÝbűr fn → Tímároknál:
az → üszőborjú kikészített v. kikészítetlen bőre mint (nyers)anyag.
üszög ∼ fn Gabonaféléken gomba
okozta fekete duzzanatban megnyilvánuló növénybetegség. Főleg akkor jelentkezett, ha ugyanabba a földbe kétszer
egymás után búzát vetettek, v. ha nem
csávázták meg a vetőmagot. Megjelenését a gazda hanyagságának tartották.
Legveszedelmesebb fajtája a → kőüszög.
A → tengeri csövének megüszkösödése
a → feketeüszög. L. még: vetéstől az
aratásig
üt ∼ i 1. Ver. Szóláshasonlat: Úgy ~i,
mint a lovat: nagyon ~i, veri. Tanyát ~:
tanyát ver. 2. Gubacsapó szövőszéken
bordával ráhúz minden sorra. − Adatolt
igekötős alakjai: → átüt, beüt, beleüt, elüt, felüt, kiüt, leüt, megüt, odaüt, összeüt.
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ütérátmetszés ütérátmeccís fn (rég)
Artériaátmetszés. L. még: népi betegségnevek
ütérelmeszesedés ütérelmeszesedís
fn (rég) Másik neve: ütérkemínyedís. Az
érfal meszesedése, megkeményedése. L.
még: népi betegségnevek
ütérkeményedés: → ütérelmeszesedés
ütérszakadás ~ fn (rég) Ütőér, verőér szakadása. L. még: népi betegségnevek
ütértágulás ~ fn (rég) Ütőértágulás.
L. még: népi betegségnevek
ütet ~ fn (rég) Ütés(nyi). Kifejezésekben jelzőként: eggy ~ taplóṷ: egyszeri tűzcsiholásra való mennyiség. Szóláshasonlat: Ojan kicsi, mint eggy ~ taplóṷ: vki/vmi nagyon kicsi.
ütköző ütközőÝ fn 1. A kapufélfába,
ajtófélfába vert vas, amelybe a zár nyelve illeszkedik. 2. Olyan kiugró keretléc,
amellyel a méhészek a keretek közötti
távolságot biztosítják. L. még: méhészet
ütő ütőÝ fn 1. Harangnak, csengőnek, órának ütéssel hangot keltő alkatrésze, pl. óraütő. − Szólás: Megáll benne
az ütőÝ: a) elképed, megdöbben. b) versbe belesül. c) meghal. 2. Vminek a meg-,
ill. leütésére használt eszköz, pl. disznóütő, libucütő; lyuggatásra való eszköz a
lyukütő. − Igekötős alakokban: → beütő,
felütő, összeütő. L. még: kutyaütő; a fogalmak szócikkeit is!
ütőbot ütőÝbot fn A → kallómalomban található súlyos fahengerek (egyike),
amelyek ütemes mozgással tömörítik a
nedves gyapjút.
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ütődött ütőÝdött mn − Szólás: ÜtőÝdött, mert még lökhetett az apja eggyet
rajta: nem egészen épeszű gyermekre,
felnőttre mondják.
ütőerő ütőÝerőÝ fn Pénz vásárlóértéke. A jancsibankóṷnak nem tudom,
mennyi vóṷt az ütőÝereje.
ütőfa ütőÝfa fn 1. → disznóütő. 2. →
Szőrmekészítőknél: általában szilvafából
készült rönk, amelyen a posztó lyukasztása történik.
ütőhalászat ütőÝhalászat fn A halászat egyik ősi, de már régóta tiltott formája. L. még. halászat a hortobágyi vizeken
ütőkalapács ütőÝkalapács fn A →
kallómalom része, amelyet a vízkerék által forgatott tengely mozgat az emeltyűk
segítségével, ez veri a vízbe áztatott
posztót.
ütőtartó ütőÝtartóṷ fn Másik neve:
kengyel. A csengő és a → kolomp ütőjének felfüggesztésére szolgáló kisebb,
félkörívesre hajlított fémcsík.
ütővas ütőÝvas fn 1. A minta kimetszésére használt fémeszköz. 2. Fémhenger, amelyre kalapáccsal ráütve lyukakat
készítenek.
üveg ~ fn Palack. Felhívás ivásra:
Vallassuk meg az ~et!: nézzük meg, vane még benne ital! Szólás: Megcsóṷkolgatta az ~ száját: berúgott.
üvegel ~ i → Csizmadia a → csizma
talpát v. sarkát üvegcseréppel lekaparja.
üveges ~ fn Főként ablakok üvegezésével foglalkoztak, de tükröket is készítettek. L. még: *céhen kívüli kismesterségek
üvegez ∼ i Lekvárt üvegekbe tölt.
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üveglopó üveglopóṷ fn Üvegből készült → lopó.
üvegtaszító üvegtoszítóṷ fn → Tímármesterségben a kész bőr simítására
való, nyeles fakeretbe foglalt üveglap.
űz ~ i Kos párosodási ingert, készséget mutat, ill. párzik.
üzekedik ~ i Állat párosodik.
üzen: → izen
üzetés üzetís fn Juh pároztatása.
űződik űzőÝdik i Kutya, juh, nyúl
párzik. Igekötős alakja: → felűződik.

V,W

vacáhol ~ i Bizonytalankodik, vacillál.
vacáholódik vacáholóṷdik i Szedelőzködik, cihelődik. − Igekötővel: → elvacáholódik, kivacáholódik, levacáholódik.
vackol ~ i 1. Állat vackot készít magának, v. abban fekszik. 2. Pl. pásztor a
földre fekvőhelyet készít magának. A
pásztor a bundáját leterítette a földre, az
egyik végére ráfeküdt, a másikkal betakarta magát. L. még: elvackol
vackolódik vackolóṷdik i Fekvőhelyén fészkelődik. − Igekötővel: → kivackolódik.
vackor ~ fn 1. → vadkörte. 2. Vadkörte és fája; vadalma és fája. A frissen
szedett ~ megfőzve hasmenés elleni
gyógyszer volt. − Közmondás: Aki sokat
válogat, ~ akad a kezibe: a nagyon válogatós lány végül olyan férjjel éri be,
amilyen akad. L. még: népi gyógyászat
vacok ~ fn 1. Kisebb emlősállat alvóhelye, pl. → disznóvacok. 2. Szegényes emberi fekvőhely, pl. kocsis fekhelye az istállóban, ill. pásztor-, halász-,
pákász- és csőszkunyhóban levő egyszerű fekvőhely. − Főként kisgyermeknek
szóló figyelmeztetés: Vacokra, koca!:
feküdj már lefelé!

vácsé ~ fn Vácsét kiált: a) lármázik,
kiabál. b) feljajdul.
vacsora ~ fn Ritkábban: estebíd. Esti
étkezés. Szóláshasonlatban: Bizonytalan,
mint a kutya ~´ja: vmi nagyon bizonytalan.
Vacsoracsillag: → csillag, Esthajnalcsillag
vacsoraidő vacsoraidőÝ fn Az esti
étkezés ideje, kb. 18−20 óra között.
vacsorál ~ i Vacsorázik. Igekötős
alakja: → megvacsorál.
vacsorálatlan ~ hsz Vacsorázás nélkül.
vadalany ∼ fn Köszméténél felnyúló
ág, ebbe illesztik az oltványt.
vadalma ~ fn Vadon tenyésző nemesítetlen → alma, amelyet ősszel összegyűjtöttek, és nyersen, aszalva, főzve fogyasztottak. A → vadkörtét, vadalmát
(vackort), erdei gyümölcsöket főként a
szegény nép ette. − Szóláshasonlat:
Mosojog, mint a ~: kényszeredetten mosolyog. Savanyú, mint a ~: nagyon savanyú.
vadasos ~ mn Vadas ízű.
vadászgörény vadászgöríny, vadászgöringy fn A → görény patkányirtásra
idomítható, tenyésztett fajtája.
vadászpipa ~ fn Gyárilag előállított
cseréppipa. L. még: debreceni pipa

vadborsó
vadborsó vadborsóṷ fn 1. Apró, lila
virágú → gyomnövény. A búza közt él,
rátekergődzik a búza szárára. 2. Fehér
virágú gyomnövény; → babó. L. még:
vetéstől az aratásig
vadbőrfaragó: → húsoló
vaddisznó vaddisznóṷ fn Erdőkben,
mocsaras helyeken élő, zömök testű, rövid lábú, nem kérődző, páros ujjú patás
állat.
vadfogás és vadászat: Ecsedi Istvánnak a múlt század elején végzett gyűjtőmunkája és idős cívisek visszaemlékezései alapján a népi vadfogásról és vadászatról alapos ismereteink vannak. A
népi ~ ideje főként a kemény, hideg tél
volt, de más évszakokban is művelték. –
A/ A vadfogás passzív tevékenység. Ősi
módja a borító v. kerítő vadfogás. Lényege: egy nagyobb üres edényt egyik
oldalon feltámasztanak, a madarat alácsalják, amikor alatta van, hirtelen ráejtik és megfogják. A borítás/kerítés történhet(ett) tökkel, ládával, dézsával,
vesszőkosárral, szakajtókosárral, mosogatóteknővel, mosóteknővel, edénnyel,
virágcseréppel (pl. egeret), borító hálóval (pl. fácánt, fürjet), verebet rostával,
szitával, csapóajtóval (pl. galambot),
fülemülét csalogatóval stb. A csapószerszámokkal történő vadfogást alkalmazták/alkalmazzák hasznos és káros vadak
elfogására: emlősökre, madarakra egyaránt. Emlősöknél (pl. patkány) a fő eszköz a láda, a madaraknál (cinke, más
kismadarak) a → kalicka, csapókalicka,
csapóláda. De történhetett még csapós
tőrrel, kukoricaszárból készült madárfogóval, hivogatós madárfogóval is. Másik
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elterjedt módszer az önműködő szúrócsapda, ez a vadat holtan ejti el. A kártevő állatokat fogták/fogják vele: pl. patkányt szúródeszkával, görényt szúróscsapdával, a nádasokban tanyázó → farkasokat pedig veremmel fogták meg. A
járásukhoz vermet ástak, amely alul szűkült, fenekébe egy hegyes karót helyeztek. Tetejét gizgazzal befedték, rá csaléteknek egy húsdarabot v. élő libát tettek.
A Hortobágy környékén a nagy pásztorkutyákkal verték el a farkasokat. Veremmel → rókát is fogtak. A zúzócsapdák lényege, hogy a vadat agyonütik,
összezúzzák, azaz holtan ejtik el. Ilyen
eszköz pl. a pusztán, tanyákon alkalmazott, többféle → egérfogó. Egy másik
csapdafajtánál, ha a vad rálépett a kipeckelt csapdára, az összecsapódott, és az
állat lába beleszorult. Ha ez a rókával
történt, a bajba jutott állat a saját lábát is
elrágta, csak hogy megmeneküljön.
Ezért lehetett olyan sok sánta rókát látni
akkoriban. Kisebb mértékben patkány,
hörcsög, vizes helyeken pézsmapocok
elejtése is történt. Ezeknél az állat járatához tették a csapdákat. A legelterjedtebb vadfogási mód a hurkolás volt. Főleg a táplálkozásra v. más célra hasznosítható vadakat fogták/fogják vele az
orvvadászok. Hurokkal leggyakrabban a
csapásaikon közlekedő kisvadakat, nyulakat (→ nyúlcsapás) és a környező erdőkben az őzeket fogták. A tanyai gazdaságokban kemény teleken az éhes
nyulak a szénáskertek kazlait, boglyáit,
répakupacait keresték fel. Ezért ezeket
körülrakták hurkokkal. A kerítéssel ellátott területeken a résekhez szintén hurkot
helyeztek. A nyúl feje belement a levert
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karóhoz rögzített hurokba és beleszorult.
A rókát Debrecen határában a rókalyukból kiásták, kénnel és szalmával kifüstölték, ill. elütötték v. a hurkolás különféle módozataival ejtették el. De fogtak
hurokkal hörcsögöt és ürgét is. A hurok
a madarászoknak is kedvelt eszköze
volt, így pl. a lószőrtőr, amellyel leginkább kisebb éneklő madarat, cinkét,
csízet, sármányt, ritkábban verebet fogtak. A madarat kalickába tették és eladták. Hurokkal, lószőrhurokkal fogható
volt még → fogoly, mátyás/mátyásmadár ’szajkó’ és különböző vízimadarak.
A madarászok eszköze, módszere volt
még a zsineg, a → hóalagút, a bojtorjántőr és főként a lépezés, a lépvessző. Ez
utóbbit leginkább az éneklő madarak
megfogására használták. Fogtak még
madarat méhkassal, rádobott kucsmával
(pl. varjút) is. A debreceni tanyák nádtetős épületeinek ereszeiből az ott fészkelő
verebeket pedig az ereszhez szorított
zsákkal fogdosták össze. – B/ A vadászat aktív tevékenység, a vad felkutatását és elejtését jelenti. A vadász maga
megy a vad után, keresi rejtekhelyét,
meglepi, felveri, kiűzi belőle, űzi-hajtja,
elüti v. lelövi, azaz elejti. A vadászat
lehet kereső-, leső-, cserkésző- és hajtóvadászat. Eszközei: szúró, ütő, hajító
szerszámok. A régi debreceni polgár a
foglalkozásszerű vadászatot nem kedvelte. Halász, vadász, madarász, mind
éhenkórász − tartotta róluk. A debreceni
(paraszt)ember
nyúlászott,
elment
nyúlászni, a fiatalja madarászott, konkrétan: galambászott, cinkézett, verebészett, a fogolyhajtó foglyászott, a vadlibát, vadkacsát vadászó libázott, rucázott,
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a szarkafészek rablója, szétdúlója szarkázott, szarkafészkezett. A nagy és kis
kártevő állat neve fíreg (patkány, egér,
görény, menyét, hörcsög, pocok, vakond, róka, farkas). Aki vastőrrel fogja
az emlősöket, madarakat tőrészik, tőrészkedik. Az ilyen személy neve → tőrész. A népi vadászatnak több fajtája
volt ismeretes: a) Egyik az üldöző- v.
hajtóvadászat. Ilyen pl. a nyúlászás
zsákkal v. a vidrafogás. Az üldözővadászat egyik módja a vízzel való vadászat:
pl. az → ürgeöntés. Gyakran fiatal suhancok művelték, csapatosan vedérrel
öntötték ki a határban az ürgéket. Ez különösen a hajdúböszörményi határban és
környékén divatozott. Az itteniek az állat szőrméjét értékesítették. Rájuk is ragasztották az ürgések gúnynevet. Mire
ők így feleltek meg a gúnyolódó hajdúhadháziaknak: Azért fognak ürgét, hogy
a hadháziaknak legyen mivel tölteni a
káposztát. (Hajdúhadház híres káposztatermesztő hely volt.) Értékes prémje,
bundája miatt öntöttek hörcsögöt, molnárgörényt is. Hajtóvadászatot folytattak
madarakra is. Ennek ideje késő ősztől
kora tavaszig tartott. Ólmos esőben, ill.
téli fagyban, hóban v. síkos jégen a hálóval végzett fogolyhajtás, ill. lóhátról
történő túzokfogás, daruütés volt szokásban. Ez utóbbit a hortobágyi lovas pásztorok művelték. (A lovas pásztor lőfegyverrel is vadászott, a bundájába rejtette
el a fegyverét, és állatai között észrevétlenül haladva közelítette meg a vadlibákat, vadkacsákat.) A Hortobágy vadvizes
helyein vadlibára, vadkacsára vadásztak.
A vadmadarakat főként tollukért vadászták. A darutoll, túzoktoll, de más mada-
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rak díszes tollazata is értékes kiegészítője volt a hortobágyi pásztor, falusi legény kalapjának. Ilyeneket a múlt század
első felében még a debreceni piacokon,
nagyvásárokon is árusítottak. b) Az emlős vadak vadászatának első helyén a
rókavadászat állt. Lyukából történő kifüstöléssel, vadölő nyárssal, kutyák segítségével irtották őket. Kutyákat használtak nyulak, őzek elejtésére is. c) Egy
másik vadászati mód a lesővadászat,
amikor a vadász ráles a vadra, álcázza
magát. Ennek elterjedt formáját, a lesgödörből történő puskás vadászatot hivatásos v. úri vadászok művelték/művelik.
A Hortobágyon főként a vonuló vadlibákat, darvakat pusztították így. d) A vadászat ősi fajtája az ütőeszközzel végzett
vadfogás, amikor vadász a madarat,
felriasztott vadat, nyulat stb. kővel v. →
hajítófával ejti el, v. ostorral addig űzi,
míg el nem veri. (Ez utóbbit művelte a
hortobágyi pásztor hideg, esős időben a
daruval, túzokkal, ha díszes tollukra
szert akart tenni.) Idetartozott a → libucütés módszere is, amikor egy kereszt
alakú fával, a → libucütővel ütötték el a
bíbicet. A szőlőcsőszök a seregélyeket,
szajkókat parittyával (v. sörétes puskával) próbálták ritkítani v. legalább elűzni. Gyerekek, suhancok nagy ügyességet
követelő vadászati módja volt a náddobás madarakra. Madarakra maguk készítette gumipuskával, parittyával is vadásztak. L. még: szekereskutya
vadfokhagyma ~ fn Hagymáról növő, 5 szirmú, egyhéjú, kevés levelű virág.
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vadföld vadfőÝd fn Parlagon hagyott,
műveletlen föld.
vadgalamb ~ fn Búgó és turbékoló
hangú, kékesszürke erdei madár. A népi
hiedelem szerint azt turbékolja: Van borunk, van borunk. L. még: galamb
vadgyümölcs vadgyümőÝcs fn Nemesítetlen, ill. egykor nemes, de elvadult
gyümölcsfák terméseinek összefoglaló
neve. A régi, elpusztult kertek maradványaként a debreceni erdőkben hajdan
sok vadalmafa, vadkörtefa, vadcseresznyefa és kökénybokor volt. Az erdei szegény lakosság (→ vákáncsos) eledel, ill.
nemes gyümölcs hiányában ezt ette.
vadházasság ~ fn Népnyelvi megnevezései: bagóṷhit, bankahit, összeálltak,
hitnélküliek; szószerkezettel: balkézre
esküdtek, fűcfa alatt esküdtek, fűcfa alatt
kötöttek házasságot, vele lakik, együtt
laknak. A fogalom új(abb) elnevezése:
élettársi kapcsolat. Állami hatóság előtti
házasságkötés v. egyházi esküvő nélkül
létrejött együttélés férfi és nő között. Elsősorban idősebbekre, özvegyekre, elváltakra, testi fogyatékosokra (volt) jellemző. Életmódjukat a törvényes házasoktól csak a templomi szertartásnak, a
hivatalos jogi aktusnak a hiánya különbözteti meg. Bár parasztságunknál elismert együttélési forma volt, a hagyományokhoz, a vallási regulákhoz jobban ragaszkodó cívisek körében bizonyos elítélő magatartás is tapasztalható volt a
hozzájuk való viszonyban. Ez fejeződik
ki a róluk vallott durva megfogalmazásban is. Ílnek hitetlenül, basznak kegyetlenül. Szólás: Bagóṷhiten ílnek: hivatalos házasságkötés nélkül, vadházasság-
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ban élnek. A bagóhit előtagja a bagoly
madárnévvel azonos, utótagjában a hit
régi ’eskü’ jelentése szerepel. Más változatokban: Bankahiten íl. Bankahitre
esküdtek. Bankahitre álltak össze. A
banka ’búbosbanka, büdösbanka’. A
madárnév a megtestesült butaság kifejezése. Ennek oka, hogy más madártól eltérően a saját fészkébe piszkít. A ~ban
élő férfi Balkézre házasodott. L. még:
házasság
vadhúsok: Vadak ehető húsa. A cívis
parasztgazdák és alkalmazottaik, ill. a
hortobágyi pásztorok számára a → vadnyúl, vmint a vadkacsa, vadliba jelentette a vadhúst. Étkezésre ezeket főként →
paprikásnak készítették el. Idevehető
még a varjúfióka fogyasztása is. A varjúfiókát a hortobágyi pásztorok és a puszta
környéki falvak (szegényebb) lakosai
tekintették tápláléknak.
vadka: → vodka
vadkacsa ~ fn Más nevei: vadruca,
vadréce. A kacsához hasonló, tarka tollazatú vízimadár. Hallal, bogárral él.
Fajtanevei: csörgőruca, tőkeruca/tőkeréce/tőkevadruca, kerceruca/kerceréce.
L. még: a fogalmak szócikkeit is!
vadkan ~ fn − Szóláshasonlat: Dúlfúl, mint a ~: dühöng, mérgelődik, mérges mindenért.
vadkender ~ fn → Gyomnövényféle.
A halat bódították vele.
vadkapor ~ fn → Gyógynövényfajta:
orvosi kocsord.
vadkörte ~ fn Népi neve: → vackor.
Vadon termő, apró, fanyar ízű körte,
amelyet nyersen, aszalva, főzve fogyasztanak. Az erdei szegény emberek, pl. a
→ vákáncsosok a ~´t megfüllesztették.
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Az erdőn frissen szedett v. ősszel összegyűjtött ~´t betették az ágy szalmájába,
ezen aludtak, a gyermekek ezen hemperegtek két hétig. A vackor egy hét alatt
kezd érni. Barna foltok jelennek meg a
felszínén, majd lassan az egész →
megszotyósodik. Ekkor kiszedték és
ették. Inkább éhgyomorra ették, mert azt
tartották, hogy olyan jó, mint a pálinka.
Mások a szalma-, ill. szénakazal végébe
tették, vékony réteg szalma/széna alatt v.
búza közé téve utóérlelték. A frissen
szedett vackort orvosságnak használták
(→ népi gyógyászat): megfőzték, hasmenés ellen ették, és itták a levét. A régi
parasztkuruzsló így ajánlotta: Szedj vackort, főzd meg! Ha fosol, idd meg! Azt
tartották, ha az ember a vackort éretten
is eszi, a virágos végét szakítsa ki, és
dobja el, mert különben szorulása lesz.
Szóláshasonlat: Ojan kípet vág, mint aki
~´be harapott: nagyon savanyú képet
vág.
vadkörtefa ~ fn → Vadkörtét termő
fa, ill. ennek kemény, jól faragható faanyaga.
vadlé ~ fn Főként vadhús mellé készített savanyú mártás. A cívis gazdaszszony vesepecsenyéhez is elkészítette.
vadlencse ~ fn Mezei tarsóka. A
Hortobágyon nő. L. még: Hortobágy növényvilága
vadliba ~ fn Nagy testű, hosszú nyakú madár. A háziszárnyas lúdnak vadon
élő, szürkésbarna tollazatú rokona.
vadlóhere vadlúhere fn A → lóhere
vadon növő fajtája. L. még: here2
vadlucerna ~ fn Orvosi somkóró
(Melilotus officinalis).
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vadmák ~ fn Fehér virágú → gyógynövény és gyomnövény. A → pipacs
egyik fajtája. A ~nak csak a virágját
szedtík.
vadmeggy ~ fn 1. A → meggy nemesítetlen fajtája/fajtái; magától nőtt,
apró termést hozó meggyfa/meggyfák. 2.
→ cigánymeggy.
vadmurok ~ fn Daucus carota. Vad
sárgarépa.
vadnyúl ~ fn Vadon élő → nyúlfajta.
vadperemizs ~ fn Inula britannica.
Réti peremizs.
vadravaló vadravalóṷ mn Szemrevaló, csinos, ügyes 〈lány〉.
vadréce: → vadkacsa
vadrepce ~ fn A keresztesvirágúakhoz tartozó sárga virágú → gyomnövény
(Sinapis arvensis), ill. ehhez hasonló
mindenféle gyomnövény. Előfordult,
hogy az egész búzatáblát elborította. L.
még: vetéstől az aratásig
vadrezeda ~, vadrezida fn Másik neve: pogácsafű. Reseda lutea. Fürtös v.
füzéres virágú → gyomnövény. L. még:
Hortobágy növényvilága
vadruca: → vadkacsa
vadsáfrány: → sáfrány
vadsömörös ~ mn Ló lábára vonatkozó megjelölés. L. még: lótenyésztés
vadszik ~ fn Másik neve: dobogóṷszik. Kemény, terméketlen szikes talaj.
vadszőlő vadszőÝlőÝ fn A → szőlővel rokon felfutó díszcserje. Kerítések,
lugasok befuttatására használják.
vadszőr vadszőÝr fn Nemesebb prémeknél előforduló hiba, nem megfelelő
minőségű szőrmerész.
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vadszőrű vadszőÝrű mn Bizonytalan
szőrű 〈ló〉. L. még: lótenyésztés
vadtátogó vadtátogóṷ fn Másik neve: mezeitátogatóṷ. Apró, sárga virágú
növény, közönséges gyújtoványfű (Linaria vulgaris). Hidegrázás ellen használt
→ gyógynövény. L. még: tátogó
vadvíz ~ fn Lefolyástalan kisebb állóvíz.
vadzab ~ fn 1. Meddő rozsnok. 2.
Fedélrozsnok.
vadzsálya vadzsája fn Növényfajta, a
juhok számára jó takarmányfű a legelőn.
L. még: Hortobágy növényvilága
vág ~ i 1. Eső csapkod. Ide is ~ az
esőÝ. 2. Gubaposztó szövésekor az egyenetlenre font szálakat egyenletessé teszi
úgy, hogy a bordát ráhúzza a sorra. 3.
Önt. Egy veder vizet a nyakunk közé
~tak. 4. Tyúk csirkét csőrével üt, ver,
bánt. 5. Kikelő kiscsirke csőrével a tojás
héját áttöri. − Szólásokban: Eggyik szavát a másikba ~ja: egyik szavát a másikba ölti. Öcskös, hogy ~ a bajusz?:
hogy vagy? − Több igekötős alakja van:
→ alávág, átvág, bevág, elvág, felvág,
közévág, kivág, levág, megvág, visszavág.
vágás ~ fn 1. Disznóölés. Szószerkezetben: házi ~: a vágás magánháznál való lebonyolítása; tavaszi ~: tavasszal történő disznóölés. 2. A több jelentésű ~
összetételekben gyakori utótag. Mezőgazdasági munkafolyamat a csutkavágás, kapavágás, itt említhető a gyümölcstermesztés gyökéralávágás és az
erdőgazdálkodás tarvágás szava is. Ipari
tevékenység jelölője a vágóhídi nagyvágás, a malomipari kővágás; a szőrmeki-
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készítők nyelvében fordul elő a tulipánvágás, halvágás, kieresztővágás. Egyfajta pásztortánc a botvágás. − Igekötős
alakjai: bevágás, felvágás, kivágás. L.
még: a fogalmak szócikkeit is!
vágásdíj ~ fn Állatok levágásáért járó fizetség.
vágásszámra ~ hsz Pl. → kolbászt
kb. 12−15 cm-es darabokra vágva 〈fogyaszt〉.
vágat ~ fn Pl. dohányból, fából anynyi, amennyit egyszerre felvágnak. Jelzői használatban: egy ~ fa.
vágó1 vágóṷ I. mn Levágásra szánt
〈állat〉. II. fn Levágás. A bikát eladták
vágóṷra. L. még: mészárosvágó
vágó2 vágóṷ fn 1. Vas darabolására,
vágására használatos kovácsszerszám. 2.
Rézműveseknél díszítő véséshez használt
fémrúd, amelyet kalapáccsal ütnek, miközben a ~t mozgatják. − Összetételben
szerszámnév utótagjaként gyakran szerepel. Mezőgazdasági (erdészeti) munkaeszköz a csutkavágó, kévevágó, kóróvágó, nádvágó, szénavágó, partvágó
(csákány), a rönkvágó (fűrész), fagyvágó
(balta). Idevehető a háztartásban használatos szappanvágó (drót) is. Kovácsok
szerszáma az ívesvágó, laposvágó, lyukvágó, nyelesvágó, üllővágó, rézműveseké a karosvágó, kádároké a csínvágó,
fazekasoké a fenékszögvágó, cipészeké a
öltés-csatornavágó, szíjgyártóké a peceklyukvágó, mészárosoké a csontvágó
(fűrész, balta, bárd), felcsereké az érvágó. (Alkalmi) foglalkozás jelölője a kévevágó, tyúkszemvágó. Egyéb: elvágó
’pálinka’, ködvágó ’sapka’, csontvágó
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’ész, értelem’. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
vágócsizma vágóṷcsizsma: Állatok
vágásakor viselt vízhatlan lábbeli. L.
még: mészáros
vágócsorda vágóṷcsorda fn Levágásra szánt szarvasmarhák csoportja. L.
még: csorda
vágó eső vágó esőÝ: Apró cseppekben, de sűrűn és nagy erővel zuhogó eső.
vágóhíd vágóṷhíd fn Vágóállatok levágásával foglalkozó üzem. Legfontosabb helyisége a → vágóterem/mészáros vágó és a hűtő. Egyik fajtája a →
kényszervágóhíd. L. még: mészáros
vágóhídi mészáros vágóṷhídi míszáros: A → vágóhídon dolgozó → mészáros. Segítője a → vágólegény. Eszközei: tagló, hasító, kések; → vágótőke,
kötél, horog. Különleges ruházata: gumikötény, térden is fölül érő gumicsizma.
vágókés vágóṷkés fn 1. Félhold alakú, éles, fanyelű tésztavágó kés, amelylyel a kisteknőben dagasztott tésztát
összevagdalják. 2. Kosárfonóknál a
vesszők vágására, faragására alkalmas,
jól élezett hegyes végű acélpenge; faragókés. 3. → Kőműveseknél hegyes
spesszerező. 4. Kaszapengéből készített,
káposzta, hús stb. vágására használt kés.
vágókorong: → darabolókorong
vágólegény vágóṷlegíny fn Vágóhídon alkalmazott mészároslegény. L.
még: mészáros
vágómarha vágóṷmarha fn Fogyasztásra szánt, levágni való → szarvasmarha.
vagondeszka ~ fn Vasúti padlódeszka, foszni.
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vagongyárista ~ fn Vagongyári dolgozó. A ~´kra mondták, hogy demokárék.
vágósúly vágóṷsúj fn 1. Levágott állat súlya a fogyasztásra nem használható
részek nélkül. 2. Egy mázsán felüli disznó.
vágóterem vágóṷterem fn Másik neve: míszárosvágóṷ. → Vágóhídon állatok vágására alkalmas és felszerelt,
nagyméretű helyiség; a vágóhídnak az a
része, ahol a → mészárosok dolgoznak.
vágótőke vágóṷtőÝke fn Levágott állat feldarabolására való vastag fatönk. L.
még: mészáros
vágottedény ~ fn A korongról metsződróttal leszedett, már készre formázott edény. L. még: fazekasmesterség
vágott farkú ~: Csonkolt farkú 〈ló〉.
L. még: lótenyésztés
vágott lé ~: Borjúfőből tojásos galuskával készített → leves.
vágott tészta vágott tíszta: Nem
nyújtott levestészta. A → cívis konyhán
főleg az → orjaleves betétjeként ismerték.
vagyogat ~ i Éppen csak megvan.
Válasz a Hogy vagy? kérdésre: Vagyogatok, megvagyogatok.
vagyon ~ fn − Szólás: Ott a ~ kíretik
− mondják gúnyosan, ha gazdag (és
csúnya) lányt szegény legény akar feleségül venni. Kiment a hátán a ~nak: elherdálta az örökségét. Seggire vert a
~ának: elprédálta a ~át. Közmondás:
Ebül szerzett ~, ebül vész el: a tisztességtelen úton szerzett javakat általában hamar elprédálják.
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vagyonélvezet ~ fn Az egyik házastárs a másik elhalálozásakor annak vagyonának haszonélvezője. A → vagyonélvező a férj maradt a felesége halála
után, ha nem nősült meg. L. még: cívis
jogszokások
vagyonélvező vagyonélvezőÝ fn Akire a → vagyonélvezet joga száll. Pl. a
feleség halála után a férj maradt a ~. L.
még: cívis jogszokások
vaj: → vaj és vajkészítés
váj ~ i Kiás. Vájjál mán egy kis kolompírt. Igekötővel: → kiváj.
vajalma ~ fn Halványpiros csíkos,
édes, nyárialma. L. még: alma
*vajaskalácssütő: → perecsütő
vajas lé ~: Édes csirkebecsinált. L.
még: cívis konyha
vajas perec ~ fn → Perec alakú péksütemény. Hozzávalók: 10 kg liszthez 5
kg zsír, ½ kg vaj, 2 l víz és cukor. A
régibb időkben is kedvelt süteményféle
volt.
vajas pogácsa ~: A → pogácsa tésztáját vajjal gyúrják. A megkelt tésztát
kb. 2 ujjnyi vastagra elnyújtják, és borospohár szájával kiszaggatják. A pohár
mindig felvesz egy darabot, ennek a
tetejét késsel kocka alakban megvagdalják, tojással bekenik, zsíros tepsibe teszik, megsütik. Jobb módú családokban
gyakran elkészítették. L. még: cívis
konyha
Vajda-halom: → hortobágyi őshalmok
Vajda-lapos ~ fn Mezőrész a debreceni határ nyugati oldalán. Az itteni
pipagödrökből nyerték a → debreceni

vadborsó
pipa készítéséhez a jó minőségű agyagot. L. még: pipagödör, szik1
*Vajda utca: → utcák−utcanevek
vájdling vájling fn Kívül-belül mázas, két füllel ellátott, konyhai edény.
Egyik fajtája az → öblítő vájdling. L.
még: cívis konyha, vastál
vaj és vajkészítés: – A/ A vaj a tej
különválasztott zsiradéka. Leggyakoribb
alapanyaga az aludttejről összegyűjtött
tejfel. A tejfelt a vajköpülő edényben
köpülik, verik vajjá, v. tálban, bögrében
fakanállal kavarják. A köpülőt nem minden cí- vis háztartásban használták. Még
a 20. század első felében is egyes háziasszonyok egy érdekes, de elég kezdetleges és hosszadalmas eljárással készítettek vajat a nagyobb hagyományú köpülés (köpülő) és keverés helyett. A
tejfelt beletöltötték egy fületlen bádogedénybe, vizeskannába, majd a fedőjét
gyolcsdarabbal rászorították. A jól lezárt
edényt aztán hol rázogatták, hol pedig a
konyha padlóján, földjén egyik helyről a
másikra görgették. Ha nagy nehezen
összeállt a vaj, az összegyűlt savót letöltötték róla. A házi vajkészítéssel nyert
vajat a cívis parasztháztartás piacra vitte
v. maga használta el (cívis konyha). A
felnőttek vajjal megkent kenyeret ritkán
fogyasztottak. – B/ Juhvaj készítéséhez a
hortobágyi pásztorok különböző alapanyagokat használtak/használnak. Szokásos a juhvaj készítése sajtból, a gyúrás, formálás folyamán kézi erővel kipréselt zsíros savóból. – C/ A vaj részben tapasztalatokon alapuló gyógyító
felhasználása közül leggyakoribb a kelésre, gyulladt bőrfelületre, kipállásra
használt sótlan vaj, vmint az égési se-
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bekre, gyulladt szemre tett pakolás. – D/
Szóláshasonlat: Ojan a szíve, mint a vaj:
nagyon érzékeny, gyengéd. Közmondás:
Akinek vaj van a fejin, ne mennyík a
napra!: aki vétkes vmiben, húzza meg
magát. A vaj jelentőségéről közvetve a
népnyelvi szókincs is árulkodik: Az
egyik édes nyári alma hasonlósági névátvitellel vajalma, egy körtefajtáé vajkörte, egy babfajtáé vajpaszuly; régi
népi gyógyszernév a csecsvaj, a disznóhájból sütött zsír a hájvaj. L. még: népi
gyógyászat; a fogalmak szócikkeit is!
vajköpülő: → köpülő
vajkörte ~ fn Puha húsú, bő levű →
körtefajta.
vájling: → vájdling
vajpaszuly vajpaszuj fn Köznyelvi
neve: vajbab. Húsos, halványsárga hüvelyű → paszuly.
vajtányér ~ fn Vajastálka.
vajúdás ~ fn Körülírással: nehíz
óṷra/óṷrája. Szülési fájdalmak (elszenvedése).
vak ∼ mn/fn – A/ Testi fogyatékosság (vak koldus), fejletlenség (vak macskakölyök) miatt nem látó. Rokon értelmű
szépítő megjelölése: világtalan. Aki az
egyik szemére nem lát, az fél szemire ~,
aki alig lát, az → vaksi, a sérült szemű,
rosszul látó ember gúnyos neve: → vakjáger. Főleg lovak, de ember szembetegsége is lehet a → havivakság, az ilyen
állat (ember) havivak. – B/ Szóláshasonlat: Ojan ~, mint a setít íccaka: nagyon
sötét. Örül neki, mint ~ a fél szeminek:
csekélységnek szerfelett örül. Nekimegy mindennek, mint a ~ légy: a) roszszul lát. b) ügyetlen. Megy, mint a ~

vadborsó
légy: a) nem néz se jobbra, se balra. b)
figyelmetlenül nekimegy vminek, vkinek. Szólás: Vak mongya a világtalannak, hogy te nem lácc:olyan hibáért dorgál v. csúfol vkit, amelyet ő maga is el
szokott követni. A ~ is láthattya/láttya,
ha nem láttya, tapogattya: (tréf) teljességgel nyílvánvaló. Nem adnám oda egy
~ lúír: semmiért sem adná. Közmondás:
Szemesnek áll a világ, ~nak az alamizsna: az boldogul, aki ügyes, életrevaló.
Mondhatod a ~- nak, hogy megvírradt:
mondják arról, akit nem lehet a tévedése
felől meggyőzni. A ~ is azt mondta,
majd megláttyuk: ne bízzunk az olyan
ígéretben, amelyet így vezetnek be:
Majd megláttyuk.
vakablak ~ fn Belül polcokkal ellátott, kívül esetleg ajtóval v. függönnyel
elzárható falifülke. L. még: ablak
vákáncs ~ fn Összetétellel: vákáncsfőÝd, vákáncserdőÝ. A → vákáncsos által betelepítendő, ill. betelepített és gondozott erdőparcella, amelyen a fák felnövekedéséig kapásnövényeket is termesztett. A ~ nem fizetett bőven, tengeriből egy holdon jó, ha 6−7 q termett, ez
csupán egy disznó hizlalásához volt
elegendő. A ~os a felfogott ~on először
házat épített. Kifejezésben: Vákáncsba
íl: ~os életformát folytat.
vákáncserdő: → vákáncs
vákáncsföld: → vákáncs
vákáncsos ∼ fn – A/ A ~ok Debrecen
város alkalmazásában álló erdőtelepítők
(és erdőirtók) voltak. Ők telepítették a
város határának keleti részén, az Erdőspuszták (Nagycsere, Fancsika, Haláp,
Bánk, Pac) területén elterülő erdőket. Az
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elnevezés a latin vacans ’megüresedő’
szóra vezethető vissza, amely a 19. század első évtizedeitől a debreceni közigazgatási iratokban a városra szálló elhagyott v. elpusztult erdőterületek megjelölésére szolgált. Később ’betelepítendő parcella’ jelentése alapján nyerte el az
erdőtelepítést végző személy a ~ megnevezést. Az 1880-as években vezette be
Debrecen városa az erdőtelepítés hatékony(nak tartott) (?) és egyben ingyenes
módját, amellyel az akkorra már jelentékennyé váló helyi munkanélküliségen is
igyekezett segíteni. Debrecenben azonban még az uradalmi cselédek is csak
utolsó menedékképpen húzódtak be az
erdőbe, a ~ok rétege így jórészt a környező települések legelesettebb napszámosaiból, mezőgazdasági munkásaiból
tevődött össze. A város a sokgyermekes
nincstelenek között 6−8 holdas irtásföldeket osztott ki erdőtelepítésre. Az
1920-as évek elején mintegy ezer sokgyermekes család − kb. hatezer fő − élt
és dolgozott a vákáncson. Az elszegődött ~ lakás ’kunyhó’ és ól építéséhez a
várostól kapott fát, és megengedték neki,
hogy az általa beültetett vákáncson, a
makkvetés v. a faültetés sorközeibe saját
szükségletre kapás növényeket, krumplit,
tököt, babot vessen, tengerit azonban
nem vethetett. A termesztett növényekkel együtt a faültetést is megkapálta. 4−5
év múlva, amikor a telepítés annyira
megerősödött, hogy a köztes művelést
már nem lehetett folytatni, az 1930-as
évek közepéig a ~ új parcellát kapott
telepítésre. Ezért állandóan költöznie
kellett. A sajátosan vándorló életformából is következett, hogy a ~ lakóépülete

vadborsó
nagyon kezdetleges volt. 150−200 cm
mélyen földbe vájt putriban, vákáncsoskunyhóban, földkunyhóban, gödörlakásban v. domboldalba ásott földházban élt
családjával. Ilyen földbe süllyesztett hagyományos lakóház még 1945 után is
sok található az Erdőspuszták erdeiben,
bennük ekkor még az erdőtelepítő ~ok
élnek. Az utolsó földház Nagycserén az
1970-es években tűnt el, de hasonló
földólak később is előfordultak. A kunyhóba enyhén befelé lejtő gádoron lehetett bejutni. A kunyhó falát hasított akácfákkal bélelték ki, v. vesszővel fonták
be, ezt sárral tapasztották be. A tetőre,
vagyis a szarufára ágas-bogas plafont
’mennyezet’ raktak, mert az épületnek
nem volt padlása. Az ágakra szalmát,
gazt, erre földet hánytak. A „tűzfalban”
a föld felszíne fölött tenyérnyi üvegdarab, ez volt az ablak, itt szűrődött be
kevéske fény. Az egy-, ritkábban kéthelyiséges lakás berendezése nagyon szegényes volt: fekvőhelye a dikó volt, asztal gyanánt földbe vert cölöpökön egy
deszkalap szolgált, széknek megtette a
nádasokból kivágott zsombék, de leginkább egy rövidre vágott tönkő ’tőke, farönk’ is. Konyhai eszközei alig voltak:
vasfazik ’bogrács’ és néhány kanál. A
helyiségben a korábbi időkben a földön
tüzeltek, később csikóstűzhely (csikóskonyha, csikóssparheld) volt. A kemencét az udvarra építették. – B/ A 20. század elejéről azonban még jobb anyagi
körülményekről tudtak a ~ életformát
ismerő idős adatközlők. Az élelmesebbek például kunyhójuk alatt kis pincét
alakítottak ki, lejárata az ágy alatt volt,
ott tárolták a piacra és saját fogyasztásra
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termelt sárgadinnyét, görögdinnyét, a
télre eltett krumplit, zöldséget. A domboldalba épített istállókban, földólakban
néhány tehén, ló és esetenként ötvennél
is több disznó volt. Nyáron részes aratást, harmados tengerit vállaltak. Ekkortájt még tisztességes szegénységben éltek, de nem volt elzárva előlük a földtulajdon szerzésének v. a bérlővé válásnak
a lehetősége sem. Életkörülményeikben
a kedvezőtlen változás 1915 táján következett be, ekkoriban szabályozták a vákáncson az állattartást. A ~nak egy lova,
egy-két tehene lehetett, vmint 2−3 kocának és egyéves szaporulatának a tartását
engedélyezték számára. A baromfik közül tyúkot, rucát ’kacsa’ korlátlanul
tarthatott a kunyhója körül, libát azonban nem, mert a liba lerágta volna a fiatal hajtást. Ugyanezen okból kecskéje
sem lehetett. A lekaszált széna fele, esetleg kétharmada az övé maradt, a többi a
várost illette. A ~ télen rendszeresen dolgozott a favágáson, irtáson. Speciális
szerszáma nem volt, munkájához csákány, fejsze, irtókapa, különböző fűrészek, így nyesőfűrész, keretes fűrész, keret nélküli, ún. rókafarkú fűrész/rókafark (az asztalosok pászítófűrésznek
mondják); a nagy fák elfűrészeléséhez
keresztvágófűrész szükségeltetett. A feles tucskózás az övé volt, vagyis a kitermelt tuskó és gally felét eladhatta. Ezért
a „tehetősebbek” talyigát, egylovas szekeret tartottak. Az már nagygazdának
számított, akinek volt egy rossz szekere
és egy lova, amivel a friss tucskóját befuvarozta a Kisállomás melletti fapiacra,
ahol eladta a helybeli szegény embereknek. A város szegényebb lakosságát ők

vadborsó
látták el tüzelővel. Megélhetésükhöz hurokkal, csapdával végzett alkalmi vadfogás is hozzátartozott. Mindezekkel
együtt a múlt évszázad elejétől a~ok már
nagy szegénységben éltek. A nyirkos,
sötét, hideg, zsúfolt lakásban télen reggeltől estig leginkább csak főtt tengerit,
lófogútengerit eszegettek, levét cukorrépával ízesítették. A rágcsálóktól sem
mentes otthonokban élő ~ok gyermekei
ritka kivételtől eltekintve analfabéták
voltak, hiszen ruha és lábbeli híján alig
jártak iskolába. Nyáron elálltak cselédnek, pásztornak, v. cserebogarat gyűjtöttek, a madarak fészkét kirabolták, tojásaikat kiszívták. – C/ A ~ szigorú szerződésben állt az erdőgazdasággal. Az erdőgazdálkodást: nyesést ’irtás’ (nyesedék), vágást, telepítést a város szakképzett erdészei irányították. A telepítéshez
a ~ a facsemetét az erdészettől kapta, a
vákáncsföld minden holdjáért 5 napig
ingyen kellett művelnie a csemetekerteket. Sem kunyhóját, sem vákáncs- földjét nem adhatta át másnak, kunyhójába
idegent nem fogadhatott be, a földet bérbe adni v. részben kiadni nem lehetett.
Az erdősítés befejezése után a~nak le
kellett bontania a kunyhóját, de a faanyagot nem vihette el, mert az a város
tulajdona volt, hanem csomóba kellett
rakni; a kutat be kellett tömni, nehogy a
vadak beleessenek. Elköltözése előtt a
telephelyét még köteles volt feltörni és
husánggal beültetni. Ha a ~ kevés javaihoz mégis ragaszkodott, könyörtelenül
kilakoltatták, elűzték. Az 1930-as évek
közepétől ez már gyakran csendőri segédlettel történt. A ~ok száma ez idő tájt
már rohamosan csökkent, az 1940-es
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években pedig megszűnt ez a sajátos
foglalkozás és vele a ~ módszerű erdőművelés. – D/Az erdészeti szakemberek
szerint a ~ rendszer szükséges rossz volt.
A nehezen fegyelmezhető ~ok sok kárt
okoztak az erdőkben. Munkájuk értéke
nem állt arányban azzal a kárral, amit a
lakásuk körüli erdőkben és mezőgazdasági területeken családjuk és jószágállományuk okozott. De a ~oknak is rossz
volt, mert sok és nehéz munkával csak
nehezen tudtak megélni a vákáncsból. L.
még: a fogalmak szócikkeit is!
vákáncsosház: → vákáncsoskunyhó
vákáncsoskunyhó vákáncsoskunyhóṷ fn Ritkábban vákáncsosháznak is
említették. A → vákáncsosok szegényes
bútorzattal berendezett lakása, kunyhója.
A telepített erdőrészt elhagyva le kellett
bontani, faanyagát összerakni.
vákáncsostalyiga vákáncsostajiga fn
A → vákáncsos által javarészt fából, ill.
vesszőből készített, kétkerekű, egyfogatú
kordé. Oldalzápjai vesszővel voltak befonva, gyakran vesszőfonat volt az aldeszka is. Ezen hordta be a vákáncsos a
debreceni piacra a hasított dücskőt ’tuskó’, gyökeret, vágott fát, amiből téli időben pízelt.
Vákáncsos utca: → utcák−utcanevek
vakarás ~ fn 1. A → disznóölés
részművelete. Otthon a háznál végezték
a régi időkben is. Eszközei a → kaparókés, vakarókés, szőrkasza. A kúthoz közel a vályú mellé 1 m távolságra (a leölt
disznók számától függően) rudakat fektettek egymás mellé. Rájuk száldeszkákat helyeztek hosszában, ezekre a disznót/disznókat lábbal fölfelé. (Egyesek a
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levett istállóajtót használták erre a célra.)
A vízzel tele vályú mellett egy nagy
dézsa állt szintén tele vízzel. A locsolás
egy nagyobb gyermek feladata volt, aki
orros csuporból öntötte a vizet a kívánt
helyre. A → böllér megmosta a disznó
hátulsó lábát, majd nekieresztette az
élesre fent vakarót, hámlott a fekete rész
lefelé, csontszínű fehér bőr maradt. A
segítő közben a disznó első felén nagyolt
egy kaszavakaróval, ezzel a nagyját leszedte. A böllér az állat hasi részét vakarta. Majd hasára fordította, a hátát pár
perc alatt megtisztította. (Volt, ahol a ~t
az állat hátának megtisztításával kezdték.) Végül érdes tengericsutkával a
disznó két fülét kidörzsölte, bő vízzel kimosta. Legvégül az egész állatot erős
vízáradattal megcsapatta. 2. → Tímármesterségben a bőr húsos oldalának
megtisztítása, levakarása.
vakarcs: → vakarék
vakarék vakarík fn Alakváltozatai:
vakarcs, vakaróṷ. 1. A sütőteknő oldaláról levakart tésztamaradék, ill. az ebből
sütött kis cipó, lepény v. madár alakú
kalács. A gyerekek sütve szerették rágcsigálni. 2. Sokgyermekes családban az
utolsó gyermek. 3. Fejletlen, vézna gyermek.
vakaró vakaróṷ fn 1. Az istállózó állattartásban az állat bőrének tisztántartására használt fogazott fémeszköz. Legygyakrabban a ló szőrét tisztítják vele,
ezért → lóvakarónak is mondják. 2. →
vakarókés. 3. → vakarék. L. még: bárányjegy, padvakaró, szőrvakaró, vakarcs
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vakarókés vakaróṷkés fn 1. Mondják
vakaróṷnak, teknőÝvakaróṷnak is. Lapátszerű, görbe alakú eszköz, amellyel a
dagasztóteknő oldaláról az odatapadt
tésztát levakarják. Szóláshasonlat: Görbe, mint a vakaróṷkés: nagyon görbe,
hajlott. 2. Régi kaszából készült változatának neve: szőÝrkasza. → Disznóöléskor a megperzselt disznó bőrének kaparására használt, gyakran rossz kaszapengéből készített, egy- v. kétnyelű kés, →
kaparókés. 3. → Tímármesterségben a
bőr húsos oldalának megtisztítására
használt, kb. 50−60 cm hosszú, kétnyelű
kés.
vakarópolc vakaróṷpóṷc fn Kis polc
az istállóban, ezen tartják a lóvakarót és
más tárgyakat, eszközöket.
vakarótarisznya vakaróṷtarisznya
fn A ló tisztítására való eszközök tartására használt vászontarisznya.
vakart hal ~: Kövér hal. Szóláshasonlatban: Ojan, mint a ~: (gúny) nagyon kövér (fiú)gyermekre mondják.
vakbarázda ~ fn Durva megnevezése: baszóṷbarázda. Barázdák között
meghagyott, fel nem szántott kis földcsík, földsáv, ill. félbeszakadt, végig
nem vont barázda. − Szántáskor előfordul, hogy az → eke rosszul szánt, félresiklik v. kiugrik a földből, ill. a fel nem
szántott talajra ráborítja, ráfordítja a
hantot.
vakbélgyulladás ~ fn − Szóláshasonlat: Komoj, mint a ~: (gúny) a) ember
szótlan. b) eset, ügy nem komoly.
vakbogár ~ fn Másik neve: vakmítej.
→ Tímároknál: beforradt régi seb helye
a kikészített bőrön.

vadborsó
vakcsap ~ fn Hordón a csap számára
fúrt lyukba illő, hosszú, tömör fadugó.
vakcsat ~ fn Pecek nélküli csat.
vakerál ~ i Ravaszságból v. tréfából
hazudozik.
vakgerendás mennyezet ~: Alulfelül deszkaborítással, méterenként elhelyezett fenyőgerendákra készült menynyezet.
vakhal ~ fn Kirántott zsömleszelet.
A zsömleszeletet tojásba mártják, hirtelen kisütik, és fahéjas porcukorral megszórják. L. még: cívis konyha
vakjáger ~ fn (gúny) Sérült szemű,
rosszul látó ember. L. még: vak
vakkant ~ i 1. → Kutya rövid hangadása. 2. Ember hirtelen és röviden megszólal.
vakkémény vakkímíny fn A füsttelenítés kezdetleges eszköze. A tűzhelyek
füstjét összegyűjtötte, és a padlásra vezette, ahonnan a tetőnyílásokon át oszlott el. Leggyakrabban a konyha pitvari
mennyezetébe építették be, és vmennyi
házbeli tűzhely füstjét odavezették. A
~ek nagymértékben fokozták az épületek
tűzbiztonságát. Palástjuk, tetejük megakadályozta, hogy a szikrák rápattanjanak a gyúlékony tetőfelületekre. A ~t a
→ szabad kémények különböző változatai szorították ki a használatból.
vakkeret ~ fn Szűkítő eszköz a →
kaptár belsejében, amely a fészket zárja,
szűkíti.
vakköröm ~ mn Kézen, lábon eltorzult, gombás → köröm.
vaklál ~ i Vakoskodik.
vaklégy ~ fn Kékeszöld színű →
légyfajta.
vaklyuk vakjuk i Élelmiszerek, ill.
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különféle eszközök tárolására használt,
gyakran polcokkal és függönnyel v. ajtóval ellátott kisebb → vakablak.
vakmeleg ~ mn Tikkasztó, fülledt
meleg.
vakmétely: → vakbogár
vakmetszés vakmeccís fn → Tímárok és → csizmadiák szóhasználatában:
nyúzáskor ejtett, véletlen, csaknem a bőr
színéig hatoló vágás. Nyúzás során a
bőrbe való véletlen bemetszés.
vaknyakas szűr ~: Nagyobb gallérral, szélesebb szegéssel készített nyakas
→ szűr.
vakog ~ i → Kutya egyet-egyet vakkant.
vakolómalter vakolóṷmalter fn Vakoláshoz használt, hígabb → malter.
vakond ~ fn Nevének alakváltozata:
vakondok. Föld alatti járatokban élő,
zömök testű, sötét, bársonyos bundájú
rovarevő állat.
vakondok: → vakond
vakondtúrás ~ fn → Vakondtól feltúrt földkupac. Ha tehették, a cívis háziasszonyok a porhanyós ~ba ültették a
virágot. Népi találós kérdésben: Útonútfélen üstöt borogatnak. (Oláh Gábor
gyűjtése)
vakpállás ~ fn Másik neve: szárazpállás. → Tímároknál az állati bőr kisebb hibája.
vaksi ~ mn Rövidlátó. L. még: vak
vakszem ~ fn (rég) Halánték. Ha valakit ~en ütnek, rögtön meghal. L. még:
emberi test
vakszik ~ fn Gyér növényzetű v. teljesen puszta szikes talaj. Akkor sem terem, ha kezelik. A hortobágyi legelőn is
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sok ilyen terméketlen, sziksótól virágzó
rész található.
vakszűr ~ fn Kihajtó nélküli, az elején csipkézett szélű posztócsíkkal szegett → szűr.
vaktetű ~ fn Fagyástól származó
viszketeges betegség a lábon. L. még:
népi betegségnevek
vakvarjú vakvarnyú fn Más nevei:
bakcsóṷ, íjjeli gém. A → gémek rendjébe tartozó, varjú nagyságú vízi madár.
vakveréb ~ fn (gúny) Rövidlátó ember. L. még: vak
valag ~ fn (rég) 〈Főként〉 női → segg.
A picsát rígen ~nak mondták. L. még:
emberi test
valahon ~, valahun hsz Valahol.
valamék ~ nm Valamelyik.
válás: A (cívis) paraszti erkölcs a házasságot véglegesnek, felbonthatatlannak, hóṷttig halálig tartónak tekintette,
még abban az esetben is, ha a házasfelek
békétlenül, hűtlenül éltek együtt, a nő
terméketlen v. a férfi impotens volt. A
házasság megszakításának módja a →
szétköltözés volt, amikor az asszony hozományával v. anélkül visszaköltözött
szüleihez. Az asszony hazaköltözését
általában nem fogadták szívesen, gyakran visszaküldték férjéhez, v. összebékítették őket. Végleges inkább akkor lett a
szétköltözés, ha a férj küldte haza okkal
feleségét, vagyis elhajtotta a háztól. Hazaköltözés esetén az asszony kisebb
gyermekeit magával vitte, de idővel a
munkaképessé lett fiúgyermekek visszaköltöztek v. visszajártak dolgozni az
édesapához. A két világháború között a
törvényes ~ok egyre gyakoribbak lettek
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a parasztság körében is. Az elvált ember
és az elvált asszony helyzete általában
nem volt hátrányos, bár újabb házasságkötés szempontjából, már korábbi házas
állapota, életkora, gyermekei miatt lehetősége korlátozottabb volt. Az egyén törvényes ~ utáni magatartása döntően befolyásolta a róla alkotott véleményeket.
választ ~ i 1. Csecsemőt, szopós állatot el~. 2. Vél vminek. Mesének ~ottam.
választás ~ fn Szopós → malacnak,
báránynak az anyjától való elválasztása.
L. még: juhtartás
választási malac ~: Mondják választott malacnak is. Szopástól, anyatejtől
elválasztott → malac.
választék választík fn Helyiségek
közötti választófal. Választíkot ípít az
óṷlba.
választott malac: → választási malac
valger ~ fn → Mézeskalácsosoknál:
nyújtófa.
válik ~ i − Adatolt igekötős alakjai:
→ aláválik, elválik, felválik, kiválik, leválik, megválik.
váll ~ fn 1. Testrész. Szólás: Bal ~rúl
szóṷl hozzá: fölényeskedve, félvállról
beszél vele. 2. Négyszögletesre rakott
boglya magasabbra rakott sarkai közül
az egyik. 3. A kerékküllőnek azon része,
amely már nem megy bele a talpba,
amelyen a keréktalp megütközik. 4. A
kolomp vízszintes alakú, széles, felső
része, amelyen a fül és az ütőtartó van.
L. még: emberi test, ingváll, keretváll
vállaltatós kec vállaltatóṷs kecc:
Ketrec; a → hodály leválasztott része,
ahol az anyabirka elvállalja a bárányát.

vadborsó
Kb. 1 x 1 m területű rész a hodályban. L.
még: juhtartás
vallás ~ fn − Szólás: Kitér a ~ábul:
csúnyán káromkodik. Közmondás: Minden ~, jóṷ ~, csak a kár~ nem: rossz dolog az, ha az embert veszteség éri, ha
kárt vall. Más változatban: Legrosszabb
~ a kár~.
vállas ~ mn Kiszélesedő, széles.
valláscsúfoló: A → csúfolóknak az a
csoportja, amelyben a közösség a más
hiten levők vallásának gyakorlását, szokásait, hittételeit gúnyolja ki kíméletlen,
sokszor bántó éllel, de mindig a humorra
törekedve. (Valláscsúfolónak tekintem a
szószerkezetből v. csupán egyetlen szóból álló nyelvi elemeket is.) Általában a
kisebbségben levő felekezettel gúnyolódnak. E csoporthoz tartoznak a kántorcsúfolók, papcsúfolók is, ezekben a hivatásukkal összeegyeztethetetlen viselkedésű egyházi személyeket állítják pellengérre. Mivel a társadalmi kapcsolatok
bonyolultsága miatt az izraelita vallásúakról szóló ~kat a → nemzetiségcsúfolók
(→ zsidó) között tartom számon, a szorosan vett ~k a református vallású cívis
(paraszt)polgári társadalomban a római
katolikus felekezet hitelveihez, egyházi
személyeihez, ill. híveihez kötődnek. A
példák egy része arra utal, hogy a cívis
polgár saját vallásának általa felismert
hiányosságait sem titkolta el, ill. szívesen állította pellengérre. Nézzük a példákat! A reformátusok a katolikusokat,
ill. a katolikus papot gúnyosan → katlanmókusnak nevezték, míg a katolikusok őket → lóformátusnak, lúformátusnak, → karórágónak, zsíros nyakú kálvinistának titulálták. A szenteskedő, ál-
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nok ember nagy jezsovita, a sápadt, beteges embernek pápista színe van. A
templomozást elhanyagoló személyt →
tarisznyahitűnek gúnyolták, az ilyen
embernek ugyanis csak arra van gondja,
mi van a tarisznyában. A hitetlent, az
ateistát megvetően → kutyahitűnek
mondták. (Itt említhető, hogy a baptisták
esti szertartását a 20. század elején nem
kis gúnnyal → motozóestének nevezték.)
A papi nőtlenség elve miatt a katolikus
papokra vonatkoznak a következők:
Nincs mennyország, se pokol, még a pap
is kupakol. Katona, diák, pap, odamegy,
ahon kap. Minden felekezet papjára
érthetők a következő frazémák: Minden
ember hazug, még a pap se igaz. A jóṷ
pap is hóṷttig tanul, mégis tanulatlan
hal meg. A papot kell kinálni, meg a lovat, a többinek van esze, hogy egyík. Telhetetlen, mint a papzsákja. A református
„önirónia” példái: A rossz kántor a szíp
íneket is félreviszi. Kikopott, mint a kántor a nóṷtábúl. Kántorok, rektorok, mind
a kettőÝ jóṷ torok. Szegíny az eklézsia,
maga harangoz a pap. L. még: cívis vallásosság
vállaserdei ~ fn Magyar → szőlőfajta, amelynek a fürtje fölül kiszélesedik.
valláserkölcs: A vallás tanításán alapuló erkölcs. L. még: cívisek erkölcse
vállas rész vállas rísz: A → guba két
része közül az, amely összevarrásnál a
vállra esik, és amelyet tömöttebbre szőttek, több fürttel, mint az aljas részt.
vállazott keret ~: → Méhészetben
olyan keret, amely vállal, azaz ütközővel
van ellátva, hogy a keretek közötti szükséges távolságot biztosítsa.
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vállbőr vállbűr fn A → bunda, ill.
juhászbunda vállrésze.
vállfa: → nyakfa
vállfolt vállfóṷt fn Munkára használt
férfiingre toldott rész, amely a vállra
esik. Az új ingre tették rá.
vállfürt: → vállszőr
vállkarika ~ fn A → hám szügyellőjének két végére kb. 1/3 résznyi távolságra varrott, 6−8 cm átméretű vas- v. rézkarika, amelybe a vállszíjat és a segédszíjakat fűzik.
vállkendő vállkendőÝ fn Utcai felsőruhaként használt, igen nagyméretű,
hosszában téglalapra hajtva vállra vethető vastag → kendő. Fajtái: a) Nyakra v.
nyakba való kendő, → keszkenő, mellkendő. A klasszikus változat: háromszög
alakú(ra hajtott) ~, amelynek egyik sarka
a viselő hátára lóg le, a másik kettőt a
mellén keresztezik, és többnyire a karja
alatt újra hátravezetik, ott deréktájt öszszeerősítik v. csak egymás mellé fogják
a két ágat. Anyaga kezdetben házivászon, majd gyolcs, később ezeknek kékre v. feketére festett változata. Elterjedt a
piros, olajos mintás karton, a különböző
színű alapon rózsás, rojtos szélű → kasmírkendő/kasmirkeszkenő. A 20. század
elején jellegzetes ünneplő kendő volt
más szövetek mellett a selyem ~: fekete
v. más színben, virágmintával, szélén
általában rojttal. Később a ~ országszerte
elmaradhatatlan kelléke lett a női viseletnek. Rendszerint → ingváll és mellény fölött hordták, néha ujjas is került
alá. Fölé vehettek még ujjasféléket. Általában előbb kiment a divatból, mint a
mellény. Úgy igazították, hogy a mellett
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laposítsa. b) Leterítő kendő, → nagykendő: vastag gyári szövet, általában
barnás alapon, négyzethálós mintájú,
rojtos szélű, négyzet alakú kendő. Előbb
a polgáriasabb öltözékű alföldi községekben, később kocsin járás alkalmára
átvették a parasztosabb viseletű helységek is. c) → Berlinerkendő: vastag, fekete, fehér, drapp v. más színű berliner
gyapjú fonalból kötött, esetleg horgolt,
rojtos szélű, 150 cm oldalú, négyzet
alakú kendő. L. még: átalló, cívis női
viselet
vállpecsét ~ fn Megkülönböztető jelzés, → bilyog a jószág lapockáján. L.
még: oldalpecsét
vállszíj ~ fn Lószerszámon a → hám
két oldalát közvetlenül a ló marján keresztül összekötő szíj. Ez tartja a hámot.
vállszőr vállszőÝr Másik neve: vállfürt. A kiválogatott gyapjúnak az a része, amelyet a szövéskor a → guba vállas részébe raknak, a guba vállrészének
kialakításához használnak. Ez a leghoszszabb szálú, legkiválóbb minőségű gyapjú.
vállvirág ~ fn Nyakas szűröknél a
gallér felső, nyaki részének hímzése. Az
elej és a gallér váll fölötti összetoldásának hímzése.
-való -valóṷ Összetételi utótag. Adatolt példái ábécérendben: ágyelévaló,
alábbvaló, aljnakvaló, befognivaló, bélnekvaló, bikaalávaló, borravaló, derékrevaló, égetnivaló, elébbvaló, életrevaló,
élnivaló, elölvaló, fejrevaló, feljebbvaló,
félrevaló, férjnekvaló, foltoznivaló, fürtnekvaló, halnivaló, haszonravaló, hiábavaló, hoznivaló, hozzávaló, jóravaló,

vadborsó
kenyérnekvaló, kenyérrevaló, kezébevaló, kötélrevaló, kutyánakvaló, lábravaló,
magnakvaló, melléknekvaló, mennivaló,
menyasszonynakvaló, nyakravaló, nyúlnivaló, odavaló, otthonvaló, őrnivaló,
rajtavaló, semmirevaló, szabnivaló,
szőrnekvaló, talpalávaló, tűzrevaló, utánavaló, vadravaló, világravaló, zsebbevaló, zsírnakvaló. L. még: a szócikkekben!
válogatás ∼ fn 1. Szőlészetben: a satnya hajtások letörése a tőkéről. 2. A
gyapjú felhasználás szerinti csoportosítása. A főbb csoportok: → bélnekvaló,
fürtnekvaló, melléknekvaló, szőrnekvaló. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
valósi valóṷsi mn Való. Valahova
valóṷsi: vmely környékre való. Összetételekben: → idevalósi, odavalósi.
vált ~ i 1. Kifejezésekben: pl. ipart
~: iparengedélyt megszerez, önállóan
dolgozik saját műhelyében; cselédkönyvet ~: szülő a tizenhatodik életévét betöltő gyermekének a hatóságnál cselédkönyvet állíttat ki. 3. Jóṷl ~ az esze:
gyors, eleven észjárású. L. még: kivált
váltás ∼ fn A → szövésnek azon művelete, amikor a két részre osztott mellékszálak alsó szálai felsőkké, felső szálai pedig alsókká válnak.
váltó váltóṷ I. mn Váltásnyi. Egy
váltóṷ fehírnemű/Váltóṷ ruha: egy váltás fehérnemű. Váltóṷt vesz fel: tiszta
ruhát vesz fel. II. fn 1. Rendelésre.
Váltóṷba/Váltóṷra vállaltat/kíszíttet/csináltat/rendel/kíszít: gubát, lábbelit, szekeret stb. rendelésre készíttet, ill. készít.
Váltóṷba/Váltóṷra kíszül: guba, lábbeli,
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szekér stb. rendelésre készül. 2. → cságató.
váltóba készült cipő: → váltócipő
váltóba készült csizma: → váltócsizma
váltóba varrott szűr: → váltószűr
váltóbőr váltóṷbűr fn → Tímármesterségben elhullott jószágnak megrendelésre kikészített bőre.
váltócipő váltóṷcipőÝ fn Szószerkezettel: váltóṷba/váltóṷra kíszült cipőÝ.
Megrendelésre készült → cipő. Én is
váltóṷcipőÝt csináltattam, ha szípet
akaram. A váltóṷba kíszült cipőÝ jobb is
vóṷt, két esztendeig is eltartott egy talpalással.
váltócsapos metszés váltóṷcsapos
meccís: Szőlő, gyümölcsfa metszésének
egyik módja. L. még: szőlőtermesztés−
szőlőművelés
váltócsizma váltóṷcsizsma fn (rég)
Szószerkezettel: váltóuba/váltóra kíszült
csizsma. Megrendelésre készült → csizma. L. még: mondvacsinált
váltócsizmadia váltóṷcsizsmadia fn
(rég) Csak megrendelésre dolgozó →
csizmadia. – A helyi anekdota szerint:
Váltóṷba rendelt csizsmát a debrecenyi
póṷgár. De a csizsmadia három év alatt
se kíszült el vele. De mester! – méltatlankodott a cívis gazda. Az Isten hat nap
alatt teremtette a világot, maga meg három esztendőÝ alatt se tudta a csizsmát
elkíszíteni!? Meg is baszhattya azt, ojan
is az! – tromfolt vissza a csizmadia.
váltóeke váltóṷeke fn Olyan → eke,
amelynél a talyigarúdhoz csatlakozó
váltóval a barázda szélessége szabályozható, azaz az eke nagyobbat v. kisebbet
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fog a vágásnál. A debreceni gazdák általában ilyen ekefajtával szántottak.
váltópénz: → pénznemek−pénzegységek
váltóra készült cipő: → váltócipő
váltóra készült csizma: → váltócsizma
váltóra varrott szűr: → váltószűr
váltóruha váltóṷruha fn (rég) Megrendelésre készített ruha. L. még: cívis
férfiviselet
váltószabó váltóṷszabóṷ fn (rég)
Nem vásári árusításra, hanem megrendelésre dolgozó → szabó.
váltószűr váltóṷszűr fn Szószerkezettel: váltóṷba/váltóṷra varrott szűr.
Megrendelésre készített → szűr. A szűrt
v. váltóba varrták, azaz megrendelésre
készítették, v. → fogadott szűr volt, azaz
vásárban árusították. L. még: cívis férfiviselet, váltó
váltott ~ mn Egymást váltó. Az istállóṷba a ~ lovakat tartották.
váltott bölcső váltott bőÝcsőÝ: Az a
sejt, amelyet a méhek az anya elpusztulása után néhány munkásálca körül tágas
anyabölcsővé alakítanak át, és a munkásálcából anyát nevelnek. L. még: méhészet
váltott gyerek ~: Gonosz szellemek
által kicserélt gyerek. L. még: cívis hiedelemvilág
váltott küllő váltott küllőÝ: A →
szekérkerékben fél → küllővel kintebb
van minden második küllő. Későbbi „találmány”.
változás ~ fn Egészség rossz(abb)ra
fordulása. Valami ~om van, nem érzem
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jóṷl magam. − Összetételben: → időváltozás, szőrváltozás.
változó víz változóṷ víz: Előbb langyos, majd meleg víz. Ilyen vízzel mosták át a disznóbelet.
válu → vályú
vályog vájog fn – A/ Pelyvás sárból
készített, szárított agyagtégla. A ~építkezés főként fában és kőben szegény, de
~vetésre alkalmas földben, agyagban
gazdag alföldi vidékekre volt jellemző.
A ~ Debrecenben és a debreceni tanyavilágban is régóta használt építőanyag,
amely a második világháború után fokozatosan háttérbe szorult a tégla, a kő, ill.
a beton építőanyaggal szemben. A ~ készítéséhez legjobb a szikes agyag. Ilyet a
debreceni határ nyugati részén, az ún.
fekete földön találtak. A város határának
nyugati oldalán minden tanyát a helyben
készített ~ból építettek, de a homokos
talajú keleti rész tanyáihoz, ill. a városi
porták gazdasági épületeihez (istálló,
tyúkól stb.) is itt vetették a ~ot. A legtöbb ~ot nyáron vetették. A ~vetés első
lépéseként kinézték a jó helyet, és kiásták a víz gödrét. Legtöbbször régi, már
elhagyott ~vetőgödröt fogtak fel, mert
ott nem kellett új gödröt ásni, hanem az
abban levő vizet használhatták. Az ásóval kiásott agyagot összevágták, majd
vízzel jól lelocsolták, elárasztották, az
így nyert sarat behintették pelyvával,
esetleg törekkel v. tört szalmával, majd
bekapálták. A bekapált sarat rövid ideig
állni hagyták, utána megtaposták. A jól
összedolgozott, öreg sarat az előre megvizezett, pelyvával behintett → vályogvetőbe gyömöszölték. Különböző nagy-
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ságú egyes és kettes vetőt használtak. A
tetejét vizes kézzel lesimították. Aztán a
vetőt a vetőhelyre húzták v. vitték, ott
felemelve megfordították, és egy erőteljes mozdulattal a sorba vágták. A sár kijött a vetőből, és a kivetett ~ sorba állva
szikkadni kezdett. Általában egy heti
szikkadás után, amikor már tartása volt,
felállították v. oldalukra borítgatták, és
így hagyták újabb egy hétig szikkadni. A
kiszikkadt ~ot a ~vetőgödör szomszédságában gúlázták, azaz dupla sorral, hézagosan, háromszögekbe rakták. A gúlába rakott ~ tovább száradt, és egy-két
heti száradás után a közelben, olyan helyen, ahonnan szekérrel könnyen el lehetett szállítani, kazlazták, azaz több sorban egymásra és egymás mellé rakták, és
befedték. A ~ kazlakban állt mindaddig,
amíg el nem szállították az építkezés
színhelyére. Gyakran nem azonnal használták fel, hanem csak a következő tavasszal. Ilyenkor a tanyaudvaron v. a
városi portán tömötten, de ugyanakkor
szellősen, nyeregtetősen egymás mellé
és egymás fölé helyezték, kukoricaszárral, esetleg szalmával, náddal v. kátránypapírral lefedték. Így is továbbszáradt, és alkalmassá vált a felhasználásra.
– B/ A ~falat sima sárral készítették, és
tapasztani kellett agyagsárral. Ha vakolni akartak, akkor a ~falra léceket szegeztek, megvagdosták, v. dróthálót erősítettek rá, hogy a meszes homokból készült
malteros vakolat megmaradjon a falon.
A 20. század elejéig a ~fal alá döngölt
agyag fundamentomot készítettek. Később mindinkább elterjedt a téglaalapozás, újabban pedig a betonalap. A két
világháború között általánossá vált a
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vegyes falazás: két sor ~, egy sor tégla. –
C/ A ~vetés nagyon nehéz sármunka. A
~vetők között sok volt a cigány (→ vályogvető cigány); de a szegény emberek
közül is többen foglalkoztak ~vetéssel.
Debrecenben sok szegény fiatal házas
maga vetette ki a házához szükséges ~ot.
A ~ot százával, ill. ezrivel vetették, számolták és értékesítették. – D/ Szóláshasonlat: Ojan nehéz, mint a vájog: teher
nagyon nehéz. Szólásban is szerepel:
Ojan nagy csipa van a szemedbe, hogy
kitelne belőÝle egy vájog: nagyon csipás
a szemed.
vályogfal vájogfal fn Vályogtéglából
rakott fal.
Vályogos-gödör: → Pallag
vályogvetés: → vályog
vályogvető vájogvetőÝ fn Röviden:
vetőÝ. Vályog készítésére használt deszkából készült és fogóval ellátott (különböző méretű) ládaféle, amelynek feneke
is van. Van egyes vető és kettes vető. Az
előbbiben 1, az utóbbiban 2 db vályogot
készíthetnek egyszerre.
vályogvető cigány vájogvetőÝ cigány: → Vályogvetéssel leginkább a ~ok
foglalkoztak, akik a tanyákat járva ajánlkoztak a munkára. A vályogvetést családi keretben, rendszerint ketten és bizonyos munkamegosztással végezték: a
férfi a sarat készítette elő, és telegyömöszölte a vetőt, a nő pedig kihúzta v. kivitte a gödörből, és a deszkából készült,
fogóval ellátott ládaféle eszköz (→ vályogvető) segítségével kivetette a vályogot. A ~ok a munka idejére a tanyába
költöztek, nyáron az üres istállóba szállásoltak be, a kisgyerekeket éjszakára a

vadborsó
jászolba fektették. A munkáért javarészt
pénzben fizettek nekik, ellátást nem kaptak. A kivetett vályogokat százas csomókba rakták, így könnyebb volt megszámolni őket.
vályogvető gödör vájogvetőÝ gödör:
A → vályog készítésekor a sárkészítéshez szükséges agyag kitermelésére és a
víz összegyűjtésére használt gödör.
vályú váju, válu fn Eredetileg fából
vájt, különböző méretű és rendeltetésű
edény. A Hortobágyon a kutak mellett
több méter hosszú, hajdan tölgy-, nyárv. égerfából készült ~kat használtak,
ezeket később a vaslemez → itatóvályúk
(→ nagyitató/vasvályú) váltották fel.
Egy kút oldalán gyakran kettő is el van
helyezve (→ kettős vályú). A nagyobb
gulyakutaknál a kút szélétől a ~ig csatornát is felszereltek. A pásztor ebbe
meri a vizet, amely azon áthaladva a ~ba
folyik. A gazdasági udvarban a lovak és
szarvasmarhák itatására a cívis gazdák
kisebb méretű ~t (→ lóvályú) használtak, csatorna nélkül. Anyaga az utóbbi
időkben leginkább beton, a végében fadugóval elzárható kifolyóval, kerek
lyukkal. Gyakran tisztították, itatásra
mindig friss vizet húztak bele. A nagyjószágok ~ját 50−60 cm magas állványokra v. betonlapra teszik, a juhokét, sertésekét a földre helyezik. A sertéseket az
alacsonyabb, laposabb és kisebb méretű
→ disznóvályúból etetik, amelyek általában betonból v. vaslemezből vannak.
Néha kettős ~t használnak, egyik ágába
a szemes terményt, a másikba a folyékony moslékot öntik. Nagyüzemi jellegű
sertéstartásnál a hízókat vaslemezből ké-
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szült hosszú etetővályúból, → hízlalóvályúból etetik. Kisebb méretű a baromfi
etetésére szolgáló ~, alig 50−100 cm
hosszú; itatásukra a → csirkeitató való.
A legkisebb méretű a madáretető ~. Tulajdonképpen nem ~ hanem két kerékre
szerelt teknő a legelőn tartózkodó állatok
sózására használt → sózóvályú. A rézművesek munkaeszköze az → öntővályú.
vályúz, vájuz, váluz i → Rézművesmesterségben üreges tárgyak öntésénél az öntőforma beöntőnyílásához kisebb hajlított fémlemezt tesznek, amin
keresztül könnyebben befolyik a réz.
vályúzó vájuzóṷ, váluzóṷ fn Az öntővályú behelyezéséhez szükséges kisebb fémlapát. L. még: rézművesmesterség
vám ~ fn − Szólás: Amit a ~on elveszít, megnyeri a ríven: nem nyer semmit,
mert a hasznával, az előnyével éppen
felér a kára, a vesztesége. Az általánosan
ismert és Debrecenben is használt Amit
nyer a ríven, elveszti a ~on szólásunk
cívis nyelvi változata. Ilyen formában is
él(t): Amit a ~on nyér, elveszti a ríven.
vámbúza ~ fn Vámolásnál kivett →
búza.
vámellenőr vámellenőÝr fn A vámolást végző tisztviselő.
vámház ~ fn Az egyik legismertebb
~ a 4. számú út mentén állt. L. még: *vásárvám
vámszedő vámszedőÝ fn Vám, adó
beszedésével megbízott hivatalos személy.
van1 ~ i Csukláskor mondja az, aki
csuklik: Itt vagyok. Nem lácc? Vakújj
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meg, ha nem szánsz! Szólás: Ha ~, legyík, ha nincs, vegyík!: követelőző, telhetetlen embernek mondják gúnyosan. −
Az ige adatolt igekötős alakjai: → kivan,
megvan, odavan, rávan.
van2 ~ fn Vagyon, a tulajdonunkban
levő dolog, tárgy stb. Szólás: A ~nak se
örül, a nincsnek se búsúl: könnyelmű
asszonyról. Közmondás: A ~t meg kell
becsülni: takarékoskodni kell. Változata:
A ~túl nem kell fílni.
van cseresznye: → cseresznye
Vándor: → bika
vándorkaptár ~ fn Mézelésre alkalmas helyeken elhelyezett, egy-egy méhcsaládnak ideiglenes tenyésztésére használatos kaptár. L. még: méhészet
vándorló méhészkedés vándorlóṷ
míhíszkedís: Olyan méhészkedés, amikor a méhész nyomon követi méhcsaládjaival a legelőt, méheit oda szállítja, ahol
gyűjthetnek. Ellentéte a → veszteglő méhészkedés. L. még: méhészet
vándorol ~ i Méhész nyomon követi
méhcsaládjaival a méhlegelőt, méheit
odaszállítja, ahol gyűjtenek. L. még: méhészet
vándorpásztorkodás: Olyan tenyésztési mód, amikor az állatállományt
nyáron v. télen, esetleg egész évben a tulajdonos állandó lakóhelyétől távol legeltették. Takarmánybázisa a természetes növénytakaró legeltetése; elegendő
gyepterület hiányában nyárra olcsó, alkalmi legelőket béreltek, ill. állataikat télire olyan területre hajtották, ahol a természetes növényzeten, annak termésén,
gyümölcsén tarthatták el. A legelőhiány,
takarmányhiány csak közvetlen ok volt,
alapja a nagyarányú állattenyésztés, a
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takarmánytermesztés hiánya v. kevés
volta; okozója és egyszerre eredménye
az extenzív gazdálkodás (külterjes állattartás). A nyaraltatáshoz kapcsolódó ~i
formák vidékünkön a következők voltak:
Jórészt a nagy kiterjedésű Hortobágy
melletti településekről, így Debrecenből
is a gazdák a pusztának saját tulajdonukban álló (v. bérelt) részére hajtották
nyaraltatni állataikat (nyaraló), itt alakították ki a külső legelőiket. A belső legelők a település (pl. Debrecen) közelében
voltak, itt legeltek a naponta hazajáró
állatcsoportok (csorda, csürhe), fejős
juhnyájak. A lakóhelyükön legelővel
nem rendelkező magatarti juhászok állataiknak áprilistól a betakarításig, a tarlók
felszabadulásáig szintén máshol voltak
kénytelenek legelőt biztosítani. A feles
juhászatnál a gazda biztosította a legelőt.
Szarvasmarhákat, lovakat, sertéseket is
hajtottak bérelt nyári legelőre. A nyári
legelőn a pásztornak egyszerű pásztorkunyhó, az állatoknak akol, esztrenga,
hodály, karám, szárnyék volt készítve. A
nyaraltatásnak volt olyan módja is, hogy
a legelőn a pásztorok kevés csomagjukkal állandóan mozgásban voltak, felszerelési tárgyaikat magukkal cipelték, v.
szamár hátára rakták (tergenye). A téli ~
egyik legjellegzetesebb módja volt a sertésnyájak makkoltatása. Ahol a település
határában nem volt elegendő makktermő
erdő, olykor 100 km távolságra is elmentek. Különösen az Alföldről, így Debrecenből jártak fel rendszeresen a szomszédos hegyi területekre. A téli ~ jellegzetes módja volt a 19. század második
feléig a folyók völgyében, mocsaras te-
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rületeken való legeltetés. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
vándorpergető vándorpergetőÝ fn
Olyan pergető, amely szerkezete, felépítése folytán alkalmas arra, hogy a méhész a vándorláskor magával vigye. L.
még: méhészet
vánkos ~, vánkus fn 1. Párna. Ennek
sajátos „változata” a favágók szállásán
használatos gerenda, a fejvánkos. 2. Öszszetétellel: vánkosfa. Szószerkezettel:
gerendej párnája. Az eketalyiga tengelye fölött levő párnafa, amelyen a gerendely/ekegerendely vége nyugszik 3. →
sémely. 4. Az a sínpár, amelyen a →
subervég föl-le mozog. 5. Összetételekben is előfordul: saroglyavánkos, középvánkos. Mindkettő a szekér tartozéka. L.
még: a fogalmak szócikkeit is!
vánkosbőr vánkosbűr fn Lószerszám
része. L. még: hám
vánkosfa: → vánkos
vánkostető vánkostetőÝ fn A kápavánkos felső része.
vankuj ~ mn 1. Gonosz, alattomos.
2. Rosszindulatú. − A debreceniek a szóval a román megszállás idején (1919.
április 23.) ismerkedtek meg.
vánkus: → vánkos
vansztepp: → tánciskola
ványad vánnyad i Betegeskedik, satnyul. Igekötővel: → elványad, megványad.
ványadt arc vánnyadt arc: Beteges,
beesett arc.
vánnyad: → ványad
ványol ~ i 1. → Tímármesterségben
bőrt a forgóhordóban puhít, mos, tisztít.
2. Tímár-, ill. csizmadiamesterségben
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bőrt L alakú deszkán nyújt, a láb hajlásához igazít. Igekötővel: → kiványol.
ványolás ~ fn 1. Az az eljárás,
amelynek segítségével a bőrcsizma szárát a → csizmadiák a láb formájára
nyújtják, alakítják. A műveletet egy L
alakú deszkán végzik. 2. Gyapjúszövetet
sürítő, tömörítő kisipari eljárás. A szövet
vízben való mozgatása, nyomkodása
által a gyapjúszálak összezsugorodnak,
és a szövet kétharmadára, felére összehúzódik, ugyanakkor vastagabb, tömörebb lesz. A ~ legegyszerűbb eljárása a
szövet vízben való gyúrása kézzel v. taposása lábbal. A ványoló folyó vízbe
épített kád, amelynek dongái felfelé
széthajlanak, ezért ott rések maradnak
köztük. A kádba tett szövetre felülről, a
víz folyását felgyorsító deszkamederből
zúdul a víz, és felfelé örvénylő keringésbe kezd. Csak a dongák felső részén levő
réseken tud a kádból kiömleni. Örvénylő
munkája állandóan üti, dobálja, és mozgásban tartja a szövetet, ezáltal az megvékonyodik. − A gubavászon ~os tömörítését a népnyelv → kallásnak nevezi.
ványoló ványolóṷ fn 1. Másik neve
(tévesen): kallóṷ. Guba- v. szűrposztónak, darócvászonnak áztatással, dorongolással való tisztításához, tömörítéséhez, vagyis kallózásához használt szerkezet, amelyet folyó v. patak vize hajt. 2.
→ Csizmadiamesterségben a csizmához
való bőr L alakúra nyújtását, alakítását
végző mesterember.
ványolódeszka ványolóṷdeszka fn
Másik neve: ványolóṷfa. → Csizmadiamesterségben bőrnek a láb hajlásához
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való alakításakor használt L alakú deszkalap.
ványolófa: → ványolódeszka
ványológép ványolóṷgép fn → Csizmadiamesterségben, → cipészeknél a
bőrnek a láb hajlásához való igazítására
használt gép, vagyis a ványolt csizma,
cipő elkészítéséhez szükséges bőr kinyújtásához használatos szerkezet.
ványolóhordó ványolóṷhordóṷ fn
Másik neve: forgóṷhordóṷ. → Tímármesterségben a gyorsabb bőrkikészítés
végett motorral állandóan forgásban tartott, fából készült, nagyméretű cserzőhordó.
ványolókés ványolóṷkés fn 1. A bőr
ványolására használt éles szerszám. 2.
→ curholó.
ványolóvas ványolóṷvas fn Az L
alakú → ványolódeszkára kifeszített bőr
megmunkálásához használt szerszám.
ványolt csizma ványolt csizsma: Felpuhított és formára nyújtott egyetlen
darab bőrből varrás nélkül készített csizma. Az ilyen csizma nem volt varrva, a
feje és szára egy darab bőrből volt szabva, így nem ment bele a víz.
ványolt posztó ványolt posztóṷ: Kallózott, áztatással és ütögetéssel összesűrített posztó.
var ~ fn Ótvar. L. még: pokolvar
vár ~ fn − Szólás: Nem akarok én
ebbűl ~at ípíteni: nem akarok (nagy)
hasznot húzni belőle. − Összetételekben
is szerepel: → borzvár, kővár, Pendelyvár.
varacskos ~ mn Érdes, bibircsókos
felületű.
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varacskos disznó varacskos disznóṷ
fn A → vaddisznó egyik fajtája. Afrikában [!] honos.
varádics varadics fn Alakváltozata:
virádics. Chrysanthemum vulgare. Sárga
fészkes virágzatú, magas növény. Gyógyításra és babonás eljárásra használt
növényfajta. Úgy tartották, hogy a varádiccsal való gőzölés a bénát lábra állítja,
füstje elűzi a vihart. L. még: gyógynövény, népi gyógyászat
váradi hegy ~: Időjárási megfigyelésben: Felködlött a ~, esőÝ lessz: akkor
mondják, ha a nagyváradi hegy ködbe
vész. L. még: időjóslás
*Várad utca: A város egyik régi utcája volt az ún. → alsó járás területén.
A → Piac utcának a Szent Anna utcától
és Miklós utcától kintebb levő szakasza
tartozott hozzá, de a 16. században a
városházától kifelé vezető egész Piac
utca ezt a nevet viselte. Az utcában kapu
és kisajtó is nyílt a szérűskertek felé.
Hajdan → szélmalom is állt a területén.
Az utca a közeli Nagyváradról lett elnevezve, a történelmi név ma egy másik
utca neveként él tovább.
*Várad utcai kisajtó: → kisajtó,
*város árka
*Várad utcai temető: A város keleti
részén a → Várad utca területén volt.
várandós várandóṷs mn/fn 1. Terhes, másállapotban levő 〈nő〉. 2. → várós. L. még: várandós állapot
várandós állapot: − A/ Köznyelvi
szóval terhességnek, másállapotnak
nevezik, vallásos emberek áldott állapotnak, boldogállapotnak mondják. A
→ várandós, másállapotban levő nő régi

vadborsó
szóval nehízkes, népnyelvi szóval/kifejezéssel viselős, állapotos, pocakos, vastag, vastagszik, elnehezedik, domborodik, domborodik az eleje, másodmagával
van. A várandós nő hasa: pocak. Ennek
időszakában − elsősorban a születendő
gyermek érdekében − tilalmak (előírások) szabályozták a nő és környezete
viselkedését. A tilalmak egy része a
megcsodálásra vonatkozik: a várandós
nőnek nem szabad semmit megcsodálnia, mert akkor anyajegy lesz a gyermekén. Tilos a terhes anyát akár véletlenül
vmivel megdobni, mert a helye meglátszik a gyereken. A nem is alaptalan hiedelem szerint ugyanis, ahol megütődik a
várandós anya hasa, annak a helye a
gyermeken meglátszik, vöröses lesz a
bőre. Azt tartották, a várandós nőnek
nem szabad sokat feküdnie, lustálkodnia,
mert akkor nehezen szül. Ezért amíg el
nem jött a szülés ideje, addig tevékenykednie kellett vmit, természetesen csak
könnyebb munkát végzett, pl. foldozott,
varrt v. sétálgatott. A nehéz fizikai munkától (kenyérsütés, mosás, nagytakarítás,
cipekedés) különösen az utolsó hetekben
kímélték. Kedveztek neki az étkezésnél
is: ő kapta a legjobb falatokat. Ha
vmilyen élelmet megkívánt, ha → kiváncsi volt, azt igyekeztek elkészíteni v.
megszerezni neki. A cíviseknél volt
olyan hit, hogy a várandós nőnek sok
szalonnát kell ennie, mert szüléskor így
könnyebben kicsúszik a gyermek. – B/
Az előjelek a születendő gyermek nemére, külső és belső tulajdonságaira vonatkoztak. A gyermek nemére főleg a várandós nő külsejéből következtettek: pl.
lány lesz, ha széles (lapos v. gömbölyű)
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a hasa, ha farosabb, arca májfoltos, szeplős; fiú lesz, ha a hasa hegyes, az arca
tiszta. Közérzetéből is következtettek rá:
Ha jó a közérzete, fiú, ha rossz, akkor
lány lesz. (Egyesek ennek az ellenkezőjét vallották.) Előfordul, hogy a fiú a
rendes időnél 3−4 nappal később, míg a
lány 9 hónapnál korábban születik meg.
– C/ Frazémák is kapcsolódnak hozzá:
Ídes jányom, megette mán a fene, gömböjödik a te ruhád eleje!: (gúny) várandós vagy. Beleesett a tücsök a levesbe −
mondják tréfásan, ha megesett a baj,
várandós a lány. Állapotos nőre mondják
tréfásan: Nő/Domborodik a ház eleje:
hamarosan szülni fog. Bekötöttík a zsák
száját: (tréf) nem akarnak több gyereket.
Nem lehet tudni, mi van egy bekötött
zsákba: várandós nőnek fia v. lánya születik-e? − A nem kívánt ~ elkerüléséért,
megszüntetéséért is mindent megtettek:
Pl. A régi időkben az illatos, fehér és
rózsaszínű, örökzöld díszcserjéből, a →
leánderből főzték a → magzatelhajtó
teát. L. még: magzatelhajtás
varangyékos béka: → göröngybéka
varga ~ fn A bőr kikészítésével és
egyszerűbb lábbeli készítésével foglalkozó kisiparos; szíjgyártó. Hajdan igen
fontos kézműves foglalkozás volt a városban. A források szerint már a 15.
század végén új kiváltságlevelet kaptak,
amelyek a későbbi időkben többször
megerősítést nyertek. Emlékét utcanév is
őrzi: → Varga utca. Fenyegetés: Megrázlak, mint Krisztus a ~´t! Szólás: Öszszehítta a ~´kat: tűz közelébe tett bőrlábbeli összezsugorodott, hasznavehetetlenné vált. L. még: cserzővarga

vadborsó
vargabéles ~ fn A → cívis konyha
egyik kedvelt sült tésztája. Készítése:
Vaníliás, cukros tejben kifőzött finom
metéltet tehéntúróval, tojás sárgájával és
habjával, esetleg mazsolával elkevernek,
és ezt két réteges vajas tészta között sütőben megsütik. L. még: béles, kálomista
mennyország
vargabetű ~ fn Kerülő út.
Vargakert ~ tn Szőlőskert volt a várostól délnyugatra, a 17. század elején
telepítették be. Valószínűleg a csizmadiák és cserzővargák tulajdonában volt.
Beépítették, a lakótelep a 2. világháborúban több bombatalálatot kapott. L.
még: Debrecen gazdasága és társadalma
vargaleves ~ fn A régi → cívis konyha egyik → levese. Készítése: A → fehérpecsenyét megsütötték, kockára vágták, húslébe tették, és vöröshagymát
kockáztak bele. Sok helyen → halotti
torra főzték.
Varga utca Varga ucca tn A Belváros egyik utcája. Neve hajdan egész utcaszert jelölt, azaz egyike volt a város 6
derék utcájának. Itt laktak és dolgoztak a
csizmadiák, vargák. A cserzővargák és
tímárok műhelyei is ezen a környéken
voltak a legnagyobb számban. Erre emlékeztetnek a szomszédos utcák nevei:
Tímár utca, Cser utca (ma Vígkedvű
Mihály utca). L. még: utcák−utcanevek;
a fogalmak szócikkeit is!
*Varga utcai−Boldogfalvi kisajtó:
→ kisajtó, *város árka
varjú varnyú, ~ fn 1. Gyermeknyelvi
neve: kárkár. A galambnál nagyobb, fekete tollú, erős csőrű madár. A gazdálkodó cívisek leggyakrabban mint a ku-
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korica- és búzatáblákat csapatosan megszálló, a veteményt pusztító madárral
találkoztak vele (→ varjúcsősz). Fiókáját
étkezési célra is felhasználták (→ varjúfióka). Népi bölcsesség, időjárási megfigyelés: Nem eszi meg a varnyú a telet:
enyhe tél végén még erős hideg szokott
következni. Szólás: Láttam én mán karóṷn varnyút, kissebbet is, nagyobbat is,
mégis elrepült − mondják az olyan fogadkozásra, amelyben nem bíznak. Énírtem is leesett a varnyú a fárúl: én is
érek annyit, mint más. Közmondás: Varnyú a varnyúnak nem vágja ki a szemit:
a) senki sem bántja a maga fajtáját. b) a
cinkostársak nem szoktak egymásnak
ártani. 2. A → szövőszék része, amely a
nagy dorongkarika megakasztásával biztosítja a mellék szálainak egyenletes feszülését. 3. Apró szemű, nagyorrú személy. 4. → dübbencs.
varjúcsősz
varnyúcsőÝsz, varjúcsőÝsz fn Kukorica, ill. búzatábla őrzője,
aki elhessegeti a varjakat.
varjúfióka varnyúfióṷka, varjúfióṷka fn A → varjú néhány hetes kicsinye. A múlt század első évtizedeiben a
hortobágyi pásztorok körében még divat
volt a varjúevés. A ~´kat zsákba szedték,
megölték, megtisztították. A főzőfára
akasztott vasfazékba/bográcsba szalonnát aprítottak, ebbe vöröshagymát hánytak és sütötték, majd belehányták a megtisztított, feldarabolt húst, és összefőzték. A Hortobágy környéki falvakban
módosabb helyeken levesnek főzték meg
a ~´k húsát. Erős, zsíros → levest készítettek belőle.
varjúijesztő: → madárijesztő

vadborsó
varjútövisbenge: → varjútövisk
varjútövisk varnyútövisk, ~ fn Másik
neve: varnyútövisbenge. Cserjefajta, varjútövis.
varjúvaj varnyúvaj, ~ fn Tréfás fogalomként: Kokastéjjel, ~jal jóṷl megkevert tíszta: a barna kenyérnek és a vízzel
sütött kalácsnak az alapanyaga. L. még:
kakastej
varkocs ~ fn Nők egyágú hajfonata.
L. még: hajviselet
vármegyeháza ~ fn Debrecen 1876ban lett Hajdú vármegye székhelye. A ~
1911−1912-ben épült magyaros szeceszsziós stílusban.
varnyú: → varjú
város ~ fn 1. Településforma. 2.
Debrecen. − Szólás: Város csecsit szopja
ez a bornyú: célzásként arra, hogy a
városi hivatalnokok marháinak jut a
legjobb legelő. Tréfás tudakozódás:
Hogy vagy? Mint szegíny ember gazdag
~ba: megvagyok, vagyogatok. Segíccs
falu, mert dül a ~!: utalás arra, hogy a
vidék jobban megőrizte magyarságát,
mint a (nagy)~.
várós váróṷs mn Alakváltozata: várandóṷs. Közvetlenül ellés előtt álló állat, főként tehén.
*város árka: Másik neve vársánc
volt. Zsigmond király 1405-ben Debrecennek biztosította azt a jogot, hogy területét fallal vegye körül. Építőanyag hiányában azonban csak líciumtövissel,
gledicsiasövénnyel megerősített árokrendszer/sáncrendszer kiépítésére került
sor, amelyen a nagyobb utcák torkolatánál (őrséggel ellátott) kapukat, ajtókat
(→kisajtó) nyitottak. A kapuk a szekere-
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sek, lovasok és a „kerület” jószágállományának ki-beeresztésére, a kisajtók a
gyalogos közlekedésre szolgáltak. Az
árkon belül szekérút húzódott körbe.
Természetesen a fejlesztéssel kijjebb tolódott a város árokvonala is. – A hajdani
~ egy szakasza az Eötvös utcán, Honvéd
utcán, Kígyó utcán futott végig. A ~´t
1862-ben töltötték be. L. még: Debrecen
gazdasága és társadalma, juhszél
városcímer: Feltehetőleg a 15. századra tehető a keresztes zászlót tartó bárányos ~ kialakulása. Ma ismert formáját
az 1600., ill. az 1693. évi kiegészítésekkel nyerte el.
*város futása: A régi debreceni iratokban szereplő kifejezés arra utal, amikor a lakosság javait hátrahagyva kénytelen volt elhagyni a várost a fenyegető
tatár, török, labanc hordák elől menekülve.
városgazda ~ fn Debrecen város
pénzügyeiért felelős, a város gazdálkodását irányító, azt felügyelő tisztviselő,
a városháza „gondnoka” volt. (Népi
klasszicista stílusú, átalakított és bővített
lakóháza ma a Medgyessy Emlékmúzeum
otthona.) Az 1930-as évek ~´jának, dr.
Veres Gézának egyik nevezetes rendelkezése volt, hogy megtiltotta a tehéntrágya összeszedését a Hortobágyon. A
pusztai legelőről ugyanis szekérszámra
hordták haza a pásztorok téli tüzelőnek a
száraz tehéntrágyát, veszélyeztetve ezzel
a legelő regenerálódását.
*város gulyása: A városi gulya pásztora (volt) a Hortobágyon.
városháza ~ fn A városi önkormányzat és polgármesteri hivatal épülete.
Péchy Mihály tervei alapján épült az

vadborsó
1800-as évek első felében több szakaszban. 1849 első félévében itt lakott Kossuth és családja, itt volt a Honvédelmi
Bizottmány Hivatala is.
városi aljegyző városi aljeddzőÝ:
(rég) Fogalmazói feladatokat végző városi tisztviselő (volt).
városi díjnok ~: (rég) Városi alkalmazásban lévő napidíjas (volt).
városi erdőőr városi erdőÝőÝr: (rég)
A város megbízásából az erdők őrzésével foglalkozó alkalmazott (volt).
városi hivatalsegéd ~: (rég) Hivatali
ügyintézésben segédkező, a kézbesítést
is ellátó városi alkalmazott (volt).
városi jegyző városi jeddzőÝ: (rég)
A bírósági fogalmazói karba tartozó
városi közhivatalnok (volt).
városi kertész városi kertísz: (rég) A
városi parkokat és a közterek növényeit
gondozó alkalmazott (volt).
városi mezőrendőr városi mezőÝrendőÝr: (rég) A város tulajdonában lévő mezőgazdasági területekre vigyázó
felügyelő (volt).
városi rendőr városi rendőÝr: (rég)
A város rendjére felügyelő személy
(volt).
városi segédlevéltárnok ~: (rég) A
városi levéltár anyagát kezelő tisztviselő
helyettese, segédje (volt).
városi tanácsnok ~: (rég) A város
közigazgatási testületének tagja (volt).
*városi törzscsikós: A városi törzsménes csikósa a Hortobágyon.
városi végrehajtó városi vígrehajtóṷ: (rég) Hatósági pénzügyi végrehajtást végző személy (volt).
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város ménese: 1. → ciframénes. 2.
→ törzsménes.
Város-tanya: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
varr ~ i − Szólás: Apróṷkat őÝt/~,
mint a bolha veséje: kis öltésekkel ~
meg vmit. Ne ~d rám a szegínysíget!:
tréfásan mondja az, akin úgy ~ják meg a
ruhát, hogy nem veszi le. A cívis hiedelem szerint gombot, feslést nem szabad
úgy ~ni, hogy a ruhadarab rajta legyen a
gazdán, mert szegénységet jelent.
varrás ~ fn − Összetételekben: →
bevarrás, élvarrás, gubavarrás, kézivarrás, lengyelvarrás, szironyvarrás.
varrásjelző: → varrásjelző kerék
varrásjelző kerék varrásjelzőÝ kerék. Más nevei: varráskiemelőÝ, varrásjelzőÝ. → Szíjgyártómesterségben a varrás helyét vonallal megjelölő eszköz, →
rádli. Az öltések egymástól való távolságát jelöli ki, ill. az ár dőlésszögét is
megadja.
varráskiemelő: → varrásjelző kerék
varrásvédő varrásvídőÝ fn Másik
neve: vóṷc. → Szíjgyártóknál ketté hajtott bőrcsík, amely a fordított varrást
még erősebbé teszi.
varróasszony varróṷasszony fn Szegények ruházatának varrásával, foldozásával foglalkozó nő. A ~ varrt és árusított alsóruhát, pásztoroknak kékbelit
(inget, gatyát), napszámosoknak (fehér)
vászonruhát. L. még: kékbeli, varróné
varróasztal: → szűrszabó
varrógép varróṷgép fn Szövet, bőr
varrására való gép. Egyik fajtája a →
szűcsvarrógép.

vadborsó
varróné varróṷné fn Varrónő. Egyik
„szakága” a → foldozóvarróné.
varrószék: → kösü
varrószőr varróṷszőÝr fn A → guba
megvarrásához használt gyapjúfonal.
varrott csipke ~: Varrótű felhasználásával készülő csipkefajta. Ilyen kézimunka a halasi csipke.
varrótű varróṷtű fn Adatolt fajtái:
→ gubavarrótű, szabóvarrótű, hájvarrótű.
varrsokál ~ i Alkalomszerűen, szakértelem nélkül varrogat.
varsa ~ fn 1. Hajlékony (fűzfa) veszszőből font, tölcsér v. szív alakú népi halászeszköz. Halászhálóból is készítették/készítik. Hossza 2−4 m, szélessége
kb. ½ m. Egyik fontos része a → fart
rögzítő → farkaró. 2. A → varsás láda
nevű nyúlcsapda része.
*vársánc: → *város árka
varsás láda ~: Népi vadfogó eszköz,
hosszúkás, ládaszerű nyúlcsapda, amelynek két végén vágott kerek nyílásaiba
egy-egy tölcsér alakú vesszőfonatot, →
varsát helyeznek, amelyen keresztül a
nyúl a csalétekért bebújik, de kijutni
nem tud.
varsázás: Régi halászati módszer, a
Hortobágy folyón és a környező kisvizeken is alkalmazták. A folyóban 2 v. 4,
ritkán 6 db → varsa meghatározott
rendben történő elhelyezésével halásztak. Kisvizi halászathoz kisméretű varsát
használtak, ezeket a nádasok szélén
egyesével vetették ki. A kisvizi halász az
év nagy részében a vízben tartotta eszközét, ezért hamar tönkre ment. A háló-
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varsákat a vízparton szárították. L. még:
halászat a hortobágyi vizeken
vártapiszli ~ msz − Szólás: Vártapiszli, hurka sül!: főleg gyereknek
mondva tréfásan: várj a sorodra!, ne türelmetlenkedj! Változata: Vártapiszli,
hurka sül, míg a kolbász elkíszül. − A ~
a bajor-osztrák warta Bissl ’várj egy
kicsit’ átvétele.
vartyant ~ i 1. → Kotló éles hangon
egyet kotkodácsol. 2. → Béka egyszer
brekeg. 3. Szemény ingerülten kiált
vmit.
vartyog ~ i 1. Pl. → kotló, ha héját
lát, éles hangon kotkodácsol. 2. Felboszszantott → béka kellemetlen hangot ad.
vartyogás ~ fn Kotlóstyúk kotyogó
hangja.
Vár utca Vár ucca tn A Belváros
egyik kis utcája, a → Csapó utcából
nyílik. 1845-ben kapta a nevét. − Debrecennek nem volt vára, csupán egy megerősített kastélya. Az épületegyüttes a
Csapó utca északnyugati sarkán helyezkedett el. Az 1290-es években a kastélyban Debrecen földesura, Dózsa mester
lakott tanácsosaival, udvarbíráival és
ítélőmestereivel. A 15. század közepétől
a Hunyadiak, majd mások birtokolták.
1565-ben portyázó csapatok lerombolták, a 17. században már a helye sem
látszott. L. még: *utcaszer
várvirrasztó várvirrasztóṷ fn 1. Álmából könnyen felriadó éber személy,
főként gyerek. 2. Nagyotmondó, hazudós ember. − Szóláshasonlat: Azt míveli,
mint a várvirrasztóṷ: feltűnősködve,
hangoskodva sürgölődik, nyüzsög. − A ~
a német Burgwache ’várőrség’ fordítása.

vadborsó
vas ∼ fn 1. Fémfajta, összetételben pl.
→ gattervas, rúdvas. Szóláshasonlat:
Ojan erőÝs, mint a ~: nagyon erős. Közmondás: Addig üsd a ~at, amíg forróṷ!:
a kínálkozó alkalmat ki kell használni. 2.
Vasból való tárgy, alkatrész. Sok összetételben szerepel: eszköznév a juhászok
által használt bilyogozóvas/bilyogvas,
numeravas, a szíjgyártóknál a cakkozóvas, formázóvas, lyukasztóvas, szélezővas, gubacsapóknál a horogvas, tímároknál az igazítóvas, rézműveseknél a
kaparóvas, szőrmések szerszáma a kaszálóvas, nyújtóvas, fazekasoké a mustravas, kosárfonóké a verővas; kezdetleges munkaeszköz a hántóvas, piszkavas,
egyéb munkaeszköz a kolmírozóvas/kolmizóvas/sütővas; büntetőeszköz a kurtavas, nyakvas, rabvas; mezőgazdasági
eszköz (eke) része, tartozéka a csúszóvas, ekevas, húzóvas, kormányvas, laposvas; lószerszám tartozéka a keresztvas, kápavas, zablavas; szekér tartozéka
a felhágóvas/felhércvas, marokvas. 3.
Legkisebb értékű pénzdarab, krajcár,
fillér. − A fogalmak jelentését l. a szócikkükben!
vaságy ~ fn Olyan → ágy, amelynek
a váza vasból van.
vasajtó vasajtóṷ fn A → kemence
nyílására helyezett, vaslemezből készült
→ ajtó.
vasal ~ i 1. Ruhafélét meleg → vasalóval simít. 2. Lovat patkol. Ha téli vassal ~tak, akkor jukat fúrtak bele. 3. →
Csizmára patkót ver. − Az ige adatolt
igekötős alakjai: → bevasal, kivasal,
megvasal.
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vasalás ~ fn 1. Az a cselekvés, hogy
vmit
va-

salnak, ill. ennek eredménye: vasalt él.
2. Vasborítás, pl. → felhércvasalás,
ragasztóvasalás.
vasaló vasalóṷ fn 1. Vasból készült,
fogantyúval ellátott → vasalásra szolgáló eszköz. 2. – A/ Anyagára utaló neve:
nád- vasalóṷ, ritkább megnevezése:
szár- nyíkfal. Nádból, általában körte
alakban, tető nélkül készült, kisméretű
építmény a → Hortobágyon a pásztorkunyhó mellett, amelyet a pásztorok a
tűz védelmére és konyhaként használtak.
A földbe ásott árokba állított, befelé
dűlő, két-három rendben megkorcolt
nádfal a tüzet és az ételt főző pásztort
védelmezte az esőtől és széltől. A ~ közepén égett a tűz, fölötte → szolgafán
lógott a bogrács v. a → vasfazék. A
pásztorok a ~ban főztek, abban ettek,
egész nyáron nem aludt ki benne a tűz. A
vasalóṷba két hónapig sem kellett tüzet
gyújtani. Egy-két ganét rálöknek, oszt íg
a parázs, oszt megin- telen tüzet raknak.
A ~ban csak az → eleségesláda/ételesláda, a főző- és evőeszközök kaptak helyet. A fejős juhászok ~hoz hasonló →
főzőkarámjában sárból rakott katlanban
tüzeltek. Hasonló rendeltetésű, de hordozható építmény a → cserény. – B/ A ~

vadborsó
részletesebb leírása Ecsedi István (A
Hortobágy puszta és élete. 122−125.)
alapján: A ~ elválaszthatatlan tartozéka a
gulyás- és csikóskunyhóknak, a → kosár
fejleménye. Keskeny bejáratától egyre
öblösödő, végül egész kerek alakjával
egy körtéhez hasonló fedetlen nádalkotmány. Ajtaja szemben van a pásztorkunyhó bejáratával, 4−6 lépésre attól.
Kivétel csak a cif- racsikósok ~ja, amely
önállóan a gyúlékony nádtetjű, deszkaoldalú bódé miatt ettől távolabb épül.
Nagysága különböző, hossza 5−7 lépés,
legnagyobb szélessége 3−4 lépés. A
pásztor nagy gonddal építi. Főzésre
szolgál, berendezése is en- nek megfelelő. A bejárattal szemben a tűzhely, ahol
hamuval betakarva füstölög a tartós tehénganéj tűz, amely mögött egy kerékagy van beásva, amelyben a nagy kontyos főzőfa forgatható. A ~ árnyékos
részén gyalogszékek, tehénganéj, piszkálóvas. A korcban fent faszögeken kanalak, törlőrongy, szűrdarab és a csizmaszárból készített → sótartó. A ~ főzésre
szolgáló enyhely, hogy a tűz ne nyelveljen ki a vasfazík alól, az étel hamar megfőjön, az eső ne oltsa el könnyen a tüzet.
A főzés a → talyigás v. tanyás dolga. A
~ban csak étkezéskor tartózkodnak a
pásztorok, ha a jószág a közelben legel,
akkor a ~ enyhiből figyeli(k). Étkezéshez
itt van a nagy lyukú → evőszék, de a
pásztorok inkább földről esznek, oda
teszik a vasfazekat, ők maguk marha- v.
lókoponyára, → zsombok- ra v. alacsony
tőkére, csutkaízikből tákolt alacsony
ülésekre ülnek. Evés közben rend, fegyelem, előzékenység jellemzi viselkedésüket.
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vasalógép vasalóṷgép fn A bárányés birkaszőr kibontására használatos
eszköz. Részei: pedálszerkezet, asztal,
→ vasalóhenger. L. még: szőrmekikészítés
vasalóhenger vasalóṷhenger fn A →
vasalógép henger formájú része, amelyet
felmelegítenek.
vasalókorc vasalóṷkorc fn A → vasaló nádból készült falát összefogó, azt
megerősítő nádköteg.
vasalóvíz vasalóṷvíz fn Az első kibontás után alkalmazott folyadék, melytől kifényesedik a szőrme.
vasalt fülű ~: → Zsidó férfiak jellemzőjeként: nagy, lapos fülű. A nőÝk a
zsidóṷknál nem vóṷtak számottevőÝk. L.
még: nemzetiségcsúfoló
vásár ~ fn – A/ Régies neve: sokadalom. Az adás-vevés szervezett alkalma.
Helye mindig jelentősebb település,
amely földrajzi fekvésénél, gazdasági viszonyainál, közigazgatási központ jellegénél és hagyományainál fogva kiemelkedett környezetéből. (Helyszíne a →
vásártér.) A ~ok nagyságát a körzetük
határozta meg. A körzet nagyságától
függően voltak/vannak helyi, táji és országos, sőt nemzetközi jelentőségű ~ok.
A ~tartás alapja a → vásárjog. A helypénz, vám és a különböző ~i szolgáltatások díjai révén a ~tartás jól jövedelmezett. A ~okat a legrégibb idők óta a ~i
rendtartás szerint tartották. Őrei a → vásárbírók. A ~ok időpontja és száma
összefüggésben van a helyi körülményekkel, viszonyokkal. – B/ Debrecen
~ai elsősorban a városra és kb. 100 kmes körzetére épültek, de vonzáskörzete
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óri- ási volt, kapcsolatban állt a távoli
nagy ~központokkal (Rozsnyó, Kassa,
Miskolc, Beregszász, Szatmár, Nagybánya, Nagyvárad, Kolozsvár, Marosvásárhely, Brassó, Arad, Temesvár, Szeged, Szabadka, Kecskemét, Gyöngyös,
Buda és Pest, Komárom, Győr, Sopron,
Nagyszombat, Érsekújvár, Gyula stb.) és
ezek közvetítésével igen távoli vidékekkel. Debrecenben a 15. századtól Piac
utcának nevezett ~utca volt a helye a
mindennapos piacoknak és a hetivásároknak is. A 15. században egyszerre
három ~ is volt: az eredeti a Piac utcán, a
Mester utcán és a Homok (Csapó) utcán.
A ~ok a 15−17. században továbbfejlődtek, egységesültek, a 18. század elején
jóval tágasabb helyre, a város árkán
kívülre (→ Külső-Vásártér) költöztek. A
18. század elején már évente hatszor
tartottak ~t, időtartamuk 12−15 nap volt,
azaz Debrecenben évente 70−90 napon
át volt ~. Ehhez hozzávéve a → hetivásárokat (további 104 napot), elmondható, hogy a városban az év felében ~ volt.
Ezért rendezni kellett a ~ozás ügyét.
1747-ban újraszervezték őket, számukat
négyre csökkentették. Ezek fejlődtek aztán tovább, és váltak a debreceni nagyszabadság fogalmává. Az év első ~a az
általában január 7−15 között rendezett
Remete Antal-napi ~ volt, ahol az első 5
napon bőr, gyapjú, méz, dió, toll, iparcikk, gabona és egyéb termény, takarmány ~a volt. A 6. és 7. napon sertés~,
úgy, hogy a 7. naptól már ló~ is, és a két
utolsó napon barom~ is. Nagyjából ez
volt a másik három ~nak, a Szent
György-napi (április 15−23), a Nagyboldogasszony-napi (augusztus 5−13) és a
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Dienes-napi (szeptember 30−október 8)
~nak a beosztása is. A ~ok széthúzása is
kedvezett a vonzáskörzet kiszélesedésének, mert így távoli helyekről is ideérhettek. A debreceni ~ok nagysága lehetővé tette, hogy a 19. század derekára
elkülönüljön az úri vásár a parasztvásártól. Az előbbi társadalmi alkalom
volt: birtokosok, pénzemberek, nagykereskedők látogatták. A Bikában és más
neves vendéglátóhelyeken élt ez a ~. Az
árucserét közvetítőkkel végezték, és
jobbára pénzügyleteket bonyolítottak le.
A paraszt~ a ~tereken és ~utcákon zajlott. – C/ A tulajdonképpeni debreceni
nagyvásárt többféle névvel illették, inkább nevezték sokadalomnak, mint más
~okat. Bizonyára azért, mert hosszú évszázadokon keresztül tényleg sok embert
vonzottak. Nevezték még: szabaccságnak, nagyszabaccságnak, debrecenyi
nagyszabaccságnak is. Jellegét tekintve
országos állat- és kirakodó~ (iparcikk~)
volt; a mai Széchenyi és Nyugati utca
sarkán és környékén tartották. A terményvásárok az állatvásárokhoz kapcsolódtak. Az állat~ és iparcikk ~ kiegészítették egymást, egy időpontban, egymás
mellett tartották őket. A régies elnevezés
(szabadság, nagyszabadság) arra utalt,
hogy a ~ ideje alatt mindenkinek szabad
volt nemzetiségi és felekezeti különbség,
ill. rendi hovatartozás nélkül adni és
venni. A nagy~ idején bejöhetett a jelentős számú zsidó kereskedő is árulni, →
kisszabadságkor nem. De az éjszakát
ilyenkor sem tölthették a városon belül,
hanem a városon kívül létesített → zsidóházban. Az árusítás asztalokon, földre
terített ponyvákon, ill. állandó jellegű
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sátrakban történt. A nagyszabadság
~ozóinak sátorban árusították a kolbászt,
lacipecsenyét stb. A 20. század elején a
debreceni nagy~ jellegzetes alakjai a →
kupecek, hajcsárok, vásári komédiások,
vmint a szánalmas ~i koldusok, közöttük
a cigányoktól koldulásra kényszerített,
megnyomorított gyermekek voltak. – D/
A hajdani színes ~i élet emlékét a cívis
népnyelvben is megtaláljuk. Így szóöszszetételben: a haszonállatok ~ra az →
állatvásár, a szarvasmarha- és ló~ neve
baromvásár, a sertésvásáré disznóvásár,
a gabonapiac népi neve életvásár. Jellegét tekintve: nagyvásár, kirakodóvásár/kirakóvásár, zsibogó/zsibvásár, betyárvásár/futóvásár, gyakoriságára utal a
hetivásár, helyszínére a hídivásár, fő
termékére a bőrvásár, edényvásár, társadalmi viszonyokat fejez ki az embervásár. Kifejezésekben: Vásárra dóṷgozik: pl. cipész, csizmadia csak ~i eladásra készít lábbelit. Vásárra járóṷ: olyan
személy, aki rendszeresen jár a ~okra
eladni. Szólásokban: Várd vígit a ~nak!:
várd meg a dolog kimenetelét! Vásárt
csap: kiabál, lármázik. Én is vóṷtam egy
garassal a ~ba: én is tudok annyit, mint
más, nekem is van magamhoz való
eszem. Megjárta egy pízzel a ~t: nem
vett a ~ban semmit, csak tájékozódott az
árak felől. Tréfás biztatás indulásra:
Pakojj, mert múlik a ~! Tedd rá, szent a
~!: megköttetett a ~. Nesze/Gye- re seggem, láss ~t!: (tréf, durva) hiába fáradtam, nem lett a dologból semmi. Közmondásokban: Juhász meg zsidóṷ nékűl
nincs ~: ti. mindkettő állandó és fontos
résztvevője a ~nak. Vásár után mindig
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okosabb az ember, mint ~ előÝtt: utólag
látjuk be, hogyan kellett volna cselekedni. Okos is megy a ~ra meg bolond is: a)
nem vagyunk egyformák. b) vannak
ügyes, élelmes emberek, de vannak
olyanok is, akik mindenre ráfizetnek.
Üres erszínnyel ne menny a ~ra!: ha
nincs pénzed, ne akarj jómódúnak látszani! A kecske se menne a ~ba /~ra, de
piszkájják a hátujját: arra mondják, akit
ösztökélni, noszogatni kell a munkára.
L. még: fonalsor
vásárbíró vásárbíróṷ fn A → vásárbíróság vezetője. Jogköre a vásár idején elkövetett kisebb bűncselekményekre, a vásári üzletkötésekkel összefüggő
vitákra, a károkozásra, a szerződésszegésre és a letétbe helyezési ügyekre terjedt ki. Legfontosabb tevékenysége volt
a vámok és helypénzek beszedése, a
~jövedelmek behajtása mellett a ~i bíráskodás. Ezekről cédulát adtak, ezért
cédulás embereknek is nevezték őket,
munkájukat a → cédulaházban végezték.
vásárbíróság vásárbíróṷság fn Különleges illetékességgel bíró szerv a →
vásárban, amely szervezési, igazgatási,
bíráskodási, rendészeti és jövedelemkezelési feladatokat látott el. Vezetője a →
vásárbíró volt, aki a város bírájának a
felügyelete alatt működött. Segítőinek
neve inspektor, alfelügyelő, vásárfelügyelő segéd stb. Funkciójához választás
útján jutott, beosztottjai alkalmazottak
voltak. Hatáskörét általában szabályozták. Bíráskodási jogköre a vásár idején
elkövetett kisebb bűncselekményekre, a
vásári ügyletkötéssel összefüggő vitákra,
a károkozásra, a szerződésszegésre ter-
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jedt ki. A ~ tartotta fenn a vásárban a
rendet, ebben a strázsamester és a hajdúk
nyújtottak segítséget. A vásár teljes
megszervezése a ~ feladata volt.
*vásárfelügyelő segéd: A → vásárbíró segítője. L. még: vásárbíróság
vásárfia ~ fn Vásárból hozott ajándék. Ha legény adja a lánynak, szerelmi
ajándék. A vásározók, pl. a → mézeskalácsosok néhány tárgyat egyenesen ~
számára készítettek és árusítottak.
vásári csizmadia vásári csizsmadia:
Vásári, piaci eladásra dolgozó → csizmadia. L. még: csizmadiaszín
vásári históriás vásári históṷriás: A
→ vásárok egyik jellegzetes alakja volt.
A vidéki élet nevezetes eseményeit, híreit énekelte verses formában. Érdekesebb
történeteit füzetekben is árusította.
vásári komédiás ~: A → vásárok látogatóinak mulattatásával, szórakoztatásával foglalkozó mutatványos(ok), →
csepűrágó(k).)
vásári szabó vásári szabóṷ: Olyan
→ szabó, aki nem megrendelésre, hanem
a → vásárban történő eladásra dolgozik.
vásárjog ~ fn Közösségnek → vásár
tartására való joga. Debrecen a vásártartási jogát Nagy Lajos királytól kapta
1361-ben.
vasárnap ~ fn A hét utolsó napja, a
keresztyének heti ünnepnapja. A pihenés, szórakozás, ill. a templomba menés,
vallási feltöltődés napja. Cigánygyerekeket csúfoló mondóka. Vasárnap, vason viszik apádat, utánna meg anyádat.
A lustálkodással töltött hétfő neve: →
kisvasárnap.
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vásárnap ~ fn A hétnek az a napja,
amikor a → vásárt tartják.
vasárnapi cipő vasárnapi cipőÝ:
Vasárnap, ünnepnap használt → cipő.
vasárnapi koldus: → koldus
vasárnapi tánc ~: Fiataloknak → vasárnap délután rendszeresen tartott táncalkalom.
vasárnapi tej ~: A → pásztorbér része volt.
vasárnapol ~ i Vasárnapot tölt, szórakozik.
vasáros ~ fn Vasból készült szerszámokat, edényeket árusító kereskedő. A
20. század első évtizedeiben még 3 ~
tevékenykedett a városban. A leghíresebb Sesztina volt.
vasárosbolt vasárosbóṷt fn Vasszerszámokat (kapát, kaszát, gereblyét
stb.), edényeket (zománcost is) árusító
bolt.
vásározás ~ fn A → vásárokra járás,
árusítás és vétel. Más vásárokhoz hasonlóan a debreceni vásárnak, piacnak is
megvolt/megvan a maga (vásár)körzete.
vásározó fazekas vásározóṷ fazekas:
Az a → fazekas, aki vásárról vásárra
hordta eladni a saját termékeit.
vásározóláda vásározóṷláda fn Vásárokon használt, deszkából készült,
hasáb v. kocka alakú tároló v. szállítóeszköz. Faragások is díszíthették.
vásártér ~ fn → Vásárok rendezésére használt nagyobb térség.
*vásárvám: Hajdan a város fontos
jövedelmi forrása volt. Minden városkapu mellett volt vámház, itt szedték a ~ot;
gyümölcsből, zöldségből, halból, vadból

vadborsó
természetben, más áruféleségből pénzben.
vasasderes ~ mn Lószínnév, a →
deres egyik árnyalata. L. még: lótenyésztés
vasas karó vasas karóṷ: A vásári
sátor felső, vízszintes rúdját tartó, vasalt
hegyű → karó.
vasas szekér ~: 1. Megvasalt → szekér. 2. Fiúgyermekek játéka: egy társukat ledöntötték a földre, a többiek pedig
mind rávetették magukat, közben ezt
mondták: Vasas szekér többet bír. L.
még: gyermekjátékok
vasbéklyó vasbíkóṷ fn Olyan, vasból
készült → béklyó, amellyel a legelésző
ló két első lábát egymáshoz kapcsolják,
hogy ne tudjon futni.
vasberena ~ fn Vasból készített fogasborona. A → faberenát/fafogast váltotta fel. L. még: berena
vasborsó vasborsóṷ fn Vasrozsdával
bevont apró vasdarabok, amelyektől meg
kell tisztítani az agyagot, hogy feldolgozható legyen.
vasderes ~ I. mn Olyan 〈ló〉, amelynek a vasra emlékeztető, feketésszürke
színe van. II. fn Vasderes ló. L. még:
lótenyésztés
vasdeszka ~ fn → Fésűsmesterségben: a prés lapjai közül egy.
vasedény: → vasfazék
vasék vasík fn A görcsös fa széthasítására szolgáló vasból készült erős → ék.
Szólás: Ojan egíssíges, mint a vasík: főleg fiúgyermekről mondva: nagyon
egészséges.
vaseke ~ fn Másik neve: láncoseke.
Vasból készült → eke. Az 1890-es évek-
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ben jelent meg a cívis gazdaságokban, és
a 20. század közepéig általánosan használták a debreceni földeken. Nagyságuk
szerint számmal látták el, így hatos, hetes stb. ekéről beszéltek. Régen az eke
vasalkatrészeit a helybeli kovácsok csinálták, a többi a kerékgyártó munkája
volt. Az első ~´ket Csehországból hozták
Debrecenbe.
vasélező vasélezőÝ fn Elhagyott, rozoga épület.
vasérc ~ fn − Szóláshasonlat: Ojan
egíssíges, mint a ~: egészséges és erős.
*vas- és fémipar: Debrecennek már
a 15−17. században különleges helye
volt a ~ban. Pl. a zablakészítőket már
1405-ben említik. A debreceni kovácsok,
csiszárok, lakatgyártók és szíjgyártók
közös céhlevelüket Mátyás királytól és
Szilágyi Erzsébettől kapták. A helyi
lakatgyártók állandó kapcsolatban voltak
a nagyváradi mestertársaikkal, céheik
között is kapcsolat volt. A 17. század
második felében feltűnnek a → cigánykovácsok a városban. Az iparosság létszáma azáltal is gyarapodott, hogy befogadta a nagykállói menekült mestereket.
1674-ben létrejött a debreceni késcsinálók céhe, akik a rokon fésűsökkel és
gombkészítőkkel közös céhet hoztak létre. A csiszármesterség megoszlott egy
hadi célt szolgáló kardművességre és a
mindennapi szükségletet kielégítő késesmesterségre. A debreceni fémipar a következő századokban tovább virágzott,
az ötvösség azonban lehanyatlott.
vasfazék vasfazik fn (rég) Másik neve: vasedíny. Fülekkel ellátott, nagyméretű főzőedény, kívül fényezett vas-,

vadborsó
belül zománcozott felülettel. Sokan nem
tesznek különbséget a ~ és a → bogrács
között. Ez utóbbi kívül-belül vas, zománcozott felület nélkül. A debreceniek
és a hortobágyi pásztorok is a vasfazekat
kedvelték, főleg → kákóra, → főzőfára
felakasztva ebben főzték, ill. ebből kanalazták pl. a → slambucot. A falusi lakosság a vasfazekat kerek v. háromszög alakú vaslábra tette, v. hevenyészett sárkatlant épített neki a pusztán v. otthon a
kemence mellé, sőt → serpenyővé alakította. A vasfazekat használat után →
pernyével tisztították. − Hortobágyi népdalban: Nincsen kenyír a tömlőÝbe, parázshús sincs vasedínybe.
vasféreg vasfíreg fn − Tréfás szólásban: Beleesett a vasfíreg: akkor mondják, ha egyesítískor, ritkításkor a kapa
véletlenül egy v. több tengeriszálat, hajtást kivág.
vasfesték vasfestík fn → Tímármesterségben kenyérhéjfőzetből készült,
rozsdás vason kiforrott festék.
vasfog: → tejfog
vasfű ~ fn Apró pirosas virágú
gyógynövény, Verbena officinalis. Az
uborka télire való eltevésekor használják
fűszer gyanánt. A régiek szerint, ha vkinek a tenyerébe tudják forrasztani, minden zárat ki tud nyitni. Ha a hozzáért, a
ló lábán kinyitotta a béklyót is. L. még:
gyógynövények, népi gyógyászat
vashordó vashordóṷ fn Vasból készült, 200 l űrtartalmú → hordó.
vashorgú juhászkampó vashorgú
juhászkampóṷ: A → juhászkampó egyik
fajtája.
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vashorog ∼ fn A → guba vízből való
kiemelésére szolgáló, vasból készült eszköz. Végén gomb volt, hogy ráakadjon a
guba, de ugyanakkor ne szúrja át.
vasiparos ~ fn Vasiparban dolgozó
személy.
vaskanál ∼ fn Öblös, kerek fejben
végződő, hosszú nyelű fémkanál. A
pásztorok az étel (slambuc, lebbencs
stb.) megkavarására és elfogyasztására
használták. A legtöbb cívis háznál 5−6
db volt belőle.
vaskasztroly vaskaszroj fn Vasból
készült lábas. A cseréplábos és vasserpenyő helyét a ~ok szorították ki a vaslábakon.
vaskó vaskóṷ fn 1. Rossz, nyeletlen,
életlen kés v. vasdarab, amellyel a lábbeliről a sarat lekaparják. 2. Négylábú,
alacsony széknek, gyalogszéknek a végébe vert rossz késpenge v. éles vasdarab, amelyet kukoricamorzsolásra használnak. A ~ segítségével egy néhány sort
lehúznak a csőről, ezután egy csutka segítségével már könnyebb a többit lemorzsolni.
vaskonyha ~ fn 1. (Vas)tűzhely, takaréktűzhely. Nem volt tornya, csak
egyenes platja. A → szabad konyhát, ill.
bizonyos mértékig a → berakott konyhát
szorította ki a használatból. 2. Sütőkemence fölötti tüzelő a pitvarban.
vaskoszorú ∼ fn Fémből készült temetői → koszorú.
vaskutya ~ fn Másik neve: vasmacska. Vasból készült, kampókkal ellátott
állványféle, amelyhez a nyitott tűzhelyen
a fahasábokat támasztják, hogy alulról
levegőt kapjanak.

vadborsó
vasláb ~ fn Vasból készült három-,
esetleg négylábú konyhai állvány, melyre nyílt tűzön való főzéskor a bográcsot,
fazekat, üstöt akasztják, de használják →
nyársonsült készítésekor is.
vaslábas ~ fn Vasból való → lábas.
vasmacska ~ fn 1. Ritkább neve:
csáphorog. Rendszerint kötélre, ritkábban rúdra erősített, két-, három- v. négyágú vashorog, horgony, amellyel a kútba
esett vödröt kihúzzák. Gyakran elhasznált → villából készítik. 2. → vaskutya
vasminiszter ~ fn (tréf) Lakatosinas.
vasminta ~ fn 1. Rezezőminta. 2.
Cifrázáskor használt (régebben fából és
csontból is készített) eszköz, amellyel
különböző mintákat (csillag, búzakalász
stb.) nyomtak a félig nyers pipa oldalába. L. még: debreceni pipa
vasmozsár ~ fn Timsó, vasgálic, rézgálic és egyéb kristályos anyagok
összetörésére szolgáló törőedény, → mozsár.
vasműves ~, vasmíves fn Vasból
használati tárgyakat, dísztárgyakat, kerítést, vaskaput stb. készítő iparos.
vasnyakörv ∼ fn Állatok nyakába
való, vasból készült, felcsatolható pánt.
vasorrú bába ~: A mai nyelvhasználatban szinte azonos a → boszorkány
fogalmával, pedig a boszorkány a hiedelmek alakja és természetfeletti erejű
személy, a ~ viszont a mesék hőse és természetfeletti lény. A cívis nyelvben leginkább elterjedt jelentései: ’a népmesék
gonosz boszorkánya’ ill. ’csúnya, házsártos vénasszony’.
vásott ruha ~: Elnyűtt, kopott ruha.
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vaspálya vaspája fn (rég) Vasút. − A
Szolnok–Debrecen közötti vasútvonalat
1857-ben avatták fel, 1858-ban Nyíregyházáig, 1859-ben Miskolcig hosszabbították meg. 1884-ben a Debrecen−Hajdúnánás, 1891-ben a Debrecen–Füzesabony, 1894-ben a Debrecen−Nagyléta
−Derecske közötti vonalat nyitották
meg.
vaspályamunkás vaspájamunkás fn
(rég) Vasúti pályamunkás.
vaspánt ~ fn Pl. → ásón vasból
(acélból) készült → pánt, acélrugó.
vasparipa ~ fn (rég) 1. Mozdony. A
~ befütyült. 2. Vonat.
vasperec ~ fn Négyes fogatban a két
első ló hámfáján levő nagy vaskarika,
amelyet a szekérrúd végére akasztanak.
L. még: lófogat
vasráf ~ fn Fakerékre való vasabroncs. L. még: kerék
vassimító vassimítóṷ fn Másik neve:
glettelőÝ. Acéllemezből készült simító.
L. még: kőműves
vasszar ~ fn 1. → Kovácsok szóhasználatában: koksz. 2. Kovácsműhelyben keletkezett vassalak.
vasszeg ~ fn − Szólás: Elrágná a ~et
is: nagyon jó fogai vannak. A ~et is megenném: farkaséhes vagyok.
vasszínű ~ mn Lószínnév, a → fekete
egyik árnyalata. L. még: lótenyésztés
vasszínű fekete ~: Lószínnév, a →
fekete árnyalata. L. még: lótenyésztés
vasszínű veresderes ~: Lószínnév, a
→ deres egyik árnyalata. L. még: lótenyésztés
vastag ~ mn 1. Zömök termetű, erős
〈ló〉. 2. 〈-n ragos alakban hsz-szerűen:〉

vadborsó
nagyon, alaposan. Vastagon meg vóṷtak
száradva. 3. → várandós.
vastagbőr vastagbűr fn Ló egyik
szembetegsége. L. még: ló betegségei és
gyógyításuk
vastagétel vastagítel fn 1. Sűrű főzelék. 2. Olyan étel, aminek nincs leve. Pl.
a slambuc, paprikás krumpli, tésztás
kása. 3. Zsíros, laktató étel.
vastag farkú ~: A megszokottnál
vastagabb farkú 〈ló〉. L. még: lótenyésztés
vastagfarok ~ fn 1. A levágott →
szarvasmarha farkának felső részén levő
hús. 2. → ököruszály.
vastaghús ~ fn 1. Lábikra. 2. A far
izmai. L. még: emberi test
vastagnyakú kálomista ~: → Református cívis polgár. L. még: cívis vallásosság
vastagocska ~ mn Kissé → vastag.
→ Szarvasmarha (ökör), ló testalkatának
megjelölésére.
vastagoldal vastagóṷdal fn → Szarvasmaha leveshúsnak való, bordás része.
L. még: mészáros
vastagológép vastagolóṷgép fn Forgó főmozgású, gépi előtolású szerszámgép, gyalu, amely az egy oldalt már
megegyengetett faanyagot pontos vastagságú méretre alakítja.
vastagszegy ~ fn A levágott → szarvasmarha hasi részén levő vastag hús. L.
még: mészáros
vastagszik ~ i Nő → várandós, gyereket vár.
vastagtarja ~ fn A → szarvasmarhának az állkapocs és a lapocka fölött
levő vastag húsa. L. még: mészáros
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vastál ~ fn Vasból készült lapos fenekű, széles edény. Ezt is mondják vájlingnak (→ vájdling). Hajdan a zománcos edényt alig ismerték, ~ak voltak.
vastaszító vastoszítóṷ fn → Tímároknál vékony fakeretbe foglalt acéllemez. A kész bőr simítására szolgált.
vastégla ∼ fn Az égetőkemencében
részben megolvadt, emiatt nem vöröses,
hanem sötétszürke színű, túlégetett →
tégla. Főleg járdakészítéshez használták,
mert erős, időálló tégla, nehezen kopik.
Sírhelyek körülrakására is alkalmas volt.
vasteknő vasteknőÝ, vastekenőÝ fn
Kenyértészta dagasztásához használt,
fémből készült → teknő a pékségben. L.
még: kenyérsütés
vasúti vasuti fn Vasúti kocsi. A
vasuti dugig van, már nem fér be senki.
vasúti hordár ~: Röviden: hordár;
korábbi neve: tróṷger. Vörös sapkás v.
simléderes micisapkás vasúti alkalmazott. Egyenruhája nem volt. Munkája
csupán a kisebb terhek szállítására korlátozódott. Kezében vitte, v. saját maga
húzta kétkerekű kocsijával szállította az
utasok csomagjait. Az utas igénye szerint feladta a vasútra, v. levette onnan, és
kivitte az állomásról.
Vasút tisztája: → Bánk
vasüst ~ fn Vasból készült nagyméretű → üst.
vasvályú vasvájú fn Vasból készült
itató. L. még: vályú
vasveres ~ mn Juh pofájának színeként. L. még: juhtartás
vasvilla ~ fn Takarmányfélék, trágya
stb. rakására való, vasból készült, fanyelű → villa. Szóláshasonlat: Úgy níz rá,

vadborsó
mint akit ~´val vettek el az annya alóṷl:
haragosan néz rá. Más változatban: Úgy
áll a szeme, mint a ~. Szólás: Ojan setít
van, hogy a ~ is megállna benne: koromsötét van. Ezt is ~´val vettík el az
annya alóṷl − mondják gúnyosan a goromba, becstelen, rosszindulatú, ill. mogorva emberre.
vasvirág ~ fn Kerti virágfajta. L.
még: virágoskert
vasvonalzó vasvonalzóṷ fn Vasból
készült, egyenes vonal húzásához való
eszköz.
vaszárol ~ i Hallgatag embert szóra
bír.
vászon ~ fn Len-, kender- v. pamutfonalból szőtt szövet. Összetételekben
megnevezett fajtái: a cipőben levő betét
a fejvászon, kárpitosok által használt
fajtái a felsővászon, pikírvászon, soppvászon, bélésanyag a szabóvászon, finom minőségű ~ a gyolcsvászon. Előtagként: festetlen ruhadarab (vászoncseléd), mázatlan (cserépedény, vászonedény). L. még: a fogalmak szócikkeit is!
vászoncseléd ~ fn Középkorú nő,
asszony. Az összetett szó előtagja a nők
ősi viseletére, a festetlen, fehér vászonból készült ruhadarabokra utal (→ fehércseléd). Az utótagban a → cseléd eredetibb ’a család v. háznép tagja’ jelentése
szerepel.
vászoncsupor ~ fn Mázatlan cserépcsupor. L. még: cserépedény
vászonedény vászonedíny fn Mázatlan cserépedény. L. még: cserépedény
vászonfazék vászonfazik fn 1. Változó (1−30 l) űrtartalmú, kívül mázatlan
cserépfazék. A gazdasszonyok kedvel-
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ték, mert ízletes töltött káposztát lehetett
benne főzni. 2. Jelzői használatban: anynyi 〈étel〉, amennyi egy ilyen fazékba
belefér: egy vászonfazik tőÝtött káposzta.
− Szóláshasonlat: Ojan, mint a vászonfazik: (tréf) sápadt, beteges színű. L.
még: cserépedény
vászongatya ~ fn Vászonból készült,
térden alul érő, bő, közvetlenül a testen
nadrágként viselt férfiruhadarab, → gatya.
vászonkorsó vászonkorsóṷ fn Kívül
mázatlan → cserépkorsó. Fülén ivásra
szolgáló csecsféle lyuk van. L. még: cserépedény
vászonköcsög ~ fn Kívül mázatlan
cserépköcsög. L. még: cserépedény, köcsög
vászonpipa ~ fn Mázatlan cseréppipa. L. még: debreceni pipa
vászontányér vászontányír fn Mázatlan cseréptányér. L. még: cserépedény, tányér
vászonverés vászonverís fn A →
csipkeverés egyik alapmotívuma: az átvétel után az orsókat megcsavarják,
majd ismét átveszik.
vászonzsák ~ fn Vászonból készült
takarmányos → zsák.
vasszerlog ~ fn → Kőművesszerszám, vízmérték egy fatokba illesztett
légbuborékos íves üvegcsővel.
vasszernozni ~ fn Párkányoknál kialakított vízorr. L. még: kőműves
váz ~ fn Alakváltozata: váza. → Madárijesztő.
váza: → váz
véce ~ fn Vécé. L. még: árnyékszék

vadborsó
veder ~, vedér fn Dézsa formájú, általában lefelé szűkülő, keresztfüles nagyobb edény; vödör. Folyadék, darabos
anyag tartására való, füle lehajtható.
Anyaga hajdan fa (faveder), bőr (bőrveder), később fém (→ alumíniumveder),
ill. kívül-belül zománcozott fémlemez,
újabban műanyag lehetett/lehet. A parasztgazdaságban konyhai használatra,
ivóvíz tartására, állatok itatására (→
itatóveder), fejéshez (→ fejőveder), sertések etetésére (→ csávásveder, moslékosveder) és sok egyébre használatos.
vedér: → veder
védősánc védőÝsánc, vídőÝsánc fn
Védőárok, az → Ördögárok/Csörszárka
köznévi megjelölése. Hejreállította a
múzeum a szarmatakori védőÝsáncot.
*Vedrő-ér: → Haláp
veft ~ fn → Paszományosoknál gyapjú hulladékból sodrással készített szöszös szál, amiből pl. csizmaszegőt is
lehet horgolni.
vég víg fn 1. Az a hely, pont, amelyen túl vmely térbeli dolog nem folytatódik. Térbeli dolognak ehhez közeli része; falu~; a ház utcára nem néző része:
a ház ~e. 2. Időpont, amelyen túl vmely
időszak nem folytatódik. 3. Elpusztulás,
megsemmisülés. − Szólás: A vígit járja:
haldoklik. A könnyebb vígit fogja meg a
dolognak: kivonja magát a feladat nehezebb részének elvégzése alól. Se víge, se
hossza: nem akar ~e szakadni. Vígire írt
a vagyonának: eltékozolta a vagyonát.
Közmondás: Vígin csattan az ostor: a
~én derül ki, hogy mit ér, v. hova vezet
vmi. Két víge van a botnak: a) nem csupán tőled függ a dolog. b) visszakapha-
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tod, ami rosszat másokkal tettél. Nincs
ojan hosszú, aminek/kinek víge ne legyík: minden ~et ér egyszer. Nem akarásnak szarás a víge: akkor mondják, ha
vki vmilyen kérést nem akar teljesíteni,
és kibúvót keres. Sűrű fingásnak szarás
a víge: akkor mondják, ha két dolog
szükségszerűen követi egymást. Gonosz
kezdetnek, gonosz a víge: aki rosszul fog
hozzá a dolgokhoz, az nem is tudja sikeresen elvégezni.
Vega cseresznye: → cseresznye
végakarat: → végrendelet
végcsavar vígcsavar fn Nyeregkápa
végén levő, a kápa részeit összetartó
csavar.
végébe való fa vígibe valóṷ fa: A →
pipanyomás során a formába helyezett
→ sodrás kisebbik részébe nyomott fa,
amellyel a pipakészítő helyet csinál a →
pipaszárnak. L. még: debreceni pipa
végekarika vígekarika fn Keréktávolságot rögzítő, a → kerékagyon kívül
elhelyezett karika. Ezt helyezték fel legutoljára.
végeladás vígeladás fn − Szólás:
Vígeladás, nincs maradás: (tréf) gyerünk, most már fejezzük be!
végighajít vígighajít i Pl. lovon ostorral végigvág.
végigolvas vígigolvas i Megszámlál.
végóhaj vígóṷhaj fn Szóbeli → végrendelet.
végrendelet vígrendelet fn 1. – A/
Más elnevezései: testamentum (testámentum), vígakarat. Szóbeli változatának megnevezése vígóṷhaj. Az örökhagyónak halála esetére szóló egyoldalú,
de érvényességi kellékekhez kötött nyi-

vadborsó
latkozata, amellyel a törvényes öröklési
jog v. helyi szokásjog ellenére vagyonát
megoszthatta hozzátartozói v. idegen
személyek között (→ öröklés). A ~et
aláírásokkal és pecséttel kellett ellátni. A
kellékek közé tartozott a kihirdetés, az
érdekeltekkel való közlés. Követelmény
volt, hogy a ~ben ne rejtőzzék csalás v.
ravasz fondorlat. A helyesen megszerkesztett ~ a középkori oklevelek szerkezetét követte: bevezetés, tárgyalás, záradékolás. – B/ A cívis paraszti társadalomban az ügyvéd előtt tett írásos végrendelkezés régi, de nem kizárólagos
szokás volt. A legtöbb családban voltak
ugyanis iskolázott(abb) családtagok,
akik az ügyvéd bevonása nélkül is meg
tudták szerkeszteni a ~et. A lényeg, hogy
elkészítésénél két nem érintett tanú is
jelen legyen. A tanúk általában idősebb,
ta-pasztalt emberek, a család jó ismerősei (de nem rokonai) voltak. Az aláírásokkal hitelesített ~et a közjegyzőnél
tették letétbe, okmánybélyeg nem kellett
rá. A ~ kézzel, a későbbi időkben esetleg
írógéppel készült. Ez vonatkozott az
ügyvéd által megszerkesztett ~re is. Kisebb tételekről (pl. a lábasjószágról)
csak szóban történt végrendelkezés. A
~tevő családfő a betegágyán tette meg
~ét. A családon belül a ~ nem volt vita
tárgya. Több évszázad hagyománya által
rögzült (cívis) szokásjog volt, hogy az
ingóságra vonatkozó öröklést az érintettek már az örökhagyó betegsége kezdetén tisztázták. A gazdasági eszközöket a fiúleszármazottak örökölték, ők a
későbbiekben egymás között szétosztották. A bútor, ruhanemű a lányörökösöké lett. Az ingatlan vagyont (földet) az
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örökösök között egyenlő részekre osztották. 2. Olyan szóbeli végrendelkezés,
amelyben a halálára készülő személy
(főként idős asszony) tudatja közvetlen
családtagjaival, hogy koporsójába milyen apróbb tárgyakat temessenek el
vele. Pl. a múlt század elején Némethi
nagymama végóhaja az volt, hogy egy
tiszta zsebkendő, fém aprópénz a zsebében és az imakönyve legyen vele eltemetve. L. még: cívis jogszokások
végrendelkezik: → megtestál
Végső-hármas-halom: → hortobágyi őshalmok
végső szomszéd vígsőÝ szomszíd: A
telek végével határos szomszéd, hátsó
szomszéd.
végszűr vígszűr fn Egy vég → szűrposztó.
vegzál ~ i Szekíroz, zaklat.
vegyesfőzelék vegyesfőÝzelík fn
Többféle alapanyagból készített → főzelék.
vegyesül vegyesűl i Vegyül.
vegyít vegyit i A → gyapjúmunka során taposással egyenlő keménységűvé
teszi az agyagot. A rosszabb minőségű
gyapjút jó minőségűvel keverték, így a
silányabbat is fel tudták használni.
vejsze ~ fn A víz fenekéig érő, fűzfavesszőből v. nádból font halfogó eszköz.
L. még: halászat a hortobágyi vizeken
véka víka fn 1. Általában szemes
termények mérésére használt, változó
nagyságú, többnyire 25−30 litert kitevő
régi → űrmérték. 2. Kb. 25−30 l űrtartalmú tárolóedény. Mint edény fadézsaszerű, alacsony, vasabroncsú fakád,
amelynek az egyik dongája hosszabb.

vadborsó
Van: ~ v. egész véka, → félvéka, → kisvéka, a hitelesített változat a → mérővéka.
*vékapénz: Piackor, vásárkor a kölcsönvett hiteles mértékekért fizették az
árusok. A város egyik jövedelme volt. L.
még: mérővéka
vékás víkás mn 1. Kb. egy → véka
űrtartalmú. 2. Egy véka maggal bevethető, kb. 300−400 négyszögöl nagyságú
〈földterület〉. L. még: területmérték
vékásfenék víkásfenék fn A vékáskosár alja, feneke. L. még: vesszőfonás
vékásforma víkásforma mn Egy vékányi űrtartalmú 〈kosár〉.
vékászsák víkászsák fn Erős → zsák,
kb. 110 kg termény fér bele.
vekeng ~ i 1. Tanácstalanul töpreng
vmin. 2. Kínlódik.
*Veker: → Vekeri-tó
Vekeri-tó Vekeri tóṷ tn Jól kiépített,
forgalmas kirándulóhely és pihenőközpont a paci → Erdőspuszták területén,
sok természeti látnivalóval, horgászvizekkel. Az itteni Veker nevű erdős birtokot 1650 körül említik, amely Debrecen
majorsági földje lett, majd újra erdőt telepítettek ide. L. még: Pac
véknya víknya fn 1. Vkinek a legalsó
bordája és csipőcsontja közti testtája. 2.
Állat hasának a comb melletti, vékonyabb része. 3. → Tímároknál: a → csapatban található könnyebb súlyú bőrök.
véknyít: → vékonyít
véknyul víknyul i Vékonyodik.
vékony víkony mn − Szóláshasonlat:
Víkony, mint a cinege: vki nagyon sovány. L. még: emberi test
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vékonybél víkonybél fn 1. Bélcsatornának a gyomor és a vastagbél közti
hosszú, kanyargós szakasza. 2. Sertésbél
mint a kolbász, ill. hurkatöltés „kelléke”.
vékonybélű víkonybélű mn Kisétkű
〈személy〉.
vékony étel víkony ítel: Hús nélküli
étel. L. még: cívis konyha
vékonyfa víkonyfa fn Gallyfa.
vékonyhurka víkonyhurka fn Egyfajta juhbél.
vékonyít víkonyít i Tőváltozata: víknyít. 1. Folyadékot, pl. bort, tejet felvizez, hígít. 2. → Szőrmekikészítőknél a
vastagabb részeket lefaragással keskenyebbé teszi. 3. A bőr vastagságát bőrgyaluval megváltoztatja.
vékonyoldal víkonyóṷdal fn 1. Sertésoldalas, a → disznónak a szegye felé
eső része. 2. → Szarvasmarha hasonló
testrésze. → Húslevesnek igen kiváló, de
→ pöszmételevesbe, almalevesbe is jó.
L. még: mészáros
vékonyorja víkonyorja fn A → disznó gerincoszlopának a tarja mögötti, kevésbé húsos része.
vékonypénzű víkonypízű mn Nagyon
sovány, gyenge csontozatú. L. még: emberi test
vékony pipa ~: Fehér v. veres színű
nagy cseréppipa, derekán három pogácsadíszítés van egy száron. L. még: debreceni pipa
vékonyság víkonyság fn Vékony személy, főként gyermek. Te, kis víkonyság!
L. még: emberi test
vékonyszegy víkonyszegy fn A levágott → szarvasmarha hasi részén levő
vékony hús. L. még: mészáros

vadborsó
vékony szövésű guba víkony szövísű
guba: Olyan → guba, amelynek szövésekor a munkás a melléken áthúzott bélre gyenge, határozatlan mozdulattal üti
rá a bordát, ettől a szövet is gyenge, laza
lesz, és tönkremehet a kallásnál. L. még:
gubakészítés
vekucs ~ fn (gúny) Rövidlátó. L.
még: szem
vele vélle hsz Vkivel, vmivel mint
társsal, eszközzel stb.
velebeli ~ mn/fn Egyidős, egykorú
vkivel. Személyragozott alak. A báttya
velembeli.
vélle: → vele
velő velőÝ fn A → disznóölés egyik
terméke. Bontáskor a disznó fejéből vágják ki, forró vízbe teszik, lehúzzák a
bőrét, utána zsírban megsütik, tojást
ütnek rá. Általában reggelire eszik.
Gyakran a → vesével is keverik: a főtt
veséből erre a célra meghagynak egyet,
ezt → tésztareszelővel lereszelik, hogy
finom legyen, ezt is beleteszik a ~be,
azzal együtt megsül, végül tojást ütnek
rá (→ vesevelő).
velősrák velőÝsrák fn (rég) Csontrák. L. még: népi betegségnevek
vemhes ~ mn Méhében magzatot viselő nagyobb nőstény emlős. A ló, tehén,
juh ~; a disznó, kutya, macska hasas,
mert az fial. Szólás: Ha akarom ~, ha
akarom, nem ~: mondhatom így is,
mondhatom úgy is. L. még: ellős
vén vín mn − Szóláshasonlat: Vín,
mint az országút, csak nem mennek rajta
annyian keresztül: idős → kurvára
mondják.
vénasszony: → öregasszony
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vénasszonyok nyara vínasszonyok
nyara: Változata: öregasszonyok nyara.
Szeptember vége → október eleje. Meleg, száraz, szélcsendes idő, derült, párás
reggelek jellemzik. L. még: nyár
vén birka vín birka: Kiselejtezni való birka. L. még: juhtartás
vén bolond: → vén tökéletlen
vén csoroszlya vín csoroszja: Vénasszony. L. még: öregasszony
vendég vendíg fn − Fenyegetés: Majd
vendígem leszel!: megverlek! Tréfás
szólás: Mihejst vendíg, rögtön mennyík!
Közmondások: Akármijen kedves vendíg, három napig untig elíg: a kedves
~et is meg lehet unni, ha sokáig marad.
Hívatlan vendígnek ajtóṷ megett a hejje: akit nem hívtak meg vhová, az ne
tolakodjék oda! Korai/Reggeli vendíg
nem marad sokáig: a reggeli eső hamar
el szokott állni. Az esőre értették ezt is:
A reggeli vendíg nincs sokáig, az esteli
igen.
vendéggyeplő vendíggyeplű fn 1. A
szekérhez, ill. a rúdnál levő lovak mellé
kötött lógós ló egyszárú gyeplője. 2. A
négyesfogat gyeplője.
vendéghosszabbító vendíghosszabbítóṷ fn Bútorszállító platós kocsi rakterületét vízszintesen megnövelő hosszú
rúd.
vendégmarasztaló vendígmarasztalóṷ mn/fn (tréf) Ami a nem kívánt vendégséget elriasztja.
vendégmarasztaló bot vendígmarasztalóṷ bot: Ijesztésre használt nagy
bot, ill. karó. Ijennel ijeszgettík a martinkásiakat a szőÝllőÝ miatt.

vadborsó
vendégoldal vendígóṷdal fn Más nevei: vendígóṷdalrúd, óṷdalrúd, deríkóṷdal. A → szekér két oldalára erősített
hosszú rúd, amivel a szekér szélességét,
rakterületét megnövelik, ha takarmányt
v. learatott gabonát szállítanak rajta. A
~t kétoldalt 2−2 → vendégoldalgúzs, →
vendégoldaltartó segítségével függesztik
a felső → bűrfákra. Egyes vidékeken a
szekérderékon elöl és hátul egy-egy
keresztfát v. karfát fektetnek keresztül,
és azokra teszik fel a ~akat.
vendégoldalas szekér vendígóṷdalas szekér: → Vendégoldallal ellátott
szekér, elsősorban szálastakarmányt
szállítottak vele.
vendégoldalgúzs vendígóṷdalgúzs fn
Röviden: gúzs. Másik neve: vendígóṷdaltartóṷ. A → vendégoldalt tartó két
vaskarika (v. kötélből font → gúzs)
egyike; az az eszköz, amelynek segítségével a lőcsös szekérre a → vendégoldalt felfüggesztik, felfogják.
vendégoldalrúd: → vendégoldal
vendégoldaltartó: → vendégoldalgúzs
vendégpofadarab vendígpofadarab
fn A nagykantáron levő két → pofaszíj
közül a második.
vendégszár vendígszár fn Négyes
fogatban az előre befogott lovak →
gyeplője.
vénecske vínecske fn Hatvan év fölötti személy.
vénember: → öregember
*Vén-erdő: → Haláp
vén gereblye vín gerebje: (gúny)
Másik neve: vín guzsaj. → Pártában
maradt idős nő; vénlány.
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vén guzsaly: →vén gereblye
Vénkani: → disznó
Vénkert Vínkert tn Hajdan → szőlőskert volt, a 16. században jött létre a
város északnyugati részén. Nevét a 18.
században kapta, amikor tőle északra
megnyílt az → Újkert. Az 1970-es években lakótelep épült itt. 1927-től utcanév
is őrzi az emlékét.
vénlány: → vén gereblye
vén salabakter: → salabakter
vénség vínsíg fn 1. Vénember. Kis
vínsíg: tudálékos kisgyermek. 2. Idős
életkor. Szólás: Nem akarom, hogy vínsígemre a koloncos kutya sorsára jussak:
a) nem akarok könyöradományból élni.
b) nem akarom, hogy úgy bánjanak velem, mint a kutyával. L. még: aggvénség
vénséggyengülés vínsíggyengülís fn
(rég) Végelgyengülés. L. még: népi betegségnevek
vénségsorvadás vínsígsorvadás fn
(rég) Egy betegségfajta. L. még: népi
betegségnevek
vénszolgáló vínszóṷgálóṷ fn Idős
szolgáló, aki a gazda házánál öregedett
meg; vén bútordarab.
vén tökéletlen vín tökíletlen: (durva)
Másik neve: vín bolond. Öreg ember.
venyige ~ fn 1. A → szőlő száraz hajtása rakáson. 2. A szőlő élő vesszeje.
venyigehordás ~ fn Kisebb halmokba rakott szőlővesszők, venyigék összegyűjtése a pászta végén. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés
venyigeszedés venyigeszedís fn A
szőlő (levágott) száraz hatásainak összegyűjtése. Női, ill. gyermekmunkának tekintik. L. még: szőlőtermesztés−szőlőművelés

vadborsó
ver ~, vér i 1. Dobál. 2. Kifejezésekben: Veri a kíszülőÝt: készülődik vhová.
Seggire ~t a vagyonának: elpazarolta. 3.
Jószágot vhova hajt, terel. 4. A → kallózás során az ütőkalapácsok a posztót
sulykolják. Veri a víz a gubát: az erős
sodrásba helyezett → gubát a víz jól
megcsapkodja, összedolgozza. 5. Veri a
bordát: lehúzza egyenesbe a bordát. −
Adatolt igekötős alakjai: → bever, elver, felver, kiver, körülver, megver, odaver, összever, visszaver.
vér1: → ver
vér2 vír fn Több frazémában szerepel.
Jókívánság: Vírré vájjík benned!: váljék
egészségedre! Tréfás rosszkívánság: Vírré vájjík benne, az meg tájoggá, az meg
tuggya a kötelessígit!: pusztuljon el attól, amit elfogyasztott! Szóláshasonlat:
Vírré válik benne, mint a cigány lovába
a bontóṷfűsű: (tréf) étel nagyon jólesik
neki. Szólás: Van vír a pucájába: (tréf)
bátor. Vír van énbennem, nem káposztalé: nem vagyok én gyámoltalan, élhetetlen. Úgy szereti, hogy vírt ontana írte:
mérhetetlenül szereti. Annyi víre sincs,
hogy egy szúnyog jóṷllakjon belőÝle:
(gúny) sápadt, ~szegény. Nincs nekem
hozzá vírem: valószínű jelentése: nincs
hozzá kedvem. − A ~ (és -vérű) több
összetételben szerepel. A megalvadt ~
neve aludtvér, a lőtt sebből folyik a sebvér, a ló lehet hidegvérű és melegvérű, a
fokozott nemi vágyú személy nagyvérű,
betegségnév a gennyvér, népi gyógyszernév a bakvér, gonoszvér, frazémában
szerepel a kutyavér. L. még: a fogalmak
szócikkeit is!
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veranda ~ fn Fedett folyosó, tornác.
L. még: cívis ház
vérbélű körte: → dinnyekörte
vércse vírcse fn Sólyomféle ragadozó
madár. Ismert fajtái a → kék vércse, →
veres vércse. Szóláshasonlat: Hússal íl
ez, mint a vírcse, hogy a fogát meg ne
sércse: (gúny) mindig húst kíván enni.
vércsederes vírcsederes mn Lószínnév, a → deres egyik árnyalata. L. még:
lótenyésztés
vércseszürke vírcseszürke mn Lószínnév, a → szürke egyik árnyalata. L.
még: lótenyésztés
veréb ~ fn Madárfaj. Hímje: kan ~.
Összetételben is szerepel: → fiaveréb,
nádiveréb. − Csúfolódó gyermekmondóka: Csiribiri kan ~, a bolondot kűdd
odébb!: a bolonddal nincs mit kezdeni.
Gyermeknek feltett tréfás beugrató kérdés: Hányat líp a ~ eggy esztendőÝbe?:
egyet sem, ti. ugrik. Szólás: Verebet
/Cinkét fogott az óṷra: a hidegtől kipirosodott az orra. Emlegetik a verebek a
tyúkszaron/lúszaron: (gúny) csuklik.
Emlegetnek a verebek a tyúkszaron/lúszaron: annak mondják, aki csuklik. A
leghuncutabb kan ~ is elül akkorra:
akkorra már este lesz. Közmondás: Ne
kopaszd előÝre a verebet!: ne örülj előre
vminek! Más változatban: Ne kopaszd
jóṷ előÝre a verebet, előÝbb meg kell
lűni, azut kopasztani: előbb dolgozz meg
vmiért, csak azután örülj a hasznának! A
~ lípist megyen: sohasem valósul meg
vmi, ti. a ~ nem lép, hanem ugrik.
Veréb-dűlő: → Ondód

vadborsó
verebészik verebíszik i Eszközzel verebet fog, verébfészket kifoszt, szétdúl.
L. még: vadfogás és vadászat
verébfej: → takácsgörcs
veréce ~ fn 1. Összetétellel: veréceajtóṷ. Konyha, kerítés, tornác stb. kis,
rácsos ajtaja. Nyáron az istálló bejáratához is felrakták, hogy éjszaka hűvös(ebb) legyen odabent. 2. A tanya és
az udvarát elválasztó kis kerítés, léckerítés.
veréceajtó: → veréce
veréceakasztó veréceakasztóṷ fn A
→ verécén levő drótkampó.
véredzés véreddzís fn Vérzés a ló bőrén.
vérehulló fecskefű vírehullóṷ fecskefű: Chelidonium majus. Aranysárga
szirmú, sárga nedvet eresztő → gyomnövény. A → népi gyógyászat seb gyógyítására használta. → Pákászok gyűjtötték
és árulták.
verem ~ fn Földbe ásott nagyobb gödör vminek a tárolására. A cívis parasztgazdaságban is el volt terjedve. Két formai változatát ismerték: a körte v. köcsög alakú és a négyszögletes, sír formájú vermet. Debrecenben és a tanyavilágban leginkább az előbbi volt elterjedve.
Régen tartottak benne gabonát (→ gabonásverem), később főként krumplit és
elvermelhető zöldségfélét (→ kolompérosverem/kolompérverem). Helye a gazdasági udvarban, ritkábban a kertben
volt. (A cívis gazdasszony külön zöldséges verme a ház közelében levő kiskertben volt.) Agyagos és vízmentes talajban
alakították ki. Tetejét gallyakkal, faágakkal, szalmával, földdel fedték, ajtaja
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is volt. Egyik változata a → veremól. A
→ vákáncsosoknál előfordult a ház
egyik helyisége alá ásott ~ is.− Szólás:
Rá lehet bízni az üres vermet bezárva:
(gúny) nagy tolvaj, teljességgel megbízhatatlan.
veremól: → tyúkverem
veres ~ mn Jószág színének, juh pofaszínének jelölésére. − Szóláshasonlat:
Veres, mint a kan pujka: dühtől vörös.
Közmondás: Akinek szőÝre, bőÝre ~, abba jóṷ erkölcsöt sose keress: a ~ ember,
~ állat mind rosszféle. Más változatban:
Veres kutya, veres lú, ~ ember egy se
jóṷ.
verés verís fn Az agyagfinomítás első
mozzanata, amikor a fazekas az összegyúrt agyagdarabot magasra emeli, majd
teljes erejéből a földre leterített zsákvászonhoz csapja. − A szó több összetételben szerepel utótagként. A pásztorkodás
szókincséhez tartozik a beverés, gulyaverés, hazaverés, kiverés, széjjelverés,
csipkekészítési módok a csipkeverés, félverés, vászonverés; a folyóban összehordott szeméthalom a pallóverés, köznyelvi szó az árverés és a dióverés. − A
fogalmak jelentését l. a szócikkükben!
veresbor ~ fn Vörösbor.
veres borjú veres bornyú: A → magyar szürke marha kisborja. Színe az
első vedlésig → pirók ’vörhenyes’ színű,
ill. fokozatosan fakuló. A veres bornyúk
a guján egy bokorba vannak. Ezeket
nyár utóján már nem engedi az annyuk
szopni, elrugja, rugott bornyú. Ha szopna, a pásztor ellapickázza.
veresbúza ~ fn Nevének változata:
veresfejű-búza. Régi → búzafajta, a

vadborsó
hagyomány szerint ez volt a legnehezebb
nyomtató. Ebből egy napra 2 → ágyazás
is sok volt.
Verescserepes-istálló: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
veresderes ~ mn Lószínnév, a → deres egyik árnyalata. L. még: lótenyésztés
Veres-dűlő: → tanyai iskola
veresedik ~ i Népi → időjóslás: Ha
~ az ég ajja, hóṷnap szél lessz. − Igekötővel: → elveresedik.
vereses tarka ~: Ló bizonytalan színének megjelölésére mondják. L. még:
lótenyésztés
veresfejű-búza: → veresbúza
veresföld veresfőÝd fn Porfesték készítésére alkalmas, vörös színű talaj.
veresgém: → fososgém
veres gomba ~: Ehető → gombafajta.
Veres Gombos István: → cívis ragadványnevek
veresgyűrű ~ fn Nevének változata:
veresgyűrűsom. Vörösgyűrűsom. Cornus
sanguinea. A → som egyik fajtája.
veresgyűrűsom: → veresgyűrű
vereshagyma ~ fn Vöröshagyma.
Magjáért földben hagyott változata a →
maghagyma. − Szólás: Megesküszik egy
vereshagymára: (tréf) minden semmiségre megesküszik (, emiatt nem lehet
komolyan venni az esküjét). L. még:
snidling
vereshagyma-kalendárium:
→
hagymakalendárium
vereshagymás ecetes: → kanecetes
vereshimlő vereshimlőÝ fn Másik
ne- ve: veressíg. Vörheny, kásahimlő. L.
még: népi betegségnevek
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véres hurka víres hurka: A házi →
disznóölés egyik terméke, fogása. Készítése: A ~´nak egy erre kijelölt személy
vette a vért, azaz egy nagy → vájdlingot
tartott a megszúrt állat nyakához, hogy a
kibugyogó vér abba kerüljön. Az így felfogott vért hideg vízbe tették, és időnként megkavarták, nem engedték összemenni. Ha a kanálra ráment a benne
megjelenő ér, kidobták, csak a híg vér
maradhatott a tálban. Ezzel a híg vérrel
aztán később felőgyelítették, összekeverték a → hurkábavalót. A ~ töltelékébe (a
véres kásába) belevágták a külön megfőzött disznófejet, fület, fikötőÝt, fejírmájat, egy kevés hús is került bele, majd az
egész tölteléket meg-megízlelgetve befűszerezték: kevés só, bors, szegfűszeg,
darált kapormag került a töltelékre, amelyet még egyszer felgyúrtak. A ~ az
egyetlen hurka, amelyet → hurkatöltővel
(és ún. apró húrba) töltöttek.
veres kakas veres kokas: Gyújtogatás miatt keletkezett tűzvész. L. még:
kakas
vereskassza ~ fn (rég) Függetlenségi
pártiak által alapított takarékpénztár.
vereskő vereskű fn → Rézműveseknél: vörös színű anyag, por alakban ráhintették a fémre, és viasszal bekent
bőrdarabbal beledörzsölték, így szép
színt kapott a réz.
veresnád ~ fn Épület fedésére, →
nádalására alkalmas → nád.
Veresnádas: → Hortobágy növényvilága, → nád
veresnadrág ~ fn Ritkább neve: pipaszurkálóṷ. Fűféle, gyenge takarmány,
szíki csenkesz (Festuca pseudovina). A
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népi szemlélet a → tippanhoz sorolja, és
a Hortobágy fő növényének tekinti. Szívós, szálas levelein még a kasza is fütyül. Amint az idő melegszik, egyre több
apró virág nyílik, majd bugát vet a ~. A
puszta felhúzta a ~ját − mondták ilyenkor. L. még: Hortobágy növényvilága
veresparázs ~ fn Mangános réteg az
agyagban, amelytől meg kell tisztítani,
hogy jól formálható legyen. L. még:
fazekasmesterség
veresparéj veresparé fn Egy →
gyomnövény. L. még: paréj
verespecsenye: → pirospecsenye
veres pipa ∼: Vörös színű agyagból
készült cseréppipa. L. még: debreceni
pipa
Veresróka: → disznó
veresség: → vereshimlő
Veres utca: → utcák−utcanevek
véres szegy: → szegybúb
veresszilva ~ fn → Cibere készítésére használt → szilvafajta.
veres szőrű pej ~: Lószínnév, a →
pej egyik árnyalata. L. még: lótenyésztés
vérestál vírestál fn Disznó leölésekor
a sebhez tartott, a vért felfogó tál. L.
még: disznóölés
Verestemplom ~ tn Neogótikus stílusban épített református templom. Az
1880-as években épült Szombathy István
főbíró és felesége alapítványából a Méliusz téren. Veres tégla borítása miatt
kapta a nevét. 58, 5 m magas tornya és
csúcsíves ablakai vannak. Belső terének
jellemzői: 1 hosszház, 2 mellékhajó, 1
keresztház, gótikus keresztboltozat.
1936-ban belsejét festéssel látták el. Bibliai szimbólumok, ó- és újszövetségi té-
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májú képek, igék díszítik. Valódi „képes
Biblia”.
Verestorony: → Nagytemplom
verestölgy verestőÝgy fn A → tölgy
egyik fajtája.
veres vércse veres vírcse: Köznyelvi
alakban: vörös vércse. Mezőkkel tarkított erdőkben, facsoportokban, mezőgazdasági területek és legelők közelében
él. Rágcsálókkal, kisebb madarakkal,
gyíkokkal, rovarokkal táplálkozik. Fák
odvában, löszpadokban, várromokban
fészkel, de gyakran a varjak fészkét foglalja el. Védett madarunk. L. még: Hortobágy állatvilága
Veresvízű-kút: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
veret ~ i 1. Vereti a vízzel a gubát: a
kallóban a víz megmunkáló erejének
teszi ki a gubát, hogy tömött legyen és
összeforrjon az anyaga. 2. Jószágot veréssel egyik nyájból a másikba terel. −
Szólás: Ne veress mán éngem az Istennel, megvert az éngem elíggé − mondják
az átkozódónak.
veretlen ~ hsz Veretlenül. Veretlen
került haza a bálbúl.
vérfrissítés vírfrissítís fn → Méhészetben olyan keresztezés, amikor ahhoz
a fajtához tartozó, de más tenyészetből
származó, más viszonyok között nevelt
anyákat és heréket párosítanak.
vérfű vírfű fn Orbáncfű (Hypericum).
Erdőszéleken, utak mentén, réteken,
dombokon növő értékes → gyógynövény. Virágjának, magjának főzete, teája
sok betegségre használatos, így vese- és
epebetegségre, ideggyengeségre, gyomor- és bélfekély ellen, vérnyomásra,
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emésztési zavarokra, külső-belső vérzésekre, öblögetőként fogínysorvadásra,
borogatásként bőrbetegségekre. Az orvosi gyógyászatban is használják. L.
még: csengővirág, népi gyógyászat
verhenyes veres hasú ~: Ló hasi
szőrének megjelöléseként. L. még: lótenyésztés
vérhólyag vírhóṷjag fn Az érnek v.
az ereknek a sérülése miatt keletkezett,
vérrel telt hólyag. Ütésre, nyomásra alakul ki.
verk ∼ fn A szövőszékről lekerülő,
100−130 m hosszú, egész darab vászon.
vérkiöntődés vírkiöntőÝdís fn (rég)
Vérfolyás. L. még: népi betegségnevek
verkfírer ~ fn (rég) Pl. → tímároknál: munkavezető, művezető.
vermel ~ i Pl. krumplit → verembe
tesz, földdek betakar, elvermel.
vermelés vermelís fn Termények,
zöldségfélék téli elraktározása földdel v.
homokkal való betakarással. Egyszerű
formája az agyagos földbe ásott gödör
(→ verem), amely fölé rendszerint sátortetőt emelnek. A benne elraktározott
répát, burgonyát, káposztát homokkal és
a veremnyílásra szerelt ajtóval védik a
hideg ellen. A múlt század első felében a
cívis paraszti gazdaságokban is elterjedt
a nagy mennyiségű burgonya, káposzta,
répa ~e, a → prizmázás. L. még: gabonásverem
vermelődés vermelőÝdís fn Rézműves, ha nem tölti meg rézzel torkolatig
az öntőformát, akkor az anyag nem tölti
fel teljesen az üregeket, az öntés hibás
lesz, ez a ∼. L. még: rézművesmesterség
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vermes tyúk ~: → Tyúkveremben,
veremólban tartott baromfi.
vernyákol ~, virnyákol i 1. Párzó →
macska kellemetlen hangon nyávog. 2.
Pl. kotló rekedten visít.
vernyít ~, virnyít i 1. Pl. kisgyerek
visít, ordít. 2. → Malac visít.
verő1 verőÝ fn 1. Agyagverőbot. 2. A
szó több összetételben szerepel. Eszköznév a bugaverő, habverő, kaszaverő,
nádverő, szegverő, a cselekvést végző
személy megjelölője a csipkeverő, kötélverő, máglyaverő, ráverő. − A fogalmak
jelentését l. a szócikkükben!
verő2 verőÝ fn A → kolompnak
olyan hangja, amikor az ütő erősen veri
a falat.
verőbot verőÝbot fn Másik neve:
agyagverőÝbot. Eszköz, amellyel a →
fazekas az agyagtőkére helyezett agyagdarabot laposra veri.
verőce: → veréce
verőfonal verőÝfonal fn Orsóra tekert szál, amely arra szolgál, hogy a már
felvetett szálakat megfelelő sűrűségűre
egyengesse.
verőkalapács: → nagykalapács
verőköltő verőÝkőÝtőÝ fn Feketével
tarkázott mezei poloska, bodobács.
verővas verőÝvas fn A vesszők
egyengetésére, igazítására használt szerszám. L. még: vesszőfonás
vérrel-bottal vírrel-bottal hsz 1. Civakodással, veszekedéssel. 2. Nagyon
nehezen. Nagy vírrel-bottal tudott felmászni a dombra.
vérrokonság vírrokonság fn Vér szerinti → rokonság, leszármazás útján
létrejött rokoni kapcsolat. A ~ba nem-
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csak a vér szerinti rokonokat, le- és felmenőket, hanem az örökbefogadás révén
bekerülteket is beleszámítják. A cívis
népnyelv a ~ két fokát, fokozatát különbözteti meg: a → közelről rokon a közeli
hozzátartozó, a messziről rokon a távoli
hozzátartozó megjelölése.
vérrothadás vírrothadás fn (rég)
Vérrák. L. még: népi betegségnevek
vers ~ fn 1. Dal szövege. 2. Lakodalmi rigmus(ok). Legismertebb a →
hivogatóvers és a → vőfélyvers. 3. Harangozásnak egy-egy rövidebb, megszakítás nélküli szakasza.
versel ~ i Verset mond.
verselés verselís fn Vers elmondása.
verseny ~ fn − Tréfás rosszkívánság:
Fussál a széllel ~t!: sose állj meg, ne legyen nyugtod!
Verseny utca: → utcák−utcanevek
vértályog vírtájog fn Ló végbelén
összegyűlt alvadt vér. Úgy gyógyították,
hogy a → tályogot átszúrták, és egy vékony tormaszálat húztak rajta keresztül.
L. még: ló betegségei és gyógyításuk
vert csipke ~: Csipkefajta, amely a
fonalaknak orsókkal történő összefonásával készül.
vértelek vírtelek fn Épületeken a
nyeregtetőt lezáró, háromszög alakú
oromfal.
vértelkes vírtelkes mn Olyan 〈ház〉,
amelynél a nyeregtetőt → vértelek zárja
le.
vert fal ~: Karó közé sárból és pelyvából rakott fal. Általában istálló építésekor készítik.
vértyog vírtyog i → Kotló vartyog.
Vérvölgy: → Ondód
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verzik ~ i Baromfi vedlik.
vese ~ fn 1. Emberi és fejlettebb állati szervezetben a víz és a só mennyiségét
szabályozó, a vizeletet kiválasztó páros
szerv. 2. Állati ~ mint étel. Velővel
együtt elkészítve neve → vesevelő.
vesekosár ~ fn 1. Másik neve: csereskosár. → Tímároknál: kb. ½ m átmérőjű, enyhén mély, tojás alakú kosár,
amellyel az elhasznált cserzőanyagot a
cserzőhordóból kiszedik. 2. Ovális veszszőkosár.
vesekő vesekőÝ fn → Vesében a vizelet sóiból kicsapódó kő.
veselkedik ~ i Erőlködik.
veselob: → vesemedencelob
vesemedencelob ~ fn (rég) Másik
régi neve: veselob. Vesegyulladás. L.
még: népi betegségnevek
vesepecsenye ~ fn A → vese tájáról
kivágott ízletes marhahús és az ebből
készült étel. L. még: cívis konyha, töltött
hús
vesesallang ~ fn A → hámsallang
részeként: kisebb → sallang, amely a
nyakszíjhoz v. hátszíjhoz csatlakozik.
veseszíj ~ fn Arra való, hogy a →
szügyelőt a kívánt helyen tartsa, amikor
a ló a → hámba dűl, vagyis húz.
vesevelő vesevelőÝ fn Hagymás zsírban párolt → veséből és → velőből készült étel. L. még: disznóölés
véső vísőÝ fn Adatolt változatai:
cinkvéső, hegyesvéső, laposvéső, spiccvéső, füles véső. L. még: bárányjegy és a
fogalmak szócikkeit is!
vesz ~ i 1. Felhasznál. 2. Kiszed, eltávolít. 3. Összegyűjt. − Szóláshasonlat:
Úgy ~ik, mintha ingyen adnák: vmi na-
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gyon kelendő. Szólás: Ojan szegíny,
hogy az Isten se ~ rajta két krajcár
árút/írőÝt: nagyon szegény. Köröm közzé ~: gyereket megreguláz. Aki elaggya,
annak óṷcsóṷ, aki ~i, annak drága:
Közmondás: Ne vegyél onnen, ahova
nem adtál!: csak olyan javakhoz van jogunk, amelyeknek a létrehozásához hozzájárultunk. Aki ~, annak lessz: annak
van, aki szerez, ill. vásárol magának. −
Adatolt igekötős alakjai: → általvesz,
átvesz, bevesz, elővesz, elvesz, felvesz,
hazavesz, kivesz, levesz, rávesz, megvesz; mellérendelő összetétel a → tesziveszi.
vész ~ fn Népi halászati eszköz.
Vesszőből v. nádból készítették. L. még:
vészlés
veszedelem ~ fn − Szóláshasonlat:
Úgy megyen, mint a ~: gyorsan megy.
Közmondás: Veszedelembe ismered meg
a jóṷ barátot: csak az az igazi barát,
akire a nehézségek között is számíthatunk.
Veszett-állás: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
Veszett-állási-halastó: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
veszett dinnye ~: Túlérett, nyálkás,
romlott → dinnye.
veszettkutya-harapás ~ fn − Közmondás: Veszettkutya-harapás szőÝrivel
gyóṷgyítás: azzal kell orvosolni a bajt,
ami okozza.
veszettség veszeccsíg fn – A/ Állatnak, különösen → kutyának marással, az
állat nyálával emberre is terjedő heveny,
gyó- gyíthatatlan vírusbetegsége. A ~
okaira sok népi magyarázat él(t): Ha
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nem kap vizet; ha nem párosodhat; ha
éhezik; ha forró ételt eszik stb. A kutya
viselkedéséből következtetnek állapotára: A veszett állat feje lóg, folyik a nyála, vérben forog a szeme, farkát a lába
között hordja, csendesen kocog, nem fut.
Ilyen kutyán a víz látása v. csobogása
hatására fájdalmas rágó-nyelőizomgörcs
jelentkezik, emiatt csak nehezen tud inni, valószínűleg emiatt tételez fel a néphit kapcsolatot a víz és a ~ között. Hogy
ne vesszenek meg, folyóneveket adtak/
adnak a kutyáknak (Tisza, Duna, Sajó
stb.). A ~ népi gyógymódjai: A megszárított füvet porrá törik, összekeverik, 9
kőrisbogárral beadják. Kutya szőrével is
gyógyították: a sebre kötötték v. elégették és a hamuját kötötték a sebre. – B/ A
~gel (és gyógyításával) több frazéma
foglalkozik. → Gyermekcsúfoló, gúnyolódó gyermekmondóka: Kötelet, meszet
(pl.) Gyurka megveszett: gyerekek
mondják társuknak csúfolódva arra utalva, hogy megőrült/megbolondult a nevezett személy. Dühös, veszekedni készülő
emberről, főként fiúról mondják gúnyosan: Veszett bárány, veszett kos, mingyár
neked szalad most. Szóláshasonlat: Marakodik, mint a veszett kutya − mondják
arról, aki mindenkibe beleköt. Közmondás: Veszettkutya-harapás szőÝrivel
gyóṷgyítás: azzal kell orvosolni a bajt,
ami okozza. Amék kutyának (veszett)
nevit kőÝtik, veszni kell annak: rágalmak
terjesztésével az ártatlan embert is tönkre lehet tenni.
veszít ~ i − Szólás: Ne veszísd a lelkemet!: ne bosszants!
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veszkődik veszkőÝdik i 1. Vesződik
vmivel. 2. Bosszankodik, mérgelődik.
Nem veszkőÝdök vele, hadd mennyík,
amerre akar. 3. Bosszant. Mindig veszkőÝdik velem. 4. Mohón vágyakozik vki,
vmi után.
vészlés: Az ősi → vész halászeszközzel folytatott halászati mód. Általában
tavasszal, haliváskor rakták le. A Hortobágy folyón is művelték. L. még: halászat a hortobágyi vizeken
veszők veszőÝk mn Szegény, szerencsétlen. VeszőÝk feje: sajnálkozóan: a)
szegény feje. b) → bolondos.
veszők feje: → veszők
vessző vesszőÝ fn – A/ 1. Fának,
cserjének hosszabb, egyenes, vékonyabb
hajtása. A szőlőművelés területéről való
az árvavessző, cseresvessző, cservessző,
mo- nyasvessző, nyújtóvessző, oldalveszsző, örökítővessző, rigóvessző, szálveszsző, szaporítóvessző. Szószerkezetben:
sima vesszőÝ: egyéves szőlő~. Sima
vesszőÝre mecc: az egyéves ~n hagyja
meg a szemet. 2. Vmely célra használt
levágott ~ (mint eszköznév). Közülük a
legtöbb természetesen a vesszőfonással,
(kosárfonással) van kapcsolatban: fonóvessző, forgatóvessző, karóvessző, leszorító- vessző, párvessző, segédvessző,
sínvessző, idevehető a korcolóvessző,
korcvessző; a filckalapkészítés eszköze a
colvessző, rollvessző; egyéb eszköznév a
csapóvessző, lépvessző, nádvessző, palavessző, rovásvessző. − B/ Szóláshasonlat: Hajlik, mint a vesszőÝ: a) könnyen,
kecsesen hajlik. b) könnyen változtatja a
véleményét. Szívóṷs, mint az áztatott
vesszőÝ: nagyon szívós. Közmondás:
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Addig hajlísd a vesszőÝt, amíg gyenge!:
fiatal korában kell nevelni az embert.
Más változatokban: Addig hajlísd a fát,
míg vesszőÝ. Könnyű víkony vesszőÝbül
gúzst tekerni. L. még: suharc; a fogalmak szócikkeit is!
vesszőfonás vesszőÝfonás fn 1. – A/
A folyók szabályozásáig, ill. a belvizek
lecsapolásáig hazánk területét sok ártéri
fűzes, erdőség borította. Az itt és más
nem összefüggő helyeken növő fák,
bokrok fiatal ágainak használati tárgyakká történő feldolgozását jelenti a ~
népi mestersége. Legfontosabb nyersanyagát főként a célnak megfelelően
összegyűjtött (vesszőszedés) és a megmunkálásra előkészített fűz-, rekettye-,
nyír- és mogyoróvesszők jelentették. Két
nagy ága a kaskötés és a kosárfonás,
ritkább nevén kosárkötés. A durvább
munkájú és hámozatlan vesszőt használó
kaskötést a folyók, vizes területek és erdők közelében élő falusi lakosság házi
munkaként végezte. Művelője a kaskötő.
A fonott berena ’sövénykerítés’, sövényfal, cserény, kaputábla, szekéroldal, szekérkas, szögletes gabonáskas, tengeri
góré (kukoricás kas), csíkkas, dongókas,
hátikas, mosókas stb. készül(t) kaskötéssel. Nagyobb szakértelmet kíván a
kerekded alakú tyúkborító, szárítókas,
kasita ’fáskas’, vmint a különböző halászó eszközök, így a haltartó, tapogató,
varsa, merettyű stb. megfonása. – B/ A
hámozott vesszővel dolgozó, finomabb
kivitelre törekvő kosárfonás napjainkban
is háziipari és kisipari ágazat. Több helyen a vakok kenyéradó foglalkozása.
Művelője a kosárfonó, ritkább nevén ko-
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sárkötő, legképzettebb mestere a törzskosaras. A ~ általánosan használt szerszámai: a különböző nagyságú kések:
vágókés/faragókés,
tisztítókés/metszőkés, vonókés; a kb. 40 cm hosszú, elkeskenyedő kaskötővas és a feleakkora hegyesebb szurkáló, amelyekkel a vesszők
bujtatását végzik. A ~ szerszámai között
található még a kosárfonó ülőke, munkadeszka, állvány/bak, vesszőválogató léc,
fonóléc, ill. verővas, vesszőhajlító, metszőolló, fűrész, ár, kézigyalu, síngyalugép. (A szerszámok egy része az utóbbi
időkben jelent meg, és csak a kosárfonásban használatos.) Vékonyabb, hámozott, gyakran hasított (fűz)vesszőből
készítik a különféle alakú, nagyságú és
rendeltetésű kézi kosarakat, vmint a sokféle fonott bútort. A felhasznált nyersanyag fajtái: kenderfűz, aranyfűz, bíborfűz, mandulafűz, amerikai fűz. A kosárfüzek minősítésének, szaporításának
módja a dugványozás, a fűz előkészítése
a kosárfonáshoz: a nyesés és a hántás. A
kosárfonás legfontosabb munkafolyamata az alj- és fenékkezdések munkálata. A
kerek tárgyaknak először a fenekét kötik
meg, ebbe tűzdelik a bordákat, a formát
és a szerkezetet biztosító vastagabb
vesszőket és a felső perem felé haladva
végzik el a fonást. Fontos munkafolyamat a különálló kerek és szögletes aljaknak az oldalakkal való összedolgozása, a
célnak megfelelő különböző fonásfajtáknak (gyűrűfonás/kötélfonás), az eldolgozás egyes fajtáinak alkalmazása,
ill. − ha ez szükséges −, a termékre a
megfelelő fül elkészítése. A munkadarab
elkészítése a festéssel és lakkozással ér
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véget. 2. Vesszővezetés. L. még: sövényfonás; a fogalmak szócikkeit is!
vesszőhajlító vesszőÝhajlítóṷ fn A
→ vesszőfonás szerszáma. Erősebb, vastagabb vesszők hajlításához használják.
vesszőkas vesszőÝkas fn Vesszőből
font erős → kas. Rendeltetése szerint
van: szekérkas, mosókas, hátikas, csíkkas. L. még: vesszőfonás
vesszőszedés vesszőÝszedís fn Rekettye, fűz stb. vesszőinek levágása,
összegyűjtése és a felhasználásnak megfelelő osztályozása. L. még: vesszőfonás
vesszőválogató léc vesszőÝválogatóṷ léc: Kosárfonóknál a vesszők vastagságának osztályozására szolgáló fúrott deszkalap. L. még: vesszőfonás
vesszővezetés: → vesszőfonás
veszt ~ i − Szólás: Veszti a lelkit: káromkodik, emiatt elkárhozik. Közmondás: Aki nem próṷbál, az se nem nyér, se
nem ~: bátraké a szerencse. L. még: elveszt
veszte ~ fn − Szólás: A vesztit érzi:
túlzottan jókedvű.
vesztegetés vesztegetís fn Pazarlás.
Ezt a kicsit ne hagyd ott, mert vesztegetísbe megy!
veszteglő méhészkedés veszteglőÝ
míhíszkedís: Olyan méhészkedés, ahol
egész évben ugyanazon a telepen maradnak. Ellentéte a → vándorló méhészkedés. L. még: méhészet
vesztés vesztís fn − Szóláshasonlat:
Büdös, mint a vesztís: nagyon büdös.
Savanyú, mint a vesztís: nagyon savanyú. Közmondás: ElsőÝ nyerís cigányvesztís/kutyavesztís: a) nem szabad a
kezdeti sikernek mindjárt örülni. b) kár-
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tyában, más játékban nem jó, ha te vagy
az első nyertes. A cigányvesztés, kutyavesztés alkalmi szóösszetételek.
vesztig ~ hsz Eltart ~: pl. ruha eltart
az elrongyosodásig.
vet ~ i 1. Termőföldet gabonamagvakkal beszór. Zsófia-nap (május 15.)
körül ~ettek, amikor a parasztember
mezítlábas lábát fölmelegítette a talaj.
Közmondás: Aki nem ~, az nem is arat:
mindenki olyan eredményre számíthat,
amilyet tettei, munkája alapján megérdemel. 2. Sütőlapáton berakja a kenyeret
a kemencébe. 3. Jószág elé villával takarmányt lök. Vess mán ennek a jószágnak egy villával! 4. Magára ~: belátja,
hogy ő tehet vmiről, ő a hibás. − Adatolt
igekötős alakjai: → átvet, belevet, bevet,
elévet, elvet, felvet, hazavet, hozzávet, kivet, levet, megvet, rávet.
vét vít i Vít valakinek, valaminek, valaki, valami ellen: sérelmet, kárt okoz
neki.
vétek vítek fn 1. Hiba. Vítek vóṷna
még ezt a szilvát leszedni. 2. Bűn. Szólás: Isten ellen valóṷ vítek: helytelen
dolog megtételének minősítése.
vetemény vetemíny fn Konyhakerti
növény. Közmondás. A hüvejes vetemínyek közt a legjobb a kolbász. (tréf) nagyon jó étel a kolbász.
vetett motolla vetett motóṷla: Olyan
→ motolla, amelyre rá van tekerve a
fonott bél.
vetés vetís fn 1. A termőföld gabonamagvakkal való beszórása. A ~ tkp. a
megfelelő → vetőmag kiválasztásával
kezdődik, hiszen nagyrészt ettől függött
a következő évi termés sikere. Legin-
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kább arra ügyeltek, hogy a vetőmag ne
legyen üszkös, rozsdás. A búzát (gabonát) a cívis parasztok → viaszérésben
aratták, ill. a mag lényegében a → keresztben ért meg. Különösen a ~re szánt
magot hagyták teljesen megérni, ezt
csak akkor takarították be, amikor a
szemek már kezdtek kiperegni. Az ilyen
kévéket az asztagban rendszerint legfölülre tették, így előzték meg, hogy a
kevésbé érett kalászokat tartalmazó
kévékből a szemek csépléskor v. már az
asztagban ezek közé keveredjenek. Ezt
a réteget biztonságból zöld csalamádészálakkal (→ misling) választották el a
többitől. Legelőször ezt csépelték el. Az
így különválasztott magvakat többféle
módon tisztították meg: pl. → konkolyozóval/triőrrel → megkonkolyozták.
(Még régebben ezt kézirostával végezték.) Vagy → felszórták, ily módon távolították el belőle a gyommagvakat. A
műveletet már akkor is elvégezték, amikor még → nyomtatással nyerték ki a
szemtermést. Az érett szem súlyosabb,
ezért széllel szemben → szórólapáttal a
levegőbe feldobva távolabb esik le,
mint a többi. A mag megtisztításának
egyik módja a → búzaírtás, más néven
szemenszedés is. A még szemetes, tisztítatlan búzát egy nagyméretű teknőbe
öntötték, ezt körülülve a család aprajanagyja kiszedegette belőle a szemetet,
konkolyt. Ugyanígy jártak el az őrlésre
kerülő gabonával is. Fontos előkészítő
eljárás a → csávázás is. A két világháború közötti időben már a debreceni
parasztgazdák is rendszeresen csáváztak: minden q vetőmagra 4−5 l 1%-os
kénköves oldatot (kékkő) számoltak. Az
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egész kezelt mennyiséget ott a csávázóhelyen falapáttal gondosan átforgatták,
hogy az oldatból egyenletesen jusson
mindenhová. Ilyen előkészítés után került sor a tulajdonképpeni ~re. A 20.
század előtt parasztságunknál a kézzel ~
még kizárólagos volt. Korábban jobban
el volt terjedve a puszta tarlóra ~, amit
azonnal beszántás követett, a 19−20.
században viszont általánossá vált a
fölszántott földre ~. A ~t végző ember a
derekára kötött köténybe (→ vetősurc)
v. nyakába akasztott zsákba v. abroszba
magot tölt (egyszerre egy vékányit),
amelynek a szája a vetőnek a bal keze
alatt van, így jobb kézzel könnyen odanyúlhat, azaz bal kézzel a kötény összefogott két csücskét tartja, a jobbal vet.
Ütemesen lépeget előre, és minden lépésnél egy maréknyi magot nagy ívben
elszór maga előtt, egy maréknyit jobbra,
egyet balra. Ezt úgy mondják, hogy két
előt vét. Mikor már kopik kifelé a szem,
akkor a vető már csak egy előt vét. Némely vidékeken csak minden második
lépésre, azaz ugyanarra a lábra vetnek.
Az egyenlőtlenül v. ritkásan vetett földdarabokat utólag pótolják, → bepergetik, becsorgatják. Szélcsendes idő- ben
egyenletesen lehet(ett) vetni. Szeles
időben bajos dolog (volt) a ~. Ilyenkor a
szél irányától függött a ~: úgy vetettek,
hogy a szél alá essék a ~. Pl. ha északról fújt, akkor délről kezdték. (A köles
könnyű magvait homokkal keverték,
mert különben a szél magával ragadta
volna őket.) A gabonaszemek ~éhez
hasonlóan kézzel szórták szét a kukoricaszemeket, a len és kender, vmint a
takarmányfélék apró magvait is. A ga-
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bona kézzel ~ét a múlt század fordulójától kezdte kiszorítani a → vetőgép. A
gabonamagvakat nem célszerű kettő v.
több évben is ugyanabba a földtáblába,
ill. olyan minőségű talajba vetni, mert
kimerül a föld, pl. a búzát hamarabb
megtámadja a → hesszenilégy. Pl. agyagos föld után, a következő évben jobb
fekete földbe v. homokba vetni. A földben levő magot → vasberenával v.
tövisberenával beboronálták. A ~ ideje
nagyban függ az időjárástól. Az őszi
búzát rögtön az őszi ugarolás után (október elején) vetik, a → tavaszbúzát/
tavaszmagot a föld fagyának kiengedése
után. A búza után az árpát, míg a zabot
március végén vetik. A cívis gazdálkodók körében legtöbbször hangoztatott
gazdaregula ezt így fogalmazta meg:
Mindenszentek után (a búzát) hagyd a
zsákba!: november eleje után már ne
vess, mert nem erősödik meg a kikelt
gabona! Más változatokban: Búzát porba, zabot sárba!: a búzát ősszel, a zabot
tavasszal kell elvetni. Porba búzát: a
búzát száraz időben kell vetni. ŐÝsszel
porba, tavasszal sárba vess!: az a jó, ha
ősszel száraz, tavasszal pedig nedves
földbe kerül a vetőmag. A kenyérgabona, különösen pedig a búza ~ének fontosságára utal közvetve az is, hogy
~ének idejét a népi szemlélet időpont,
időszakasz megjelölésére is használta.
A cívis anekdota szerint a debreceni
paraszttól megkérdezte a tisztviselő,
hogy mikor született a gyereke. Búzavetískor − mondta a debreceni magyar.
Atyafi! Hát honnen tuggyam én, mikor
vetett maga búzát?! − méltatlankodott a
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hivatalnok. 2. Az elvetett magvak
együtt, földterület, pl. → búzavetés. 3.
A ~ szó több összetétel utótagjaként
szerepel. A mezőgazdasággal van kapcsolatban a búzavetés, csutkaföldvetés,
makkvetés, nyílvetés, ugarvetés; egyéb:
csavarvetés, mellékvetés, motollavetés.
Igekötős összetétel a bevetés, felvetés.
L. még: krumpli, tengeri
vetési vetísi mn Vetésben élő.
vetési lúd vetísi lúd: Vadlibafajta.
vetési varjú: → pápistavarjú
vetésszabályozó vetísszabályozóṷ fn
Másik neve: szelektor. A → vetőgép fogaskerekes része, ezen át jut el a → csoroszlyába a vetőmag.
vetéstől az aratásig: – A/ A cívis
gazdának a két fontos mezőgazdasági
munka közötti időszakban is volt tennivalója a bevetett földterületen, a → vetésen. A kikelő őszi vetés télen a nagy hó
alatt hamar megfulladt a földben. A gondos gazda ilyenkor földjének megboronálásával, megtöretésével lazított a nehéz hótakarón, így a kikelt és szárba
szökkent mag szellőzhetett, levegőzhetett. Tél múltával a gazda rendbe tette a
földjén levő árkokat, barázdákat. Tavasz
közeledtével abban reménykedett, hogy
márciusban kevés, májusban sok eső
lesz. Ahogy az egyik idős gazda megfogalmazta: A márciusi esőÝt a fődbül is ki
kéne ásni, mert megnyomja a főÝdet. Ezzel szemben a Májusi esőÝ aranyar ír
[ér]. Sokszor nem egyenlő a vetés. Ha a
gabona, a búza gazza nagyon kövér, dús,
a jó gazda, mielőtt szárba indult volna,
→ lejáratta a vetést. Az ismerős juhász a
nyáját ráterelte a vetésre, hogy a dúsan
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kelt növények tetejét az állatok lecsipegessék, ezzel erősítve, ill. elősegítve a
fejlődését. Ha ezt elmulasztották, megérve megdőlt a gabona, nehezen lehetett
aratni. – B/ A frissen elvetett magoknak
sok ellensége volt és van. Főleg ősszel a
fekete varjú és a településről kilátogató
galambcsapat szedegeti ki az elvetett
magvakat. Ellene különböző ötletes →
madárijesztőkkel védekeztek, v. kisgyerekeket, idős szegény embereket fogadtak fel a vetés őrzésére. Hosszú száraz
ősszel az egerek, vakondok, ürgék, ill. az
elszaporodó rovarok, más kártevők
okoztak/okoznak gondot. A különböző
→ gyomnövények megjelenése, elburjánzása ellen is védekezni kellett. Könynyű, de hasznos munkának tartották a
gabonatábla aszatolását, → gyomirtását,
ezt gyakran nagyobb gyermekek, nők
végezték az → aszatolónak nevezett botszerű eszközzel. Hasonlóképpen irtották
a → konkolyt is. Kevésbé káros gyomnövény a → vadborsó és a vadrepce. Ez
utóbbi azonban olykor az egész gabonatáblát, búzatáblát elborította. A fejlődő
szemtermés betegsége a → rozsda. Ellene a nemesített búza többé-kevésbé védve volt/van. Az → üszög, kőüszög elterjedését a rossz gazda számlájára írták.
Akkor jelent meg, ha ugyanabba a földbe búzát vetettek, v. ha a vetőmagot nem
→ csávázták meg. Az → anyarozs a
múlt század első felében még csak szórványosan fordult elő.
vetett ágy ~: Ágyneművel magasra
rakott → ágy. A cívis paraszttársadalomban státusszimbólum, helye a →
tisztaszobában volt.
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vetett motolla vetett motóṷla: →
Motolla, amelyre rá van tekerve a fonott
bél.
vetett sáfrány: → sáfrány
vetkezik ~ i. 1. Vetkőzik. 2. Állat
vedlik. A magyar marha tavasszal ~, a
hídivásárkor csak úgy ragyog a szőÝre.
− Adatolt igekötős alakjai: → levetkezik,
megvetkezik, nekivetkezik.
vétkezik vítkezik i − Közmondás, erkölcsi tanítás: Ki mivel vítkezik, avval
bünhőÝdik: a rossz cselekedet lelkiismeretfurdalást okoz. L. még: elvétkezik
vetkőztető asszonyok vetkőÝztetőÝ
asszonyok: Azok az asszonyok, akiknek
a → lakodalomban a menyasszony vetkőztetése (és menyecskeruhába öltöztetése) a feladatuk.
vető: → vetőkaró
vetőbarázda vetőÝbarázda fn Erdőtelepítésnél olyan → barázda, amelybe a
→ makkot szórják, majd betemedik.
vetőcsoroszlya vetőÝcsoroszja fn A
→ vetőgép csöve, amelyen keresztül a
vetőmag a földbe kerül. L. még: vetés
vetőcső: → vetőgép
vetődob: → vetőgép
vetőfonal vetőÝfonal fn A → szövőszékre hosszában felhelyezett szál, erre
kerül vízszintesen a többi.
vetőgép vetőÝgép fn A soros művelés
legfontosabb eszköze, a gabonafélék és a
takarmánynövények apró magvát földbe
juttató gépezet. Általános használata az
1830-as évektől a kukorica soros művelésével együtt honosodott meg, elsősorban a nagybirtokokon. A soros művelés
legfontosabb célja volt a sorközök többszörös megművelése, amelynek előfelté-
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tele volt a rendszertelen kézi vetés helyett a sorokban kikelő vetemény. Hazánkban az 1850-es évektől a nagyobb
uradalmakban a kukorica soros művelésével párhuzamosan külföldi ~ek terjedtek el. Általános használatát a paraszti
gazdaságokban akadályozta magas ára
és a kézi → vetéshez tapadó számos
babona. Ebben az időben váltak ismertté
különböző egyszerű vetőalkalmatosságok is: kézi vetőkészségek, ekére szerelhető vetőművek, vetődobok, szórva vető
gépek. Ezek közül csak az ekére szerelhető szerkezetek terjedtek el szélesebb
körben. Az → eketalyigára erősített szóró szerkezet v. az ekeszarv mellett alkalmazott vetőcső, ill. ~eket utánzó helyi
találmányok a → tengeri vetésénél a
múlt század közepéig használatban voltak. A ~ek nagyarányú térfoglalása kukorica- és gabonavetésre való alkalmazása a parasztgazdaságokban a múlt
század elejétől vett nagyobb lendületet.
Az Alföldön a vagyonos parasztság körében a bérvetés terjedt el nagyobb mértékben, de a ~ek a kevés földön gazdálkodó parasztság gyakorlatából egészen a
téeszek megalakulásáig nem szorították
ki a kézi vetést.− A cívis középparaszti
gazdaságokban a 20. század első évtizedeiben „rendes” ~pel vetették a tengerit,
később → ültetőgéppel. A ~ fölül egy
nagy tartállyal, tárolóval ellátott szerkezet, ebbe öntötték bele a jól előkészített
vetőmagot, a benne levő fogaskerekek
(→ vetésszabályozó/szelektor) a → csoroszlyákhoz juttatták őket. A földbe a 8
soros csoroszlyák rakták le jó mélyen a
tengeriszemeket. (A csoroszlyába a vetésszabályozón v. szelektoron át jut el a
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mag.) A ~pel sorosan vetettek, további
művelésként a sorokat → ekekapával v.
kézi kapával megkapálták, és → egyesítették.
vetőkaró vetőÝkaróṷ Másik neve:
vetőÝ. Fogakkal ellátott két faoszlop,
felül és alul kötőgerendákkal. Az egyik
oldaloszlopon 13, a másikon 12 fog van.
A felső kötőgerendán is található egy ún.
keresztesfog. Olyan deszkából készült
állványzat, amelyen a fonalak felvetését
végezték. − Tengely körül forgó, 4 függőleges rúdból álló, talpas, ill. a menynyezetbe és a padlóba rögzített eszköz,
amelyre szövés előtt a fonalat fölrendezik, hogy onnan a szövőszékre csavarhassák.
vetőlapát: → sütőlapát
vetőmag vetőÝmag fn Mezőgazdasági növénynek → vetésre szánt magja.
vetőmű: → vetőgép
vetősurc vetőÝsurc fn Az a kötény,
amelyből az elvetendő magokat kézi →
vetéskor kiszórják.
vetrece ~ fn Hosszúra vágott, pörköltszerűen elkészített főtt marhahús;
párolt hagymával, borssal készített tokány. Krumplival tálalják. L. még: cívis
konyha
vetülék vetülík fn → Paszományosoknál: minden szövött áru (szegőszalag,
szőnyegszegő stb.) keresztszála.
vezér: → lépka
Vezér: → ló
vezérhajtás ~ fn Gyümölcsfa csúcshajtása.
vezérürü ∼ fn Falkavezető, kiherélt
→ kos. Másképpen van nyírva, mint a
többi juh, és nyakában → kolomp lóg.
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Fontos szerepe van pl. a nyáj hídra terelésekor. Kiválasztásának fő szempontjai:
arányos testalkat, egyenes derék, az átlagosnál nagyobb fül és szép hosszú farok.
vezérürükolomp ~ fn → Vezérürü
nyakába való, kb. 20 cm átmérőjű, szűk
szájú → kolompfajta.
vezetés vezetís fn Összetétellel: veszszőÝvezetís. Kosárfonóknál az a munkafolyamat, amelynek során a vesszőt haladásában irányítják. L. még: vesszőfonás
vezető vezetőÝ fn − Közmondás: VezetőÝ után mennek a darvak: az elöljáró
példáját követik a beosztottak.
vezetőkovács vezetőÝkovács fn Előkovács. L. még: kovács
vezetőszál vezetőÝszál fn → Csipkeverésnél a motívum kezdetétől a végéig
folyamatosan haladó főszál. A → recénél egy, a szövésnél két ~ van.
viális ~ mn 1. Erős, életerős, egészséges. 2. Víg kedélyű, bolondozó.
viack: → viaszk
viaszérés viaszírís fn Alakváltozata:
viaszkírís. Ritkább neve: tejjes írís. A
gabonafélék érésének az a szakasza,
amelyben a szemek belseje már megszilárdult. Ehhez kötődik az → aratás kezdete.
viaszéréses viaszíríses mn Alakváltozata: viaszkíríses, igével: viaszosodik.
Olyan állapotú 〈gabona, kukorica〉, amikor az érése élettanilag befejeződött, a
benne lévő nyúlós fehérje már megszilárdult. A → búza Péter-Pál (június 29.)
után kezd viaszosodni.
viaszk ~, viack fn Viasz. Szóláshasonlat: Sárga, mint a ~: sápadt, beteges
színű.
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viaszkérés: → viaszérés
viaszkéréses: → viaszéréses
viaszkosvászon: → viaszosvászon
viaszmirigy ~ fn A méh potrohában
található szerv, amely a viaszt termeli.
viaszosodik: → viaszéréses
viaszosvászon ∼ fn Alakváltozatai:
viaszkosvászon, viackosvászon. Viasszal
átitatott vászon.
viaszoz ~ i Viasszal beken. Igekötővel: → beviaszoz.
viaszpogácsa ~ fn A formába öntött
→ viaszk neve.
vic ~ fn Vicre fordult szál: a → mellék szélső szálait körülfogó bél. L. még:
gubakészítés
viccelős viccelőÝs fn Tréfás.
vice ~ fn Segédházmester, viceházmester.
vicéné ~ fn Női → vice. Nem a vice
felesíge, hanem asszony vice.
vicfonal ~ fn A → szövőszékre hoszszában feltekert fonál, mellékfonál. L.
még: gubakészítés
vicispán ~ fn Gazdaságban: az → ispán helyettese.
vicinális ~ mn/fn Helyiérdekű vasút.
Nevének tréfás elferdítése: civinális.
vickándozik ~ i Fickándozik. Szóláshasonlat: Vickándozik, mint hal a vízbe: fürge.
vicpár ~ fn → Gubásmesterségben:
két szálból összesodort mellékfonál.
vicsarkodik ~ i Hangosan veszekedik, acsarkodik.
vicsogó vicsogóṷ mn Folyton nevető.
vicsori: → vigyori
vicsorog ~ i Vigyorog. Jóṷkedvibe ~.
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Vida-lapos: → hortobágyi helynevek
és helynévtípusok
Vida-laposi-halastó: → hortobágyi
helynevek és helynévtípusok
vidámodik ~ i Idő derülni kezd. L.
még: időjárás
vidámvásár ~ fn Olyan (országos)
kirakodóvásár, ahol a vásározók szórakozását körhinta, céllövölde, mutatványosok stb. biztosítja.
videnlóger videnlóṷger fn Boltozatfészek, téglafalnál előre kifalazva. L.
még: kőműves
viderkér ~ fn A homlokzat síkjának
visszaugrása rendszerint az épület végén
a lefolyócsatorna elhelyezésére. L. még:
kőműves
Vid napja ~: Június 15, a mezőgazdaság egyik jeles napja. A hagyomány
úgy tartja, hogy e napon (e nap táján)
szakad meg a búza töve: Az ílet felszakad. Ettől kezdve a kalász már nem nő,
csak érik. Ismeretes volt erre a → Szent
Iván napja (június 24.) is.
vidrafű: → rucatalpúfű
vidrakeserűfű: → csíkszár
vidul ~ i 1. Idő derül. 2. Határ tél
után kivirul, kizöldül. − Igekötővel: →
felvidul, kividul, megvidul.
vigad/ik vigod/ik i Mulat, mulatozik.
vigályos vigájos mn Rossz minőségű,
ritka 〈szövet, bőr〉. L. még: tímármesterség
vigályos bőr vigájos bűr: → Tímároknál ritka, laza szövetű, nem elég tömött bőr.
vígan ~ hsz Könnyen.
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viganó viganóṷ fn 1. Női kabátka,
rékli. 2. Mulatságban, táncban viselt női
szoknya. L. még: cívis női viselet
vigany ~ fn → Paszományosoknál:
olajkezeléssel összefogatott hulladék,
amelyet egyenetlen puha szállá sodorva
bútorzsinórbélként használnak.
Vígkedvű Mihály utca: → utcák−
utcanevek
vigod/ik: → vigad/ik
vigyáz ∼ i 1. Ügyel, óvatosan cselekszik. 2. Éberen figyel vkit, vmit.
vigyázó vigyázóṷ fn Osztályban: felvigyázó.
Vigyázó-hegy: → Pallag
vigyori ~ mn Alakváltozata: vicsori.
Sokat vigyorgó, nevető 〈személy〉.
vihákol ~ i Nevetgél, vihog. Nem lehetett az uccán röhögni, ~ni.
vihar ~ fn Rokon fogalmai: istenítílet, ítíletidőÝ, zivatar. Csapadékkal, villámlással járó, rövid ideig tartó nagyon
erős szél; égiháború, jégeső, → jégverés.
Ahonnan feltámad, jön, az a → viharsarok. A → cívis hiedelemvilágban is ismert volt, hogy ~t (és jégesőt) a → garabonciás tud támasztani. L. még: időjárás
Vihar: → ló
viharlámpa ~ fn Alakváltozata: viharlámpás. Hordozható, → szekérre
akasztható, üvegburával ellátott petróleum- v. olajlámpa. Üvegjét drótháló védi.
Használata a két világháború között kötelező volt. Az úttest közepére világított,
hogy az ellenkező irányból érkező járműnek jól látható legyen. Ezért a szekér
baloldalára volt felerősítve, de a szekér
alá is elhelyezhették.
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viharlámpás: → viharlámpa
viharsarok ~ fn A látóhatárnak az a
sarka, ahonnan vihar, zivatar szokott
jönni. Észak felé van, abból az irányból
jön a rossz idő.
vihonc ~ mn Nevetős, röhögős.
vikli ~ fn A gyapjúkalaphoz való →
filc átgyúrásának egy-egy szakasza. L.
még: pásztorkalap
viksipor ~ fn → Rézműveseknek a
mintázáshoz használt segédanyaga, mely
arra szolgál, hogy ne tapadjanak össze az
öntőformák.
vikszléder ~ fn → Tímároknál: a húsos oldalán kikészített bőr.
vikszol ~ i 1. Padlót viaszos kenőcscsel, kefével fényesít. 2. Cipőt fénymázzal fényesít. L. még: kivikszol
vikszos ~ mn Viaszos kenőccsel bekent.
vikszosbőr vikszosbűr fn A nubukhoz hasonló, vékonyított bőrfajta.
világ ~ fn – A/ Több jelentésű szó.
Főbb jelentései: 1. A tudatunktól függetlenül létező valóság; összetételben
ántivilág. 2. A Föld a rajta levő természeti és társadalmi alakulatokkal együtt.
3. A környező érzékelhető valóság, öszszetételben: belvilág, kutyavilág. 4. Az
emberiség, a nyilvánosság, a társadalom.
5. Az élet vmely összefüggő területe. 7.
Lét, élet. 8. Anyagi dolgok összessége.
9. Világosság, fény; vkinek a szeme ~a:
látóképessége. Elveszítette a szeme ~át:
megvakult. 10. Összetételekben: gyertyavilág, holdvilág, hóvilág, lámpavilág.
Névátvitel eredménye a szemvilág/szemevilága ’pupilla’ jelentése. – B/ Frazémákban is gyakori. Fenyegetés: Aki teremtett erre a ~ra! Szólás: Nem a ~ egy
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óṷra: nem sok az az egy órai várakozás.
Lassan megyünk messzire, úgy írünk a ~
vígire: lassú, kitartó munkával lehet
nagy eredményt elérni. Azír még nem
esik ki a ~ feneke: nem történt helyrehozhatatlan baj. Más változatban: Azír
még nem fordul fel a ~. Kifingott a ~
kímínyin: (tréf, durva) meghalt. Nem ülhet ott Isten ~áig: nem ülhet ott örökké.
Egy égi ~on: az égvilágon. Világgá
ment: elbújdosott. Ez a ~ rendje: ez az
élet rendje, ebbe bele kell törődni. Más
változatban: Így forog a ~. Világra valóṷ, de nem erre: (tréf) élhetetlen, gyámoltalan ember. Kutya ~, szűk esztendőÝ, de ránk baszott mind a kettőÝ:
(dur- va) a rossz társadalmi körülményeket még a kedvezőtlen időjárás és
annak következményei is súlyosbítják.
Azt hi- szi, hogy körülötte forog a ~:
módfelett önhitt. Világ pajkossa: helyre
legény, a nők kedvence. A ~ veresse:
minden tekintetben rendkívüli, kiváló
ember. Köz- mondás: Úgy egísz a ~,
hogy mindenféle ember van benne: a ~on
vannak jó és rossz emberek egyaránt.
Más változatban: Úgy egísz a ~, ha okos
is van benne, meg bolond is: a ~on egyaránt vannak értelmes és kevésbé értelmes emberek. Nagy a ~, minden megeshetik: minden megtörténhet. L. még: a
fogalmak szócikkeit is!
világbeli ~ fn Világításra használt
olaj, petróleum.
világcsúfja ~ mn Rossz erkölcsű nő,
→ kurva.
világéletében világíletibe hsz Szragozott alak(ok): világíletembe stb. Egész
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életében, világonéltében. Nagylegíny
vóṷt világíletibe.
világít ~ i − Szólás: Nem ~ mán sokáig: nem él sokáig.
világítás: Mind zárt térben, mind
szabadban számos módszere, eszköze
volt/van elterjedve (sokszor egyidejűleg)
a legutóbbi időkben is. A legegyszerűbb
~t a nyílt tűz szolgáltatta. A szabadban
éjszakázó pásztorok, csőszök, erdei
munkások, mezőgazdasági munkások
szálláshelyük mellett állandóan tüzeltek
(őrtűz, → pásztortűz) v. kunyhóikban
raktak tüzet. Ahol a szobában v. konyhában nyílt tüzű fűtő, sütő, főző berendezés szolgált, világító eszközt legfeljebb kiegészítésként használtak. Ahol
zárt, külső fűtésű kályhák, → kemencék
is elterjedtek, használatban maradtak a
nyílt tűzű → kandallók. A 20. század
elejére általánossá váló takaréktűzhelyek, belső fűtésű gyári kályhák ajtaját
nyitották ki sokszor még értelmiségi
házaknál is a késő délutáni, esti beszélgetések alkalmával ~ul. A debreceni tanyavilágban a → tüzelős ólakban még a
20. század első negyedében is a nyílt tűz
világa mellett tevékenykedtek v. szórakoztak esténként a férfiak. − A legegyszerűbb világító készségek lényegében
nem mások, mint tűzből kiemelt égő
fadarabok, szilánkok, v. azokból fejlődtek tovább. A ~ későbbi legismertebb
eszközei a cívis paraszti társadalomban
is a → gyertya, (miligyertya) olajmécses,
petróleumlámpa, ill. a villany voltak.
(Főleg → kenyérsütéskor használták a
→ zsírmécsest.) Ezek, ill. külön- böző
változataik egykor időben egymás után,
de későbbi korokban egymással párhu-
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zamosan is használatosak voltak. Napjainkban elsősorban a villany~ kiszorítja a
hagyományos ~ eszközeit, eljárásait az
általános használatból, azonban a kiegészítő v. szükség~ eszközeiként sok régi
megoldás a jövőben is megmaradni látszik, különösen a lakott helyektől meszsze eső magános telepeken, szórványtelepüléseken, ideiglenes szálláshelyeken.
világol ~ i 1. Világít. A mécses gyengén ~. 2. Fényforrást éget. Tennap sokáig fenn ~tál.
világos ~ mn Érthető. Szóláshasonlat:
Világos ez a beszíd, mint a vakablak:
zagyva, értelmetlen.
világosszürke ~ mn Lószínnév, a →
szürke árnyalata. L. még: lótenyésztés
világ pajkosa: → világ
világravaló világravalóṷ mn Életrevaló.
világ verese: → világ
villa ~ fn 1. − A/ A paraszti gazdálkodás számos területén használt munkaeszköz. Anyaga szerint két nagy csoportja a favilla és a vasvilla. Részei: a villa
ága: a ~ kiálló része (a ~ lehet két-, három-, négy-, esetleg több ágú), a köpű: a
~ cső alakú része, amelybe a nyelet belehelyezik, és szöggel megerősítik; a
villanyél /nyél erős és sima fából készül,
hosszú és gömbölyű alakja van. A szénagyűjtéshez és a kötetlen kaszás aratáshoz a 19−20. században általában háromágú favillát használtak, amelynek
ágai v. természetes növésűek voltak, v.
hasítással, ill. toldással és hajlítással
alakították ki. Ez utóbbinak az eszköze a
villahajtó volt. Könnyű puhafából, rendszerint nyárfából készítették, és a szénarend megforgatására szolgált a három-
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ágú fa~, a fordítóvilla. A hasított négy és
több ágú ~´kkal a nyomtatásnál és a
cséplésnél az ágyást forgatták és rázták.
A favillákat a 20. század elejétől felváltották a kovácsmesterek által készített és
gyári vasvillák. Speciális szerepű vas~
az istálló takarítására szolgáló ganéjhányó villa és a hosszú nyelű, kétágú kévehányó villa, ill. az adogatóvilla. Szintén
vasból készült a legömbölyített végű
gombos villa, krumpli, takarmányrépa
szedéséhez használják. – B/ Szóláshasonlatban: Úgy áll rajta a ruha, mintha
~val hányták vóṷna rá: hanyagul öltözködik, lompos, slampos. Közmondásban: Nincs ojan terhes szekér, amékre
nem férne még egy ~´val: annak mondják, aki a kínálásra azzal felel, hogy már
jóllakott. 2. – A/ Szilárd ételhez használt
két-, három v. négyágú (evő)eszköz.
Parasztságunk körében az étkezési ~
csak a 19. század elejétől kezdett elterjedni, de szerepe a 20. század első feléig
nem volt jelentős. A parasztnak, pásztornak ~´ja csak akkor volt, ha kését a
késesmester ~´val együtt csinálta. A
múlt század elején még nem volt ritka,
hogy a parasztember, pásztorember a
közös étkezésnél az ételdarabokat kanállal vette ki a tálból, és miután az edény
széléhez ütögette, tette a kenyerére. Közvetve erre a másodlagos szerepre utal az
idős cívisektől ismert tréfás lakodalmi
meghívás is: Kést, kanalat hozzatok,
hogy éhen ne maraggyatok! A ~´nak
elsősorban a sütésnél, főzésnél, a hús
forgatásánál volt fontos szerepe (pecsenyeforgató-villa). A cívis gazdasszonyok
főként disznóölésre veszik elő a kétágú,
hosszú abálóvillát, amellyel a hurkát,

vadborsó
húsfélét stb. az abá- lólébe rakják, ill
onnan kiszedik. A hagyományos ~´nál
kisebb a sütemény evéséhez használt
süteményvilla. Szendvics fogyasztására
alkalmas a dugóhúzó alakú szendvicsvilla. E két utóbbi ~fajta a polgárosult életformával jelent meg, de ma sem ismerik
őket általánosan. – B/ Szólásban: Addig
válogat, míg eccer máj akad a ~´jára:
lány addig válogat a kérőkben, míg jól
beválaszt. Addig válogatott, míg máj
akadt a ~´ra: lány addig válogatott a
kérőkben, míg csupán egy értéktelen
maradt a számára. Durva változatban:
Addig válogatott, míg szar akadt a ~´ra.
Közmondásban: Kés, ~, tányír nincs
zörgís nélkül: házastársak között természetes a kisebb vita, veszekedés. Figyelmeztetés: Kés, ~, ollóṷ, nem gyerek
kezibe valóṷ. 3. Egyéb munkaeszköz a
kosárfonók héjazóvillája és a méhészek
sejtnyitó villája. L. még: villáskés, villáz,
villázás; a fogalmak szócikkeit is!
villahajtó villahajtóṷ fn A megszáradt v. még ki nem szárított favilla ágainak görbítésére, meghajlítására szolgáló
eszköz, dróttal v. hevederrel összeerősített két keményfa rúd. A favilla anyagát
főzik, hogy a ~ba be tudják helyezni,
majd utána hegedűbar- nára sütik. Debrecenben a mai Kossuth utca térszerűen
kiszélesedő részén árusították − főként
az országos vásárok idején − a Borsodból, Zemplénből hozott ~kat, favillákat
és más faárukat. A ~t már az idős cívisek
sem ismerik általánosan, emléke egy
tréfás átokfélében él: Az Isten/Krisztus
tegyen a villahajtóṷ-jába!: kínok között
görbülj meg!
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villahegy ~ fn 1. → Villának, a villa
ágainak a hegyes vége. Mint mennyiségjelölő szó különösen a szálas takarmány
összegyűjtéséhez kapcsolódik. Villahegyre szed: renden levő szénát villával
megmozgat, felemel a földről. Hogy ne
törjön a megszáradt takarmány, óvatosan
~re szedik, vagyis a villa hegyével öszszeszedik. Eső után a szénát szintén ~re
szedik, hogy hamar megszáradjon. 2.
Szálas takarmánynak, szalmának, gabonának villával elvihető csomója.
villám: → mennykő
villámcakk ~ fn → Szőrmekikészítőknél: a perzsabőrök összeállításánál
alkalmazott forma, ahol a szélek villám
alakúak.
villámcsapás: → mennykő
villámlik ~ i 1. Villám cikázik az
égen. 2. Alakváltozata: villámzik. Beoltott juhtej savója forr. 3. Vizelés után hol
szétnyílik, hol bezárul a kanca nemi
szerve. 4. Sárló kanca nemi szerve többször egymás után szétnyílik. L.
még: mennykő
villamos: → Debrecen közlekedése
villámzik: → villámlik
villanykemence ~ fn → Mézeskalácsosoknál
elektromos
fűtésű kiskemence.
villanyos ~ fn (rég)Villamos. Az én
gyerekkoromba a villamos még ~ vóṷt.
villás ~ fn 1. Villával dolgozó mezőgazdasági munkás. 2. Az asztagon villával dolgozó munkás. 3. Összetétellel:
villásember. Nyomtatáskor 4 ágú favillával dolgozó munkás. 4. Villával ellátott 〈eszköz〉, pl. farvillás (bicska), oldal-
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villás (bicska). 5. → villás szarvú. L.
még: a fogalmak szócikkeit is!
villásember: → villás
villásfarkú férgek villásfarkú fírgek:
Összefoglaló elnevezés, a szírti sas mint
dögkeselyű, parlagi sas és törpe sas,
vmint a közepes méretű héja, ölyű tartozik ide. − A ragadozó madarak régies és
népi elnevezésében nagyfokú bizonytalanság mutatkozik. L. még: Hortobágy
állatvilága
villáskapa ~ fn A virágkertészetben
használatos egyik → kapafajta.
*Villás-kert: → szőlőskert
villáskés ~ fn Olyan összehajtható
evőeszköz, amelyben együtt van a villa,
a kés (és a kanál). A ~ a parasztember,
pásztorember kése. Díszes, csontnyelű,
rézveretű, vastag fogója volt. Úgy „jött
létre”, hogy idők folyamán a debreceni
behajtós késekre villát szereltek. Előbb a
villát a késnyél végébe dugták (→ farvillás kés), később oldalába szerelték (→
oldalvillás kés). A debreceni késesek ennek elismert mesterei voltak.
villás szarvú ~: Nevének változatai:
villás, sugár szarvú. A → magyar szürke
marha jellegzetes szarvállása.
villavas ~ fn → Kádármesterségben
az abroncs rögzítésekor használt, vasból
készült fogó.
villáz ~ i Vasvillával rak vmit.
villázás ~ fn Vasvillával való rakodás.
villázik ~ i → Mézeskalácsos villával
csíkot húz a puszedli tetejére.
villázó: → kévehányó
villon: → villony
villony ~, villon fn Villany.
Vilma: → ló
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Vince tn − Közmondás: Ha megcsordul ~, megtelik a pince: ha Vince napján
(január 22.) enyhe, napos idő van, jó
szőlőtermésre lehet számítani. Változata:
Ha fínylik ~, teli lessz a pince.
vincellér ~ fn A szőlő műveléséhez
jól értő, nagy gyakorlattal rendelkező
szakember, munkavezető. Közülük kerültek ki a városi polgárok nagyobb szőlőbirtokain felügyeletet gyakorló munkavezetők, akik a napszámos szőlőmunkásokat irányították. A cívis szőlősgazdák a ~t inkább gazdának hívták, →
kommenció járt neki. Egy részük kisebb
szőlőbirtokok egész évi munkáját vállalta el. A 19. század végéig kommencióért, később kialkudott gabonamennyiségért v. meghatározott pénzösszegért
dolgoztak. (Arról is tudunk, hogy volt,
aki → szakmányban, teljesítménybérben
dolgozott.) Általában egy évre fogadták,
de a munkaviszony több évig is tarthatott. Számuk az Alföldön különösen a
19. század folyamán növekedett meg a
homok betelepítésével összefüggésben.
Szakképzés is folyt, az iskolázott ~ek
iránti kereslet a filoxéravész után nőtt
meg.
Vincellér Bartha Sándor: → cívis
ragadványnevek
vincellérbogár ~ fn Szőlőpusztító
bogár, tavasszal a fiatal hajtásokat mind
leette.
Vincellér utca: → utcák−utcanevek
Vincze-fenék: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok, → hortobágyi
pásztortársadalom
Vincze-kút: → hortobágyi helynevek
és helynévtípusok

vadborsó
vinkli ~ fn Derékszög, kitűző v. felmérő szerszám, fából v. fémből készült.
L. még: kőműves
vinyákol ~ i Kismacska nyávog.
Vinnyó [csárda]: → hortobágyi
csárdák
Vinnyó-halom: → Nagymacs
viola ~ fn 1. Matthiola incana. Illatos
virágú kerti növény. 2. Kedveskedő →
megszólítás: ~´m! Összetételben adatolt
fajtái az → éjjeliviola és fattyúviola.
violaszín ~ mn Violaszínű.
violaszín főkötő violaszín fűkötőÝ: A
→ kézfogó után a menyasszony ~t és →
violaszín kötőt viselt.
violaszín kötő violaszín kötőÝ: A
menyasszony viseletének egyik darabja.
Ha a lány már ezt viselte, vőlegénye
ellenőrzés nélkül beszélhetett vele. A
szabadabb érintkezésre céloz a mondás
is: Fogtál-e már aranyhalat violaszín
kötőÝ alatt?
vírad: → virrad
víraszt: → virraszt
virádics: → varádics
virág ~ fn – A/ A legfejlettebb növényeknek ivaros szaporodás céljára módosult hajtása, ill. növénynek feltűnő
alakú, színű (illatos) ilyen része (leszakítva, levágva, szárával együtt). Szószerkezetben: ~ját kilöki: kivirágzik. Sok
összetételben szerepel: akácvirág/akácfavirág/favirág, bodzavirág, csengővirág, dongóvirág, fattyúvirág, fűzfavirág,
gránátvirág, gyékényvirág, kákavirág,
kamillavirág, kékmákvirág, kékvirág,
komlóvirág, konkolyvirág, korpafűvirág,
mákvirág, pipacsvirág, gyomnövény a
tyúkszemvirág, Itt említhető a boklyóvi-
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rág, dohányvirág ’a dohánytő élősködője’ is. Kerti virág a gyűszűvirág, harangvirág, körömvirág, muskátlivirág, pulykaorrvirág, sarkantyúvirág, szappanvirág, szentgyörgy-virág. Kémiai szer a
büdöskővirág, kénvirág, kovászvirág.
Virág alakú díszítőelem a bokorvirág,
vállvirág. Névátvitel eredménye a körömvirág, gyöngyvirág(om) megszólítás
és a penészvirág – B/ Szólás: Nem hervad el a ~a kalapján: (gúny) célzás arra,
hogy a szóban forgó embernek víz van a
fejében; ostoba ember. Közmondás: Ki
mi- jen ~ot szakít, ojat szagul: amilyen
házastársat választ magának az ember,
olyannal kell élnie. L. még: az említett
virágok szócikkeit is!
virágcsere ~ fn A méheknek az a tulajdonsága, hogy nem ragaszkodnak
egyetlen fajta virághoz, hanem szükség
szerint más virágokra térnek át. L. még:
méhészet
virághűség virághűsíg fn Méhek kitartása a jó lelőhely mellett. L. még: méhészet
virágméz virágmíz fn Többféle virágból származó → méz, nem akácméz.
L. még: méhészet
virágmintás ~ mn Virágos mintával
díszített.
virágos ~ mn Ha a köröm a körömágynál fehér pettyes. A népi hiedelem
szerint a ~ körmű ember hazudós. L.
még: körömvirág
virágoskert ~ fn – A/ Lakóépület
közelében vmilyen elrendezési elv szerint szépségükért, illatukért v. gyógyhatásukért ültetett → virágok együttese, ill.
ezeknek helye. Hazánkban a 18. század
végén, 19. század elején tűntek fel az

vadborsó
első paraszti ~ek. Több olyan → gyógynövény volt közöttük, amelyek már a
kolostorkertekben is megvoltak. Korán
elterjedtek a cserepes dísznövények (pl.
muskátli, pelargónia, peremizs, rezeda,
rozmaring) is. A szép ~ sokáig a vagyoni
helyzet függvénye volt. – B/ A virágot
kedvelő cívis polgárasszony gondozott
~jében a 20. század első felében igen sok
virág volt az évszaknak megfelelően ültetve. (Ábécérendben felsorolva) megtalálható volt itt az árvácska, bazsarózsa,
bazsalikom, betónika, búzavirág, büdöske/bár- sonyvirág, cicfarkkóró, dália,
délignyitó/estighervadó, díszcserje, éjjeliviola, estike, fehérmályva, georgína,
gyöngyvirág, gyűszűvirág, harangvirág,
hónaposrózsa, ibolya, jácint, jázmin, jézusszíve, kakastaréj, kakukkfű, kankalin,
kéknárcisz, kenyérmorzsa, királynégyertyája, körömvirág, labdarózsa, leander,
legénykecsegtető/legényfogó, levendula,
liliom: fehér liliom, kék liliom, tüzes
liliom, majoránna, mályva: fehér mályva, margaréta, nárcisz, nefelejcs, orgona(bokor), őszirózsa, peremizs/sárga peremizs, petúnia, pézsmavirág, portulácska, pulykaorr-virág, pünkösdi rózsa,
rétesviola, rezeda/rezedavirág, rózsa,
sárgaliliom, sárgarózsa, sárgavirág,
sarkantyúvirág, szappanvirág, szarkaláb, százszorszép, szegfű, szentgyörgybuckó/györgyike, szentgyörgy-virág, tátogó, tubarózsa, tulipán, tüzesliliom,
vasvirág, viola. L. még: a szócikkekben
is!
virágos kistarja ~: Faggyús → tarja.
virágozás ~ fn Virágmintás hímzés.
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virágozott ∼ mn → Fazekasoknál virágmintával ellátott 〈cserépedény〉.
virágpiac ~ fn A Kossuth utca elején
volt. L. még: piac
virágporszita ~ fn A → méhészek
eszköze: széles, kissé lapos → szita.
virágszarvú ~ mn → Ökör szarvállásának jelölésére.
virágtál ~ fn 1. → Mézeskalácsos faforma. 2. Tokni tésztából készített mézeskalácsos termék. Díszítései között
többféle virág- és levélmotívum van.
Virág utca: → utcák−utcanevek
virágvasárnap ~ fn → Húsvét előtti
vasárnap, a → nagyhét első napja. Jézus
jeruzsálemi bevonulásának egyházi ünnepe. A református vallásúak is megtartják. Pálmafa ágak helyett nálunk barka,
barkaszentelés jellemzi.
virágzás ~ fn A → bor felszínén penészes, gombás hártya képződése.
virdít ~ i Pl. kisgyermek, malac ordít, sivalkodik.
virflis gomb ~: Dió nagyságú körtegomb arany sodrással kivarrva, amelynek a tetején hurkolással készített borsónyi göb található. L. még: paszományosmesterség
virflis koszorú ~: → Paszományosoknál: gombolók hurkos koszorúja,
amelyet övek összedolgozására, díszítésére is alkalmaztak.
virflis szövés virflis szövís: Göbös v.
kereszthurkolású figura, amely a beverőszállal alakítható ki. L. még: paszományosmesterség
virgál ~ i 1. Hisz, gondol. 2. Burkolt
megjegyzéseket tesz, célozgat.

vadborsó
viriböl ~ i → Vadkacsa az iszapban
kutat.
virilis ~ fn – A/ Régiesebb alakváltozata: virilista. A közigazgatás 1871. évi
rendezése óta 1944-ig a legtöbb adót
fizetők listájára felvett személy, aki a
képviseleti testületekben a cenzus alapján személyi jogon választás nélkül kapott tagságot. A helyileg változó cenzus
alapja az egyenes és kereseti adó együttes összege volt. – B/ Debrecen város ~ei
között a földtulajdonos és földbérlő réteg
részben a történelmi folytonosságot képviselte, részben a gazdag zsidó földtulajdonos és bérlőréteg révén a mezőgazdaságba betört új vállalkozói szellemet. A
több száz holdas cívis gazdák súlya
azonban már a 20. század elejétől csökkenni kezdett. Az 1930-as években a
válság következtében a cívis gazdák
gazdasági ereje tovább gyengült. A ~ek
között továbbra is megtalálhatók, de
rangsoruk egyre hátrányosabbá válik. A
történelmi múltú birtokos családok harmadik v. negyedik nemzedéke a két
világháború között már nem a föld és
vagyon növeléséért, hanem megtartásáért folytatott kemény küzdelmet. ”Hol
vannak a gazdag földművelő cívisek?
Gazdaságilag, lelkileg letörve búsonganak régi dicsőségük romjai felett”− írta
róluk Baltazár Dezső püspök. Az 1929.
évi ~listán a földbirtokosokon belül már
nem a régi cívis földtulajdonosok vannak az élen, hanem a zsidó földbirtokosok. (A város legnagyobb földbirtokos
családja a Harstein család volt.) A gazdag cívis birtokosok egyre inkább rászorultak, hogy a föld mellett más jövedelemforrás után nézzenek (pl. ter-
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ménykereskedelem, bérházak). A cívis
földbirtokos rétegen belül szoros érdekközösség jött létre, mindezt családi, házassági kapcsolatok is erősítették. Ezen
réteg tagjai a 25−50 v. 2−20 kat. holdas
társaiktól eltérően nem polgárparaszti
életmódot éltek, hanem a nagypolgári
életmódot tartották követendőnek, bár
anyagi helyzetük többnyire csak középpolgári életszínvonalt tett lehetővé. Egy
részükben még fennmaradtak bizonyos
vonások a cívis puritanizmusból is. A
régi cívis eredetű földbirtokosok azonban a várospolitika alakításában továbbra is megőrizték szerepüket. Közöttük
fokozatosan előtérbe léptek a családok
jogi végzettségű tagjai, akik el tudtak
szakadni az óvatos és hagyományokhoz
kötődő cívis szemlélettől. – C/ A helybeli elit gazdálkodására általánosságban a
kevert jelleg volt jellemző. Főképp a régi
cívis családok egyszerre folytattak mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi tevékenységet. Előfordult az is, hogy sikeres,
meggazdagodott gyárosok v. kereskedők
idős korukra a földhöz, a gazdálkodáshoz tértek vissza. Összességében a városi elit cívis eredetű magja a korszakban
gazdaságilag gyengült. Már nem volt
meg benne az előző nemzedékek vagyongyarapító, tevékeny vállalkozókedve, tenni akarása. Már nem újat akart
teremteni, hanem a régit, a meglevőt
próbálta megőrizni. L. még: Debrecen
gazdasága és társadalma
virilista: → virilis
virít ~ i 1. Csillogva látszik. Törüld
meg az óṷrod, ne viriccson! 2. Pl. szoknya világos színű. 3. Rongyos ruhából
kilátszik az alsónemű.

vadborsó
virnyákol: → vernyákol
virnyít: → vernyít
virrad vírad, ~ i − Szólás: Hóṷnap
nyóṷckor kelek, akár vírad, akár nem:
(tréf) nyolcig alszom. Közmondás: A
tolvajnak íccaka ~: ti. akkor megy lopni.
− Igekötővel: → felvirrad, kivirrad,
megvirrad.
virradóra víradóṷra hsz Amikor virradni kezd. Virradóṷra megjött az esőÝ.
virradta víradta in Virradat. Víradtát
várja: alig várja, hogy megvirradjon.
virraszt víraszt i − Jókívánság:
Bóṷldog ünnepre vírasszon az Isten
bennünket!: boldog ünnepre ébredjünk.
virrasztás vírasztás fn Énekléssel,
imádkozással, csendes emlékező beszélgetéssel eltöltött szertartásszerű cselekmény a felravatalozott halott mellett.
Hajdan a háztól való temetés idején
Debrecenben is szokásban volt.
virrasztó vírasztóṷ fn Halott mellett
szertartásszerűen ~ személy. L. még:
várvirrasztó
virrasztóasszony vírasztóṷasszony
fn A halott mellett virrasztó idős(ebb)
nő.
Virrasztó-hegy: → Pallag
virslis ~ fn A 19. század végének 20.
század elejének jellegzetes helyi alakja
volt. Egy visszaemlékezés szerint kis
pléhkatlanának tűzszeme messzire világított a téli éjszakában, kezében lóbálva
vándorolt vele a mellékutcákon. Munkaterülete főképp a kiskocsmák környéke
volt, mivel a kiskocsmákban csak bort
mértek, meleg ételt nem szolgáltak ki,
ezért látták szívesen a vendégek. Csak
belenyúlt a katlanába, és a friss kenyéren
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máris ott párolgott a forró virsli, az olcsó
és meleg borkorcsolya. Addig a következő adag ott helyben megfőtt a zubogó
vízben. A külvárosban volt otthon, az
állomások vidékén, a Nyugati utcán, a
Külső-Vásártéren, a Csapó utca végén és
a → Csicsogón (a mai Árpád téren),
hiszen itt sűrűn voltak a kiskocsmák.
Záróra körül szívesen cirkált az előkelő
éttermek környékén is.
virtigli ~, virtikli mn 1. Igazi, valódi.
A ~ juhászon nem fogott ki senki. 2.
Megbízható, szavahihető, pontos, rendes
személy.
virtikli: → virtigli
virtus ~ fn Képzett alakváltozata:
virtusság. Könnyelmű hősködés. Nem
nagy ~/~ság a kissebbet bántani. Szólás:
Ágaskodik benne a ~: a) hetvenkedik. b)
férfiról mondva: látszik rajta a nemi
vágy.
virtuskodik ~ i Hősködik, felvág az
erejével.
virtusság: → virtus
visel ~ i − Közmondás: Viselve válik
meg minden: eszközre, tárgyra, emberre
vonatkoztatva: csak a hosszabb használat, ill. a hosszabb együttlét dönti el,
hogy vmilyen eszköz, tárgy, ill. ember
mit ér. Viselve válik meg, hogy meddig ír
[ér, tart]: tárgy, eszköz meddig használható.
viselőcsizma viselőÝcsizsma fn Másik neve: strapacsizsma. Olyan → csizma, amelyben dolgoznak. Ilyen csizmát
viseltek a cívis parasztgazdák a mezei
munka végzése közben.

vadborsó
viselőruha viselőÝruha fn Hétköznapi → ruha. L. még: cívis férfiviselet, cívis női viselet, nappali ruha
viselős: → várandós állapot
visli ~ fn Hosszú nyelű → kefe,
ilyennel mosták meg a kisült kenyér tetejét a pékműhelyben.
visnyog ~ i → Disznó hangutánzására vonatkozó ige.
visongtat ~ i Pl. kisgyermeket durván csipkedve visíttat.
visz/en ~ i − Szólás: Nem sokáig viszi: hamarosan meghal. − Adatolt igekötős alakjai: → felviszen, kiviszen, ráviszen, széjjelviszen.
vissza ~ hsz Vissza, te!: juhok terelésére. L. még: állatterelők
visszaad ~ i Visszaaggya a vírt: sós
oldatba téve a → gyógyszeres nadály a
kiszívott vért kibocsátja magából.
visszaadás ~ fn Az anyátlan méhcsaládhoz egy méhanya telepítése. L. még:
méhészet
visszacsatolásos módszer: A debreceni lószerszámok csatos részeinek felszerelési módja, amelynek során a szíj
végét a másik szíjra kötött karikán húzzák át, és az önmagán elhelyezett csatba
kapcsolják be. Szakmai jellegű megjelölés.
visszaeresztés visszaeresztís fn →
Kovácsmesterségben: lágyítás.
visszafelel ~ i Válaszol, felel vkinek
a szavára.
visszafordít ~ i 1. Megfordítja a →
gulyát úgy, hogy elébe áll. 2. A fonóvesszőt kiindulási helyére irányítja. L.
még: vesszőfonás
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visszahív ~ i A látogatóban levő
személy elhívja vendéglátóit magához.
visszahúz ~ i Az a cselekvés, hogy
→ szövéskor a feszes szálak visszarendeződnek eredeti helyükre.
visszaizen ~ i Visszaüzen.
visszája ~ fn Visszájára: kifordítva.
visszakézből visszakézbűl hsz Más
raggal: visszakézzel, alakváltozata: viszszáskézzel. Kifordított kézzel v. a megszokottal ellentétes irányú kézmozdulattal. Visszakézbűl/Visszakézzel//Visszáskézzel kapott egy pofont.
visszakézzel: → visszakézből
visszamegy ~ i Fűzésnél, jobb oldalról bal oldalra viszi a cérnát.
visszaolvas ~ i Visszajáró pénzt vkinek a kezébe számol.
visszapinszíroz ~ i Szőlőtőkén, gyümölcsfán termőágat visszavág. L. még:
szőlőtermesztés−szőlőművelés
visszapuhítás ~ fn Az a folyamat,
amelynek során a már megszáradt és
megkeményedett bőrt megpuhítják. L.
még: bőrkikészítés
visszarak ~ fn → Szövéskor bordát,
nyüstöt az előző, szokott helyére visszatesz.
visszaröpítés visszaröpítís fn Az a
folyamat, amelynek során a méhcsaládot
2−3 m-rel arrébb viszik, és az eredeti
helyükre, üres lépekkel és anyanevelésre
alkalmas nyílt fiasításos v. fedett bölcsős
léppel töltött kaptárt állítanak. A méhek
visszaszállnak az eredetinek hitt kaptárba. L. még: méhészet
visszasárik: → visszasárlik
visszasárlik ~ i Alakváltozata: viszszasárik. 1. → Kanca nem termékenyül
meg. 2. Kanca eredménytelen párzás

vadborsó
esetén újra párosodási ingert, készséget
mutat.
visszáskézzel: → visszakézből
visszaszádorog ~ fn Lassan, félve
jön vissza, visszaszivárog.
visszaszól visszaszóṷl i Visszabeszél,
felesel.
visszaszolgál visszaszóṷgál i Viszonoz.
visszatartási jog: A szakmai jellegű
megfogalmazás szerint: Vkinek az a
joga, hogy két azonos jogalapú és egymással szemben álló kötelezettség esetén
tartozásának teljesítését mindaddig megtagadja, amíg ellenfele nem teljesít. Ez a
jog illette meg az özvegyasszonyt elhunyt férjének birtokain mindaddig,
amíg annak jogutódai (az örökösök) ki
nem fizették neki az anyagi biztosítására
szolgáló, szokásjogilag v. szerződésben
biztosított összeget és a → hozományt.
L. még: cívis jogszokások
visszavág ~ i 1. Hajtást visszametsz.
2. Visszavágja a kereket: → gubacsapóknál: a munkás a fonókerék kerekét
egy rövid ideig visszafelé hajtja. A már
megsodort szálat úgy lehetett feltekerni
az orsóra, ha megváltoztatták a kerék
forgásának irányát.
visszaver ~ i Visszadob.
visszavert himlő visszavert himlőÝ:
(rég) A → himlő egyik fajtája. L. még:
népi betegségnevek
visszavert ótvar visszavert óṷtvar:
(rég) Az → ótvar egyik fajtája. L. még:
népi betegségnevek
vitli ~ fn Pékműhelyben olyan eszköz, amelyet a vízzel teli edénybe, a →
strájszekterbe mártanak [?].
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vitorla ~ fn Lekvár kavarását szolgáló szerkezet lapátrésze. L. még: lekvárfőzés
vitt fa ~: Szerzett, lopott fa.
vivődik vivőÝdik i Vitetik.
víz ~ fn Több jelentésű szó, sok öszszetételben szerepel. Főbb jelentéstani
csoportjai: a természeti környezethez
kapcsolódik az árvíz, folyóvíz, bangóvíz,
vadvíz, ásvány~ jelentésű a bikszádivíz
/borvíz, szíkvíz, a paraszti életformához
köthető a kapitányvíz, lábvíz, pokolvíz,
szennyvíz, a háztartásban használatos a
koppóvíz, mosogatóvíz, pemetevíz, szenesvíz, vmint a kékvíz, rózsavíz, a tisztálkodás anyaga a fürdővíz, fürösztővíz,
kisipari foglalkozás szakszava a fixálóvíz, vasalóvíz, gyúróvíz, jégvíz, pálinka
jelentésű a fenyővíz, szemvíz, az emberi
élethez kapcsolódik a fejvíz/fővíz/magzatvíz, betegségnév a görcsvíz, sárvíz. (A
jelentéseket l. a szócikkekben!) − Frazémákban is igen gyakori. Mesezáró formula: Forróṷ vizet a kopaszra! Itt a
víge, fuss el véle!: vége a mesének, aludjatok! Tréfás jókívánság: Az Isten
tarcson meg, mint rostába a vizet! Szóláshasonlat: Úgy kapkod, mint a ~be
halóṷ/fulóṷ: kétségbeesetten, fűhöz-fához kapkod. Változata: Kapaszkodik,
mint a ~be halóṷ. Ojan az ílete, mint a
~en a buborík: idős ember számára már
bármikor jöhet a vég. Ojan, mintha vizet
se tudna zavarni: alattomos, sunyi. Szólás: Vizet lehetne vele rekeszteni: olyan
sok van vmiből. ElőÝl tűz, hátul ~, merre menekűjek?: elöl is, hátul is veszedelem. Csizsmámba se állhatom a vizet:
(tréf) mondja az, akit ~zel kínálnak,
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amikor bor is van. A szennyes, piszkos
ember Akkor látott vizet utóṷjára, mikor
a bába megmosta. Szűri a vizet: halászik. Felkapja a vizet: megsértődik. A ~
is elapad előÝle: a) mihaszna, semmirevaló ember. b) szorult helyzetben van.
Vizet prédikál, oszt bort iszik: beszédében erkölcsösséget hirdet, tetteiben
azonban ennek ellenkezőjét cselekszi.
Vízre viszi, de szomjan hozza vissza:
csúnyán becsapja, rászedi. Mind a ~ig
szárazon. Ha vizet lát, gázojjon!: haragosan távozó emberre mondják. Nem
szerette a vizet: megugrott a szolgálatból. Közmondás: Ha nincs píz, iszunk ~:
(tréf) az oláhokat csúfoló forma. A ~be
fulóṷ a szalmaszálba is kapaszkodik: a
bajban levő minden menekülési lehetőséget megpróbál. A ~ mindent levisz,
csak a bűnt nem: ami rosszat egyszer
elkövettünk, azt már nem tudjuk jóvátenni. Lassú ~ partot mos: az alamuszi
emberek rendszerint nagy kópék. Zavaros ~be jóṷ halászni: rendezetlen körülmények között könnyebb érvényesülni. Stb.
vízapadályos vízapadájos mn Olyan
〈hely〉, ahol leapadóban van a víz.
vízbefúló vízbefulóṷ fn − Közmondás: A vízbefúlóṷ a szalmaszálba is kapaszkodik: a bajban levő minden menekülési lehetőséget megpróbál.
vizelet ~ fn A cívisektől is ismert népi gyógymód szerint a lányok a ~ükkel
megmosták az arcukat, így nem lett rajtuk pattanás, szeplő, semmi. L. még: népi gyógyászat
vizeletbajos ~ fn (rég) Egy betegségfajta. L. még: népi betegségnevek
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vizeletikő vizeletikű fn Húgykő. L.
még: népi betegségnevek
vizenballagó: → vizenkullogó
vizenkullogó vizenkullogóṷ fn (rég)
Másik neve: vizenballagóṷ. Szalvétába
kötve kelesztett tészta, amelyet hideg
vízbe téve készítenek el, galuskaféle. −
Egy részletesebb leírás szerint fél liter
tejből, 6 tojásból, 4 kockacukorból és
annyi lisztből kavarják meg, amennyit
felvesz, és egy kevés sót is tesznek bele.
Fehér konyharuhába helyezik, és hideg
vízre teszik. Hogy a vízben el ne merüljön, madzaggal a fazék füléhez kötik. A
tészta addig ül a vizen, amíg meg nem
fordul, ha megfordult, megkelt. Ezután
deszkára töltik, kristálycukorban megforgatják, kivagdalják, patkó alakra hajtják, megzsírozott tepsibe rakják, és a
kemencében szép pirosra megsütik. A
múltban a → cívis konyha egyik ünnepi
étele volt.
vizesedények: Víz tárolására, szállítására, ivására szolgáló → edények. L.
még: ivóedények
vizes húgyár ~: (rég) Húgyvérűség.
L. még: népi betegségnevek
vizeskancsó vizeskancsóṷ fn Ivóvíz
számára való → kancsó.
vizeskád ~ fn A → cséplőgép-garnitúrához tartozó nagyméretű → kád
mint a tűzvédelmi felszerelés része.
vizeslóca vizeslóṷca fn Más nevei:
vizespad, vizesszék; ritkábban hallható
elnevezése: kantapad. Konyhában a →
vizesedények: (zománcos) vödör, kanta,
(mellette tányéron) vízmerítő csupor v.
vizesbádog stb. tartására szolgáló lóca.

vadborsó
vizesmunka ~ fn Tímármesterségben
az áztatás, meszezés, húsolás, pácolás,
színelés, cserzés összefoglaló neve. L. a
szócikkekben is!
vizesműhely vizesműhej fn → Tímároknál az a műhely, ahol a → cserzés
előtti munkálatokat végzik.
vizesnyolcas vizesnyóṷcas fn Szószerkezettel: nyóṷcas minta. Döngölt
földes → padlón kancsóból rálocsolt
vízzel írt fekvő nyolcas formájú → locsolási minta, rajzolat. Így portalanították v. díszítették a ház helyiségeit, de
járdának, üzlet, műhely padlójának locsolásakor is alkalmazták, elkészítették.
L. még: takarítás
vizespad: → vizeslóca
vizes pite: → pite
vizes rész vizes rísz: A műhelynek
azok a helyiségei, ahol a vizes munkák
folynak.
vizesszék: → vizeslóca
vízfejűség vízfejűsíg fn Agyvízkór.
L. még: népi betegségnevek
vízhajtás ~ fn Oltott növény vadhajtása.
vízhólyagkő vízhóṷjagkű fn Húgyhólyagkő. L. még: népi betegségnevek
vízhólyagsenyv
vízhóṷjagsenyv:
(rég) Egy betegségfajta. L. még: népi
betegségnevek
vízhordás ~ fn Víz által szállított és
lerakott hordalék.
vízhordó vízhordóṷ I. mn A többinél fejletlenebb 〈csirke, malac〉. II. fn
1. Az a személy, aki az aratóknak vizet
hord. 2. Másik neve: vízhurcolóṷ. A
fészekaljból a legkisebbik csirke, alomból a legfejletlenebb malac.
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vízhordó edény vízhordóṷ edíny:
Víz hordására való eszköz.
vízhordó fa vízhordóṷ fa: Víz hordására való farúd.
vízhurcoló: → vízhordó
vízhúzó kötél vízhúzóṷ kötél: Erősebb → kötél. A végére akasztott vödörrel a kútból, mély gödörből v. folyóból
vizet húznak.
vízibetegség: → vízkórság
vízibika: → bölömbika
víziborjú vízibornyú fn (tréf)Tarajos
→ gőte, piros a hasa. Elhanyagolt kutakban élt.
vízicibere ~ fn Ritkább neve: ecetcibere. Híg cibereleves. Készítése: Tálba
kenyeret aprítanak, cukrot, borsot, esetleg paprikát tesznek hozzá, leöntik forró
vízzel, és ecetet öntenek bele. Nagyon
vékony étel, nem sokáig tart a gyomorban. Debrecenben kevésbé volt elterjedve, különösen Karcagon főzték gyakran.
vízicsirke ~ fn A → vízityúk csibéje.
Fekete színű, hosszú lábú, kis testű,
szárnyas madár.
vízifutó vízifutóṷ fn Tócsagaz.
vízigomba ~ fn → Dohányt megtámadó gombabetegség.
vízikender ~ fn A → népi gyógyászat bőrbaj gyógyítására használta. →
Pákászok gyűjtötték és árulták.
*vízimalom: A forrás szerint 1583ban a → Tócó vizén két ~ őrölt.
vízipók vízipóṷk fn Búvárpók.
vízipuska ~ fn Kézi tűzoltó fecskendő.
vízirákfene ~ fn (rég) Egy rákos betegség. L. még: fene, népi betegségnevek
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vízirózsa víziróṷzsa fn Nymphaea.
Tündérrózsa
víziskarlát: → skarlát
víziszárnyas viziszárnyas fn Vízen
élő madár.
víziszony ~ fn Veszettség, ill. annak
első jele. A vízivástól való nagyfokú irtózás általában a veszettség bevezető
tünete.
vizitáció vizitációṷ fn Katonai sorozás.
vizitíroz vizitéroz i Alaposan szemügyre vesz, megvizsgál.
vízitök ~ fn Nuphar luteum. Tavirózsa.
vizityúk ~ fn Sötét tollazatú, vörös
homlokú, vörös csőrű vízimadár.
vízkereszt ~ fn Január 6., Jézus megkeresztelésének és első csodatételének
napja. A római egyház szertartása szerint
ezen a napon vizet és tömjént szenteltek.
Népi időjárási megfigyelés: Ha ~ vizet
ereszt, a tél hamar ki nem ereszt: ha
ezen a napon gyenge az idő, akkor még
kemény tél várható. L. még: időjóslás
vízkór: → vízkórság
vízkórság vízkóṷrság fn Alakváltozata: vízkóṷr. Másik neve: vizibetegsíg.
Vizenyő felhalmozódásával járó kóros
állapot. Adatolt fajtái: → agyvízkórság,
bőrvízkórság, fővízkórság, hájvízkór. L.
még: népi betegségnevek
vízkupa ~ fn Víz ivására szolgáló
kehely v. kancsó alakú nagyobb ivóedény. L. még: kupa
vízláda ~ fn → Gubásmesterségben:
→ kallózáskor használt, zsilippel ellátott
faláda, vastag deszkából készült vízgyűjtő, amelyben egy könnyen kivehető
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vesszőkapu szűri meg a vizet. A → kalló
része.
vízmedrek: A különböző ~et alakjának és rendeltetésének megfelelően nevezi a nép. A Hortobágyon és a Debrecen határában előforduló természetes
alakulatok köznévi megjelölései igen
találóak. Az állandó jellegű ~ elnevezései a tó, fenék, lapos, pocsolya. A fölösleges víz elvezetésére szolgáló természetes ~, csatornák megjelölései az ér,
folyás, szikfok, hajlás, pece, kadarcs. L.
még: a fogalmak szócikkeit is!
vízmerítő csupor vízmerítőÝ csupor:
Konyhai vizesedény. A vödörből, kantából történő vízmerítésre használt →
csupor, zománcozott bádogedény. L.
még: cívis konyha
vízpók: → pók
vizsgaedény vizsgaedíny fn → Fazekasoknál az az edény, amelyet mestervizsgája alkalmával az inasnak kellett
elkészítenie.
vizsgalap ~ fn Elemi iskolában: az év
végi vizsga előtt a tanulók által leírt
szépírásminta.
*vizsgálómester: → Céhes világban
a mesterremek elkészítésének folyamatát
és eredményét felügyelő céhmester.
vóc vóṷc fn 1. A → szűr összevarrt
darabjai közé tett posztóból készült
erősítés. 2. → varrásvédő. 3. → Szűcsmesterségben hulladék bőrből vágott,
különböző színű, keskeny bőrcsík, amelyet összevarráskor a bunda, bekecs
darabjai közé illesztenek. 4. → Csizmadiamesterségben: a → csizma toldásába illesztett keskeny bőrcsík. A kifordítás után a vóṷcot kivágjuk.
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vodka vadka fn Hivatalos neve: →
alszesz. → Pálinkafőzéskor a cefreüstből
először lecsepegő, csekély szesztartalmú
folyadék, ill. ennek finomítás után
fennmaradó, igen erős, főként fájó végtagok bedörzsölésére használt üledéke.
L. még: rézeleje
vodkás vadkás mn Az első lepárlás
üledékét is tartalmazó, rossz ízű 〈pálinka〉.
voks ~ fn Szavazat. Rátette a ~át:
vkire szavazott.
vólentér: → volontér
volna vóṷna i − Szólás: Legjobb vóṷna nem vóṷni: legjobb lenne nem élni.
volontér vóṷlentér mn 1. Törvénytelen 〈gyermek〉. 2. Használatban éppen
nem levő, fölösleges 〈eszköz, tárgy〉. Pl.
a használatban nem levő, heverő, fölösleges kaszára, hordóra mondták, hogy
vóṷlentér.
volontérben vóṷlentérbe hsz Használaton kívül, heverőben. Nincs egy kaszád vóṷlentérbe?
volt vóṷt i − Szólás: Vóṷt ész is!: kitalál vmi jót, eszébe jut vmi. Közmondás: Vóṷtír/Vóṷtra nem ád a zsidóṷ
semmit: a) ami elmúlt, elmúlt. b) ne a
múltbeli érdemekre hivatkozzunk, hanem a jelenben éljünk! Változata:
Vóṷttír nem ád a zsidóṷ semmit, csak a
vanír.
vonalas véső vonalas vísőÝ: Díszítőmunkák vonalkázására és zománcozandó felületek alapvésésére használják.
vonaloz ~ i Vonalaz.
vonás ~ fn 1. Vonal. Tanultuk az i
betűt, mert az csak egy vonás vóṷt. 2.
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Ékezet, vessző. Az i betűre pontot tettünk vagy ~t.
vonat ~ fn A cívis paraszti társadalom életében két „vonattípus” játszott
sajátos szerepet: a → kofavonat és a
koldusvonat. Előbbi a heti piacokra szállította a kofákat és áruikat, utóbbi a vicinális gúnyos megjelölése.− Szólás: Fütyül a ~, indul a bakterház: (tréf) mondják, ha ~füttyöt hallanak. Népi időjárási
megfigyelés: Ha a ~fütty északrúl hallik
/hallaccik, esőÝ lesz, télen meg hóṷ: ti. a
hang terjedése és az időjárás összefüggenek. L. még: időjóslás, Zsuzsi-vonat
vonatmálházó: → málházó
vonó vonóṷ fn A kemencében lévő
parázs széthúzására szolgáló, hosszabb
nyelű eszköz. L. még: kenyérsütés
vonókés vonóṷkés fn 1. Vesszők faragására alkalmas, fémből készült, két
végén fogóval ellátott szerszám. 2. A
faragószékbe befogott fa megmunkálására használatos 2 fogóval ellátott szerszám; → faragókés.
vonórúd vonóṷrúd fn Az → eketalyiga rúdja.
vonószék vonóṷszék fn Padhoz hasonló faállvány a megmunkálandó fa
befogására, faragószék.
vontat ~ i Több kisboglya szénát a
→ szérűskertbe összehord. L. még: vontatás
vontatás ~ fn Több kisboglyának a
szérűskertbe történő összehordása, ill.
behúzatása eketalyigán v. más eszköz
segítségével. − Részletes leírása Balassa
Iván (A debreceni cívis földművelésének
munkamenete és műszókincse. 39−41)
alapján: A régi debreceni gazdák nem is-
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merték a keresztet és a kévét, az életet
vontatóba rakták, és a tanya udvarán levő szérűig vontatták. Ez csak a közeli
földekről történt így. Ha a búza már
rendben feküdt, háromágú favillával egy
helyre hordták össze (petrence). A gyűjtő előre is, hátra is kilépett 15−20 m-t
erről a területről egy helyre hordta össze
a kalászost. A vontató közepére fejjel
felfelé felállítottak 3−4 villa búzát, e
köré rakták a vontató alját úgy, hogy a
töve kifelé, feje befelé essék. Mikor kb.
embermagasságra felrakták, behajazták
/felhegyezték a vontató tetejét, az egésznek kúp alakja lett. Ezt 5−600 m-re is el
tudták vontatni. Az átlagos vontató 2−3
kereszt gabonát jelentett. A ~t a délutáni
órákban végezték, mert bár jobban pereg, de a reggeli harmaton sáros, piszkos
lett volna. Egyszerre 3 ágyásra, azaz 1
napra elegendő gabonát vontattak. − A
cívis gazdáknál a ~nak 3 formája volt,
ezek a fejlődés különböző fokai szerint a
következők voltak: a) 1 hatlólánc és 1
kötél. A vontató alját körülvették a lánccal, a kötelet átdobták rajta, jó erősen
meghúzták. A lánc első részéhez kisefát
akasztottak, és a nagy terhet 6−8 ökörrel
vontatták be a tanyába. Ha nem jól rakták, a vontatóalja ott maradt, ez nagy
szégyen volt. Nagy távra nem alkalmazták. b) Eketalyigával történő ~: Ilyenkor
tézslát tettek az eketalyiga elé, ehhez ragasztották a lovat (v. az ökröt). A talyiga
vánkosára 6−8 m hosszú hatlóláncot
erősítettek, ennek egyik karikájába kb. 3
m-re a végétől egy pányváskötelet húztak, a (ló)fogat trappban megindult a
tarlóra. Kiérve jobbra fordult a vontatónak. Ekkor már a vontatós karikára szed-
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te a kötelet, alighogy a fogat megállt
keresztüldobta a vontató közepén. A
kocsis is leszállt a lóról. A vontatós háromágú favillával fölemelte a vontatót, a
kocsis a láncot körülvitte rajta, hogy 2
sukknyira (kb. 50 cm-re) legyen a földtől. Az átdobott kötelet a túlsó oldalon
behúzták a hatlólánc egyik karikájába, a
vontatós meghúzta, bakkötéssel is odaerősítette. A szérű szélénél a bakkötést
egy rántással kioldották, a láncot elöl
kikapcsolták. A vontató ott maradt, a
fogat fordulhatott vissza. c) Csámesszel
való ~: A csámesznek Debrecenben 2, ill
3 változata volt. Az elsőnek csak 2 kereke volt, mint a targoncának, eketalyigának, a kerekeket tengely kötötte össze,
2 kb. 4−5 m hosszú vendégoldalt erősítettek rá. A háromágú favillával felemelt
vontató alá becsúsztatták a 2 vendégoldalt, ezután 2 kötéllel ezekhez rögzítették a vontatót. Fejlettebb módszer: ha a
csá- mesznek 3 v. 4 kereke volt. A 4 kerekű volt elterjedve, ennek a tengelye,
mint egy rudashordó rúd, 12−15 cm
vastagságú. Kerekei, mint az eketalyigáé
v. targoncáé küllősek. Magasságuk
40−50 cm. Hozzátartozott a 2 db keresztfa a 2 vendégoldalon, hogy a termény ki
ne essék közte. A vontató felemelése,
felrakása a csámeszre: Rudashordót dugtak a vontató alá, majd párhuzamosan
még egyet. Ezekkel felemelték a vontató
fél oldalát, és a kihegyezett vendégoldalt
alátolták a felemelt vontatónak. Ugyanezt a másik oldalon is. Ezzel a csámeszen volt az egész vontató. Alágördítették a 2 hátsó kereket, a rakományt rögzítették, esetleg lekötötték. Vigyáztak a
súlyelosztásra is. A ~ a 19. század vé-
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gén megszűnt, amikor áttértek a gabona
kévékbe történő bekötésére. A hordást
később kisebb távolságra is szekérrel végezték. L. még: a fogalmak szócikkeit
is!
vontató vontatóṷ fn 1. Szálas takarmány vontatására való, rúdból, kötélből
álló egyszerű eszköz, → szénavontató. A
~nál az → eketalyiga kisefájához fogták
a lovat. Takarmány vontatásakor megtörtént, hogy a szénacsomó/takarmánycsomó alja a talajon meggöngyölődött.
2. Jelzőként: egy kisboglyányi mennyiség. 3. Gabonából v. szénából rakott kis
boglya, amelyet kötéllel, lánccal körülkötve a szérűre, ill. a nagy szénaboglyához vontatnak. 4. → Timároknál: ½
ölnyi v. 1 ölnyi fának csomóba rakott
kérge.
vontatóalj vontatóṷajj fn A → vontatónak, vagyis a boglya alakú gabonarakásnak alsó, szélesebb része, ahova a
gabonát kalászával befelé teszik.
vontatógaz vontatóṷgaz fn Kis →
boglyába összerakott gabona.
vontatólánc vontatóṷlánc fn A →
boglyába rakott gabonát körülkerítő erős
lánc, amelyhez a jószágot fogják.
vontatórúd vontatóṷrúd fn A →
vontató alá tették, és a kötelet átvetették,
a vontatni való széna alá tették, amikor
be akarták vontatni a kazalhoz.
vontatós vontatóṷs fn A széna →
vontatásának munkáját végző személy.
vontatózás vontatóṷzás fn A learatott gabonának → vontatókba, vagyis
boglya alakú csomókba rakása.
vonul ~ i Méheknél a téli fürt a táplálék után helyzetváltoztató mozgást vé-
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gez. A méhek új mézessejteket szállnak
meg, és eleséget szívnak. L. még: megvonul, méhészet
vonulás ~ fn → Méhészetben a téli
fürtnek a lépeken időnkénti, táplálék utáni helyzetváltoztató mozgása, új mézessejtek megszállása és eleség szívása.
vonult ~ mn Nyirkos, nedves, harmatos 〈gabona, széna〉.
vonult széna vonult szína: Harmatos,
nedves, emiatt még fel nem szedhető →
széna.
vő vőÝ fn A férj jelölése a feleség
szüleinek viszonylatában. Közmondás:
VőÝm nem fiam, menyem nem lányom: a
szülő számára a ~ nem pótolhatja a fiát,
ill. a meny a lányát.
vöcsök ~ fn Szószerkezettel: búbos
vöcsök. Hallal élő, hosszú nyakú, úszóhártyás lábú tavi madár. L. még: Hortobágy állatvilága
vőfély vőÝfi, vőÝfíj, vőÝfíny fn – A/
A feljegyzések és személyes visszaemlékezések szerint a ~ egykor fontos szerepet töltött be Debrecen társadalmi
életében. A cívisvárosban a mesterség
hagyományai évszázadokra nyúlnak
vissza. A ~eket a 17. század végén a
tanács kötelezte céh alakítására, a Nemes
Vőfély Céh egészen az első világháborúig fenn- maradt. A céh általában 20−24
főből állt, a 19−20. század fordulóján
még 16−18 hites ~ dolgozott a városban.
A ~ke- déssel kapcsolatos első magyar
nyelvű könyvet 1695-ben adta ki a debreceni magisztrátus. A 19. század közepétől bá- lokat is rendeztek a ~ek Debrecenben. Mint minden mesterséget, a
~kedést is tanulni kellett, minden idő-
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sebb ~ (→ nagyvőfély) mellett volt egy
→ kisvőfély is, aki idővel elsajátította az
összes tudnivalókat. Rangosabb helyeken, ahol sok volt a vendég, mindig ketten szolgáltak. Bérüket, fizetésüket megállapodás szerint kapták, a kommendálásért, ha sikeres volt a házasság, a lakodalom után külön kaptak. Eljárásuk idején
szabad ételük-italuk volt, és általában 1q
búza volt a fizetségük. A ~ iránt támasztott követelmények szerint hites ~ csak
debreceni polgár lehetett, akitől megkívánták, hogy „békességes, tisztességes,
jószívű, kegyes, istenfélő, jámbor igaz
be- szédű, állhatatos, nem csélcsap, trágár, hamis beszédű” legyen. A régi debreceni polgárcsaládoknál az első világháború végéig a → házasságkötés, a
vele járó → lakodalom, ill. az azt megelőző lánykérés és kézfogó is szigorú
szabályok szerint, hagyományos módon
ment végbe. Ennek a hosszadalmas és
bonyolult eljárásnak a nagy részét a ~ek
intézték. A ~ szinte mindenkit ismert a
városban, ezért már a → komendáláshoz
is igénybe vették a segítségét, de a lánykérésnél nem működött közre, a főszereplő itt a kérő → násznagy volt. A kézfogóra azonban már a ~ hívogatott, jellegzetes ünneplőjében: kerek tetejű,
széles, elöl lehajló, felbokrétázott kalapban, kék, ritkán fekete posztóruhában, a
nadrágról csüngő cifra kendővel, fényes
csizmában, bokrétás somfabottal (→
vőfélybot). Kötött szövegű tiszteletteljes,
cikornyás hívogatója a cívis paraszttársadalom udvariasságának tükre és a
meghívottak iránti megbecsülés kifejezése volt. A hí- vogatónak tréfás változata is volt: Kést, kanalat hozzatok, hogy
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éhen ne ma- raggyatok! Idős cívisek
szerint ez nem a néphumor megnyilvánulása, hanem arra utalt, hogy a meghívottak valamikor a szegínysígnél a
lakadalomba vittík a kést, kanalat. A ~
háromszor hívogatott, gazdagabb házaknál a segédjével, a szegényebb házakhoz
egymaga ment. A se- géd gúnyneve →
kutyaütő, célzás arra, hogy neki kellett
távol tartani a mesterétől a cívis porták
hatalmas komondorait és kuvaszait.
(Más emlékezések szerint azonban a
kézfogóra a kézbeadott névsor szerint
hívogatott, de még dísz nélkül járta végig a meghívandókat.) A kézfogó után a
~ mutatta be a menyasszonyt a vőlegény
rokonságának, és ő adta meg a jelt a
táncra, a kézfogó utáni szombaton
ugyancsak a ~ vezette a jegyespárt a
paphoz feliratkozni. – B/ A ~ igazi tevékenysége a házasságkötéshez és főképpen az ezzel járó → lakodalomhoz kapcsolódott. Háromszor hívogatott erre is,
ez volt az előírás, különben a meghívás
csak üres formaság maradt. A 19. században a ~ már nem járt gyalog, hanem
kocsin, másként nem győzte volna a
szétterült várost kerülni. Előfordult,
hogy a ~ egyszerre két lakodalomba hívogatott, ilyenkor két selyemkendőt viselt a mellén, egyiket balról, a másikat
jobbról. A régi egyházi esküvőnél a ~
állította a pap elé a párt, az ő kötelessége volt vigyázni arra, hogy „haszontalan
emberek” őket a templomhoz el ne kísérjék, bort oda vinni ne merjenek, az
esketés idején csapszékekbe ne menjenek. A tanács egy időben meg is tiltotta,
hogy az esketéseken a ~en kívül más,
mint a „bizonyságnak okáért jelen lenni
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szükséges néhány becsületes ember”
részt vegyen. Ez a szigorú rendelkezés
idővel enyhült, de az esküvőre a templomba még a 19. század elején is külön
csapatban mentek a férfiak és a nők,
ezeket a ~ vezette. Csak később, a 19.
század második felében jöttek divatba a
hosszú kocsisoros, nyoszolyólányos
nagy esküvők, még inkább nehezítve a ~
dolgát, hiszen a menet rendezése is az ő
feladata lett. Pedig amúgy is volt elég
dolga, hiszen egy nagy esküvő és lakodalom sima lefolyását biztosítani nem
kis feladatot jelentett. Esküvő után, ami
régebben délelőtt ment végbe, a vőlegényes háznál a ~ intézett áldást kívánó,
ünnepélyes beszédet az ifjú párhoz, majd
este megkezdődött az igazi munkája a
lakodalomban, ahol nagy tapintatot kívánt a ~től az ültetés rendjének megállapítása, hiszen a cívis társadalomban igen
mereven vették a rangsort. A ~ tiszte
volt a borról, az evőeszközökről való
gondoskodás is; tudta, hány személyre
mennyit kell főzni, mennyi ital, kenyér
fogy el. Ő vezette be az egyes ételfogásokat, a debreceni hites ~ nem verselt,
hanem anekdotázott, legfeljebb kötött
mondókái hangzottak el verses formában. A kérő násznagynak az ifjú párra
mondott felköszöntője után a ~ köszöntötte a kérő násznagyot, majd ő indította
meg a táncot a menyasszonnyal, a
menyasszonytánc hagyományos nótájára: Kisangyalom, de jól házasodtál,/
Százforintos kisjányra találtál./Mert a
jánynak száz forint az árra,/A legénynek
három krajcár száza.− A debreceni lakodalomban nem volt eladóṷ a menyaszszony, vagyis a → menyasszonytánc nem

393

vadfogás és vadászat

járt pénzbeli megváltással – az ajándékot
már előre elküldték −, így a menyaszszonyt a ~ az ifjú férjnek adta át, ő pedig
a menyasszony asszonyrokonait vitte
táncba, vigyázva, hogy senki közülük ki
ne maradjon. A táncos párok összehozását is a ~ intézte, és mivel hivatásából
folyóan ismerte mindenki személyi viszonyait és körülményeit, egy-egy kis
kajánkodó tréfát is megengedett magának a párosításnál. Effajta huncutságait a
beavatottak elismerően méltányolták.
Fontos teendője volt a cigánybanda dirigálása, de ő gondoskodott a cigányokról,
ő szedte össze a vendégektől a zenészeknek szánt ajándékpénzt is. Általában
a ~ kötelessége volt vigyázni arra, hogy
a lakodalom vidám hangulatban, de lerészegedés, kötekedés, durva beszéd nélkül, tisztes keretek között menjen végbe.
Sok múlt tehát a ~ egyéniségén, mert a
kedélyesség mellett nagyfokú tapintatának is lennie kellett, ezért is becsülték a
jó ~t, a legtöbb közülük valódi népszerűségnek ör- vendett. A nagy lakodalmak
kora azonban a 20. században lejárt, és
vele a ~ek virágkora is véget ért. Az első
világháború után egy darabig még boldogultak, de aztán elsodorta őket a megváltozott korszellem. Az utolsó céhbeli ~
1964-ben halt meg. Az utóbbi időben
azonban vendégforgalmi szempontból
(is) törekszenek a ~kedés hagyományának felélesztésére, ápolására. A Csapókertben utca van elnevezve róluk (Vőfély
utca). L. még: hívogatóvőfély
vőfélybot vőÝfíbot, vőÝfíjbot fn Kendőkkel, szalagokkal, virágokkal feldíszített bot, a → vőfély jelvénye, amelyet

vadborsó
különösen akkor hord magánál, amikor a
lakodalmas ház, a család hivatalos képviseletében jár el. A ~ot a lakodalmas
háznál díszítik fel. A → násznép meghívása alkalmával a meghívást elfogadók
ezt gyakran további dísznek (szalag,
kendő) a ~ra kötésével adják a meghívó
család tudtára.
vőfélyeskedik vőfijeskedik i → Lakodalomban gyakran tölti be a → vőfélyi
tisztet, vőfélykedik.
vőfélykendő vőÝfíjkendőÝ fn Selyemkendő, amelyet (a gomblyukba tűzve) a → vőfély visel, amikor a vendégeket hívja. Ha egyszerre két → lakodalomba is hívogatott, erre utaló jelként a
bal és jobb gomblyukában is volt ~.
Vőfély utca: → vőfély
vőfélyvers vőÝfíjvers fn 1. A →
lakodalom előtt és a lakodalomban a →
vőfély által elmondott alkalmi vers, rigmus. A népi vers alkalmi változata, a vőfély által elszavalt, a lakodalmi ünnepségsorozat fontosabb mozzanataihoz
kapcsolódó kötött formájú vers. A vő
fély nem alkotója, csak előadója a
~eknek, a helyzethez illő módosításokat
azonban ő végzi el. Szerzői hajdan iskolamesterek, diákok, (falusi) néptanítók,
kántorok és népi verselők, vőfélykedő
parasztok voltak. A hosszú, terjengős
szövegek verselése legtöbb esetben
gyenge, a rímek erőltetettek, a versszak
rendszerint hiányzik, formailag a verses
szerelmi levélhez hasonlítanak. Csoportosításuk: vendéghívás, a menyasszony
búcsúztatása, beköszöntés, a fogások tréfás bejelentése, a menyasszonytánc indítása, berekesztés. 2. Anekdota, anek-
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dotafűzér, sikamlós történetek, amelyekkel a vőfély szórakoztatja a vendégeket a
lakodalomban.
vőfény, vőfi, vőfíj,vőfíny: → vőfély
vőlegény vőÝlegíny fn Más nevei:
jövendőÝbeli, körülírással: jövendőÝbeli
vőÝlegíny. → Házasságra lépő férfi, általában legény, az → eljegyzéstől a házasságkötésig, a paraszti gyakorlatban
elsősorban a házasságkötés (→ lakodalom) napján. A házasságkötés szokáskörének egyik főszereplője, és mint ilyen,
annak egész folyamán különös tiszteletben részesül.
vőlegényes ház vőÝlegínyes ház: Az
a ház, ahol a → vőlegény lakik a szüleivel.
vőlegénysurc vőÝlegínysurc fn Ünnepi kötény, amelyen horgolt, subrikált
díszítmény, széles selyemrojt, több
(arany-, ezüst-, réz)csipke, → ragyogó
volt.
völgy vőÝgy fn 1. Az utolsó keskeny
földsáv felszántásakor keletkezett mélyedés. 2. Kelés közepe. VőÝgye van a
kelísnek, amikor kinyomják belőÝle a
gennyet.
völgyes vőÝgyes mn Mélyebben fekvő 〈terület〉.
Völgyes: → halászat a hortobágyi
vizeken
vörhenyeg ~ fn Skarlát, gyermekbetegség, vörheny. L. még: népi betegségnevek
vörhenyeges: → vörhenyes
vörhenyes ~ mn Régies alakváltozata: vörhenyeges. 1. Vörhenyben szenvedő; skarlátos. 2. Vöröses színű. 3. Házi-
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állat (szarvasmarha) színének jelölésére.
4. Vöröses árnyalatú 〈szőlőfürt〉.
vörhenyes veres hasú ~: Lószínnév.
L. még: lótenyésztés
vörös: → veres
Vöröshadsereg útja: → Piac utca,
utcák−utcanevek
vöröshagyma: → vereshagyma
vörös vércse: → veres vércse
Vulkántelep ~ tn − A 19. századtól
épült ki a → Tócó nyugati oldalán. L.
még: utcák−utcanevek
vulnera: → gunera
V-vágás Vé-vágás fn → Szőrmekikészítés egyik műveleteként: egyszerű →
eresztés, amely a farrésztől indul ki, és
egyenes vonalban halad az oldalak felé.
Wesselényi lakótelep tn A Belvárosba ékelődő modern lakótelep. Az 1990es években épült.
Wesselényi utca Veselényi ucca tn
Az Attila tértől a Petőfi térig húzódó
utca. L. még: Debrecen gazdasága és
társadalma
Wolaffkatelep: → József Attila-telep
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Z

zab ~ fn – A/ Avena sativa. Fontos
takarmány- és tápláléknövényünk, jól
bírja a nedves, hideg éghajlatot. Részei:
a növény hosszú szára; a kalásza, a népnyelv feje, zabfej néven ismeri, benne a
szem, a zabszem. A ~ot a hegyvidékeken
(Erdély, Felföld) táplálékként (kása,
pépes ételek) fogyasztották, sőt a tótok
’szlovákok’ kenyeret (zabkenyér) is sütöttek belőle. A cívis gazdaságok is leginkább a lovak abraktakarmányaként
hasznosították/hasznosítják (zabol, zabló). A múlt század első évtizedeiben a
kanadai ~ot, szibériai ~ot és a fekete ~ot
termesztették. A bükkönnyel kevert ~ a
tejelő tehenek kiváló takarmánya
(bükkönyöszab v. zabosbükköny). Erdőn-mezőn terem a ritka kalászú cigányzab. – B/ A ~hoz több népi tapasztalat,
megfigyelés kapcsolódik: A ~ot párás
időben kell aratni, mert száraz időben
elrepülnek, elszállnak a kalászából a szemek. A ~ aratásakor az aratóknak már
nem járt a díli álom ’déli pihenő’, mert
ilyenkor már rövidebbek a nappalok. Ha
a zabkeresztre száll a gólya, ez azt jelzi,
hogy vége a nyárnak, hamarosan költöznek a gólyák. − Frazémákban is előfordul. Szóáshasonlat: Összevissza, mint ~
a zsákba: tréfás válasz a Hogy vagy?
kérdésre: sehogy, lehetnék jobban is.

Szólás: Elmehet ~ot hegyezni: mehet,
ahová akar. Más változatban: Elmehecc
Kukutyinba ~ot hegyezni. Megitta a kocsis a ~ árát: mondják, ha soványak a
lovai. Szúrja a ~ a seggit: ló jó erőben
van, ficánkol. Közmondás: A csikóṷnak
~ az annya: a csikónak a legjobb abrak a
~. Lú elli a csikóṷt, de ~ az annya: az
abrak táplálja leginkább a lovat, a csikót.
L. még: zablóger; a fogalmak szócikkeit
is!
zabfej ~ fn Köznyelvi neve: zabkalász. A → zab kalászos része.
zabigyerek ~ fn Más megnevezései:
fattyú, fattyúgyerek, orozva kőÝtt (gyerek), szemétdombon szedett (gyerek),
szeméten szedett (gyerek), szerelemgyerek. Ez utóbbi szépítő célzatú, hivatalos
jellegűnek tekintett elnevezés. Házasságon kívül született, törvénytelen gyermek. Az ilyen gyerek sorsa a szigorú
erkölcsi normák szerint élő cívis társadalomban (is) rendkívül nehéz volt, mert
csak az anya nevelte, az apa legtöbbször
tudni sem akart róla, tartásához, neveltetéséhez legfeljebb bíróilag megállapított
tartásdíjjal járult hozzá, származásának
körülményeit magánéletében, munkahelyén éreztették vele. Ha az anya körülményei nem tették lehetővé nevelését,
állami gondozásba került (lelencgyerek

zabkalász
/lelenc, újabban: állami gyerek). Idős
cívisek szerint a régi időkben csak elvétve fordult elő, hogy házasságon kívüli
kapcsolatból gyermek született.
zabkalász: → zabfej
zabkenyér zabkenyír fn Zabból sütött → kenyér. A cívisek szerint régen a
tótok ’szlovákok’ ettek sok zabkenyeret.
zabkereszt ~ fn Learatott és kévékbe
kötött → zabból összerakott → kereszt.
A népi megfigyelés szerint, ha a ~re
szállt a gólya, azt jelentette, hogy vége a
nyárnak, hamarosan mennek a gólyák.
Lőrinc-nap (augusztus 10.) táján mennek
a gólyák.
zabkéve zabkíve fn Learatott zabból
kötött → kéve.
zabla: → zabola
zabló zablóṷ fn 1. Másik neve: →
nyári jászol. Lovak nyári etető vályúja,
amelyik mellé két oldalról lehet kötni a
lovakat, → szembejászol. Minden tanyában, a tanya árnyékos helyén, az akácfák
alatt volt ~. Nyáron a ~ra kötötték a lovakat. 2. Deszkavályú, amelyből az istállóban esznek a lovak. 3. Fatörzsből fűrészelt, korongkereken mozgatható deszkavályú, amelyből az udvaron nyáron
esznek a lovak.
zablóger zablóṷger fn A lógernek az
a része, ahol a zabasztagok álltak. A
lógerben egymás közelében, de elkülönülve állt a búzalóger, árpalóger, rozslóger és a ~. L. még: a fogalmak szócikkeit is!
zabol ~ i 1. Állatot zabbal etet. 2. Állat zabot eszik. − Igekötővel: → megzabol
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zabola ~ fn Köznyelvi alakja: zabla.
Kettő v. négy karikával ellátott ujjnyi
vastag és kb. 18 cm hosszú gömbölyű,
egy darabból álló v. csuklósan illeszkedő
két darabból álló vaseszköz, amit a →
kantárra csatolva a ló szájába tesznek,
hogy a lovat a → gyeplő segítségével
irányítani tudják. Névvel jelölt részei,
tartozékai: zabolapálca, zabolavas, zabola csatoló szíj, zabolakarika, zabolapecek. Többféle változata van: legegyszerűbb az egytagú, kétkarikás gömbölyű vas, fejlettebb az ún. törött v. hólyagos ~, ennek két- és négykarikás változata van. A cívis népnyelvben külön
névvel illetett típusai: a feszítőzabola, a
csuklós zabola/karikás zabola és a németzabola. A forrásokban cigányzabola,
parádés zabola, törött zabola feszítő
ágakkal néven említett fajtákra nincs
saját adatom. L. még: csikózabola; a fogalmak szócikkeit is!
zabolacsatoló szíj zabolacsatolóṷ
szíj: A → zabolát a kantárhoz rögzítő
szíj.
zabolakarika ~ fn Az a karika a →
zabolán, amelybe a kantárszárat fűzik.
zabolapálca zabolapálca fn A → zabola része: vasból készült pálcikák, amelyet a ló szájába tesznek.
zabolapecek ~ fn Kantárszár.
zabolás ~ fn Katonaságnál a lovak
etetésének ideje.
zabolás szájú ~: Kipállott szájú 〈személy〉.
zabolavas ~ fn A → zabolapálcához
forrasztott vas alkatrész.
zaboláz ~ i Zabláz. Be van ~va: be
van fogatolva, meg van kötve. Igekötős
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alakjai. → bezaboláz, felzaboláz, kizaboláz.
zabosbükköny ~ fn Zabbal kevert →
bükköny mint takarmány.
zabpelyva zabpéva fn → Zab cséplésekor keletkező → pelyva.
zabszalma ~ fn A kicsépelt → zabkéve → szalmája.
zabszem ~ fn A → zab hosszúkás
termése. Szólás: Zabszem van a fenekibe: folyton izeg-mozog, jön-megy. Nem
férne a seggibe egy ~: meg van ijedve.
zabszemöltés zabszemőÝtís fn Kézimunkánál: nagy, ritkás öltés, ún. huroköltés.
zabtészta zabtíszta fn Zabszem alakú, tojásos levestészta. L. még: cívis
konyha
zacskó zsacskóṷ fn – A/ Kis zsák, tasak. A cívis háztartásban használt fajtáit
régebben jó minőségű fehér vászonból
varrták. Ilyen anyagból készült pl. az
összehúzható, felakasztható → tésztászacskó, amelyben a levestésztát, lebbencstésztát tartották. Ilyenben vitték a
levestésztát a tanyán élő alkalmazottaknak is. Az ő ellátásukat segítette a kisebb, de erősebb → szalonnászacskó, az
ennél is kisebb és finom vászonból készített kásászacskó és a legkisebb sószacskó is. A háztartásban a kenyér tárolására szolgált a kenyereszacskó, a nagyobb méretű kovászoszacskóban a megszárított, összemorzsolt kovászt tartották, a túró tárolására való volt a túrószacskó. – B/ A ~k másik használati köre
a pipás férfiakhoz, főként pásztorokhoz
köthető. A gyakran sallanggal és hímzéssel díszített dohányzacskó fontos kel-
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lék volt. A szenvedélyes pipás ember
nagy becsben tartotta, sosem vált meg
tőle, így érthető, hogy halála után még a
koporsóba is mellé helyezték. Általában
disznóhólyagból készült, de csinálhatták
a kos herezacskójából (kostökzacskó) és
a szarvasmarha szívburkából (szívhólyagzacskó), a szegények pedig elhasznált női harisnya szárából (lábszárkostök). L. még: a fogalmak szócikkeit is!
zacskós vízkór zacskóṷs vízkóṷr:
(rég) Egy betegségfajta. L. még: népi
betegségnevek
Zádor-híd ~ tn A → Hortobágy folyó egyik hídja volt, 1806-ban épült. Az
1838. évi árvíz elmosta, maradványa 5
lyukú. Ma műemlék.
zaftoshús ~ fn Kissé kövéres marhahús.
zajdál ~ i Hangoskodva mulat.
zajog ~ i Zajong. Ne ~jatok mán!
zálog ~ fn 1. Kár megtérítésének biztosítékául a kár okozójától lefoglalt dolog. A cívis szokásjog szerint, ha lopáson, károkozáson tetten értek vkit, akkor
elvették tőle azt a tárgyat, amivel a tettet
elkövette, pl. a fatolvajtól elvették a fejszét. Így bizonyították, hogy elkövette a
törvénytelenséget. A tilosba tévedő v.
tilosban legeltetett állatot behajtották a
→ bitangistállóba, és a kár megfizetéséig ott tartották. Pl. a letört tengericsöveket megszámolták, és a kár okozója köteles volt ugyanannyit visszaadni a károsultnak. 2. A → zálogosdiban szereplő
tárgy. L. még: cívis jogszokások
zálogosdi ~ fn Főként a városi ifjúság kedvelt társasjátéka, melyben a hibát
elkövető játékosoknak később kiváltandó → zálogot kell adniuk. Aki játék
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közben elneveti magát, tiltott szóval
válaszol, meggondolatlan mozdulatot
tesz, v. a feltett kérdésre nem tud azonnal válaszolni, apró személyes tárgyat,
zálogot ad a szedőnek, aki kalapba v.
sapkába gyűjti össze azokat. A játék
második része a zálogkiváltás. A zálogszedő felteszi a kérdést: Mit érdemel az
a bűnös, akinek a záloga a kezemben
van? A bíró mókás büntető mozdulatokat végeztet, énekeltet, fiút leánnyal v.
leányt fiúval megcsókoltat stb. Aki nem
tudja v. nem akarja végrehajtani a bíró
ítéletét, záloga szigorítottba kerül. L.
még: gyermekjátékok
Zám ~ tn A → Hortobágy része. Évszázadokkal korábban monostor és kis
falu volt ezen a háton az Árkus csatorna
közelében. Évszázadokig Debrecen
pusztája volt. Maradványait Zoltai Lajos
tárta fel.
Zámi-fok: → fok
Zámi-templomdomb: → hortobágyi
őshalmok
*Zámmonostora: → Hortobágy
*Zamoyon: → Hortobágy
záp ∼ fn 1. A szekéroldal alsó és felső rúdját, → bélfáit egymáshoz kötő
egy-egy bordafa, keresztléc: → oldalzáp. 2. A saroglya keresztfája, foka, →
saroglyazáp. A saroglyának három ~ja
van.
zápfog ~ fn A hátsó → fogak egyike.
Szólás: A ~amra is kevís: ennivaló olyan
kevés, hogy még az éhemet se tudom
vele csillapítani.
záporeső záporesőÝ fn Zápor. Szóláshasonlat: Úgy hull, mint a záporesőÝ:
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pl. szitok sűrűn hull. Úgy sír, mint a záporesőÝ: keservesen sír.
záptojás ~ fn Másik neve: feketezáp.
Nem csíraképes, romlott, büdös szagú
tojás. A feketezápnak fertelmes szaga
van. Szóláshasonlat: Büdös, mint a ~:
vmi nagyon büdös.
zár ~ fn A → kapun nagy, a lakáson
kisebb volt.
zargat ~ i Nem hagy neki békét, zaklat, sürget.
záróbál záróṷbál fn A → tánciskolát
záró báli mulatság.
zártsérv ~ fn A → sérv egyik fajtája.
L. még: népi betegségnevek
zavarász ~ i Tartósan v. ismételten
kerget, űz vkit, vmit. Ne ~d a kissebbet!
zavaró: → meszeszavaróṷ
zavart ~ mn Bomlott, háborodott.
zégrác ~ fn → Kárpitosmesterségben
fűféle tömőanyag.
zehernyés ~ mn Veszekedős, kötekedő, akadékoskodó.
zejmli zájmli fn A ruhába idegen
anyagból bevarrt díszítés.
zeke ∼ fn Zsinóros, testhez álló, farig
érő, vitézkötéses gombolású kiskabát. A
→ szűrnél kisebb, szerényebb kabátféle.
Szürke, szürkés v. vöröses barna, fekete
v. fehér színű posztóból készült. Dereka
a szűrhöz hasonlóan egyetlen hosszanti
darabból áll, amely a vállaknál varrás
nélkül fordul. Lefelé kissé szélesedő oldaltoldásának neve pálha és aszaj, mint
a szűrnél, és az ujja betoldása is a szűrre
és a régies magyar paraszti ingekre jellemző. Ritkán csukja is tartozott hozzá.
Hasonló (v. ugyanazt jelölő) fogalmak,
olyan kisebb szűr ruhák, mint a condra,
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dakugomboló, daróc, kankó, kacagány,
köpenyeg, mente, szokmány. L. még: cívis férfiviselet; a fogalmak szócikkeit is!
*Zelemér tn Debrecentől kb. 15 kmre található a ma már nem létező ~ falu
és templomának romjai. Hajdan virágzó
falu lehetett, templomát (és a falut) a
törökök rombolták le. Területe Hajdúböszörményhez tartozik.
zeller ~ fn 1. Gyökeréért és leveléért
termesztett, erős illatú konyhakerti növény. 2. Zellergyökér.
zenedíj ~ fn A bálok, mulatságok alkalmával a felfogadott zenekarnak fizetett pénzösszeg.
zeneszerszám ~ fn Hangszer.
zeng: → dörög
zengő zengőÝ mn A harang hangjához hasonló 〈kolomphang〉.
zenkli ~ fn Kúp alakú hegyes függő.
L. még: kőműves
zigzug ~ fn Zegzug. Ismertem az
erdőÝnek minden zigit-zugát.
zivatar ~ fn Régies neve: égiháború.
Villámlással, dörgéssel és rendszerint
záporesővel, széllel járó heves légköri
jelenség. L. még: időjárás
zivatarfelhő zivatarfelhőÝ fn Alul
hegy alakú gomolyokból álló, nagy tömegű, sötét → felhő. L. még: zivatar
zizmál ~ i Összekuszál, összevissza
forgat.
zizmált ~ mn Alakváltozata: zizmás.
Lazán rakott 〈boglya, kazal〉.
zizmás: → zizmált
zóda: → szóda
zódány: → szódány
zohorál ~ i Pöröl, veszekedik, dohog,
zsörtölődik.
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zok ~ mn 1. Túlzottan megkelt és
emiatt összeesett 〈kenyértészta〉. Kenyérsütéskor előfordul, hogy a → szakajtókosárban túlkél a kenyértészta, emiatt
összeesik, ~ lesz. 2. Agyagos föld a sok
esőzés miatt összetapad, keménnyé, ragacsossá válik, kiszáradva a felszíne
megrepedezik, cserepes lesz, → megzokul.
Zoltán-fenék: → hortobágyi helynevek és helynévtípusok
Zoltán János kútja: → gulyakút, kút
zónatávolság zóṷnatávolság fn →
Rézműveseknél az öntőszekrénybe került
tárgyak közötti hézag, ami ahhoz kell,
hogy a tárgyak körül ne forrósodjon
nagyon fel a homok.
zongoramester ~ fn Zongora készítésével és javításával foglalkozó iparos.
zöcsköl ~ i 1. Ételt az edényben rázogat. 2. Gyümölcsöt rázással összetör.
zöcskölődik zöcskölőÝdik i Étel az
edényben stb. rázódik.
zöcskös ~ mn Összerázott, összetört,
levet eresztett 〈gyümölcs〉.
zöcsögtet ~ i Tejfelt vajjá bádogedényben összeráz. L. még: vaj és vajkészítés
zöld zőÝd mn Színnév. A cívis népnyelvben (is) előforduló összetételei: a
libazöld a sárgászöld szín neve, a télizöld jelentése örökzöld, ill. egy télen is
zöldülő bokorféle, puszpáng. Érdekes
nyelvi alakulat a lelkemzöld, amely a
lelkemszotty, lelkemszottya, esetleg a lelkemadta mintájára keletkezett, jelentése
gúnyos mellékértelemmel ’lelkem’.−
Szerepel kifejezésben: ZőÝd- re feketít
húz/kapál: nem kapálja fel ren- desen,
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csak földet húz rá, alatta ott a gaz. Szóláshasonlatban: Ojan, mint a rézgálic,
kíket mutat, zőÝdet fest: kétszínű, másképpen cselekszik, mint ahogyan beszél.
Gúnyos megszólításban: LelkemzőÝd, kibe kedvem sose tőÝtt!: te drágalátos
mákvirág!
Zöldág: → hortobágyi csárdák
zöldár zőÝdár fn Alakváltozata:
zőÝdárja. Folyó késő tavaszi v. kora
nyári áradása, árvize.
zöldárja: → zöldár
Zöld Balogh: → cívis ragadványnevek
zöldbéka zőÝdbíka fn Levelibéka. L.
még: béka
zöldbimbós zőÝdbimbóṷs mn Őszibarackfa metszésével kapcsolatban:
bimbózó állapotban levő. Az őszibarackfát akkor kell metszeni, amikor ~, azaz
amikor a bimbó kezd rózsaszínű lenni.
L. még: barack
zölddugvány zőÝddugvány fn Faág
élő csúcsából készített szaporító anyag.
zöld hályog zőÝd hájog: A látóidegek károsodása. Oka a → szem belső
nyomásának emelkedése. Nem gyógyítható, de kezelhető betegség.
zöldharkály zőÝdharkáj fn Másik
neve: erdei csikóṷ. L. még: Hortobágy
állatvilága
zöldhernyó: → pöszméte
zöldhideg zőÝdhideg fn → Májusi
fagy.
zöldkas zőÝdkas fn Hántolatlan veszszőből, munkavégzésre használt → szekérkas.
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zöld-kék zőÝd-kík mn − Szólás:
ZőÝdre-kíkre verte: úgy megverte, hogy
kék-zöld foltok lettek a testén.
zöldoltás zőÝdóṷtás fn Gyümölcsösben: → májusban történő oltás. Ebből
készül a pótlás. L. még: gyümölcstermesztés
zöldpaszuly zőÝdpaszuj fn Némely
babfajta zöld v. halványsárga, zsenge
hüvelye a benne levő terméssel együtt.
zöldpaszulyleves zőÝdpaszujleves fn
A → cívis konyha gyakran főzött zöldséglevese. Kétféle készítési módjáról
tudnak: a) A zöldbabhoz húst nem tesznek, csak hagymát, kevés sót, és amikor
megfő, cukrot is. b) A zöldbab (vajbab)
két végét lecsípik, 2−3 darabra törik, jól
megmossák, vizet tesznek fel neki, v. ha
disznóhússal főzik, kiszedik a húst, és a
levében megfőzik. Jó piros → rántással,
vékony karikákra vágott vereshagymával
megkészítik, ecetet töltenek rá. Kihűlve
v. disznóhússal a legjobb. L. még: leves
zöldségeskofa zőÝccsígeskofa fn Levesbe való zöldségek: sárgarépa, petrezselyem, karalábé stb., vmint uborka,
paradicsom, paprika, káposzta és más
zöldségféle árusításával foglalkozó →
kofa.
zöldségpiac zőÝccsígpiac fn A múlt
század első felében a Rákóczi utca jobb
oldalán volt a ~, amelyet a környékbeli
falvak és a szintén sok zöldséget termelő
debreceni Libakert látott el friss áruval.
Vasárnap csak 10 óráig lehetett a piac
területére bemenni.
zöldsúly zőÝdsúj fn → Tímároknál a
nyersbőrnek lenyúzása után azonnal lemért súlya.
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zöldtakarmány zőÝdtakarmány fn
Frissen kaszált, vágott takarmány, fű,
lucerna stb.
zöldtrágya zőÝdtrágya fn Némely
gazdasági növénynek (pl. a → zabosbükkönynek, lucernának, lóherének), különösen a csillagfürtnek zöld állapotban
szántással a földbe juttatott tömege, ill.
földbe szántott gyom. Célja a talajerő
javítása.
zöldtrágyázás zőÝdtrágyázás fn A
föld termőerejének → zöldtrágyával történő javítása.
zöldtücsök zőÝdtücsök fn Nagy, zöld
→ szöcske.
zöldvásár zőÝdvásár fn Félreeső helyen, ill. a Hortobágyon titokban folytatott adásvétel, → vásár. Nem a vásárbíróság felügyeletével zajlott, résztvevői
gyanús eredetű jószágokkal is kereskedtek. L. még: betyárvásár, hídivásár
zömök ~ mn Magasságához, ill.
hosszához képest alacsony, ill. rövid és
vastag, → sűrű. Szarvasmarha (üsző), ló
termetére vonatkozó minősítés. L. még:
lótenyésztés
zörgő zürgőÝ fn Madárfogó csapda
billenő tetején levő, jeladásul szolgáló
kis csengő. L. még: pergő
zörgős kampó zörgőÝs kampóṷ:
Olyan → kampó, amelynek a → kunkorékján fémkígyó van. Az erre tett kis
fémkarika zörgő hangot ad.
zörög ~ i Zörög az ég: mennydörög.
zubog ~ i Víz forr.
zubogtat ~ i Vizet erősen forral.
zuboly zuboj fn → Szövőszék elülső,
ill. hátulsó hengere.
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zug ~ fn Szűk, rövid utca, zsákutca.
Egy följegyzés szerint: Ha a ~tól irtózott
a cívis, a város alján elterülő újsort meg
egészen megvetette. L. még: újsor
zúgattyú ~ fn 1. Vékony deszkalap,
pl. vonalzó v. zsindely, amely ha egy
zsinegnél fogva a levegőben forgatják,
zúgó hangot ad. 2. Vmilyen kisebb, kerek v. gömbölyű tárgy, pl. gomb v. korong, amely ha a rajta áthúzott cérnán,
zsinóron pörgetik, majd húzogatják, zúgó hangot ad.
zugfőzde zugfőÝzde fn Az államnak
be nem jelentett, titokban működő szeszfőzde. A ~´kben általában télen éjszaka
v. zimankós időben dolgoztak, és különösen hét végén, amikor a → fináncok
pihentek. L. még: pálinkafőzés
zugkan ~ fn Kistenyésztő engedély
nélkül tartott tenyészkanja. L. még: disznó
*Zúgó-gát folyása: → Haláp
zugvásár ~ fn A vámpénz-fizetés elkerülése céljából tartott tiltott → vásár,
amelyen lopott jószágok is gazdát cseréltek. L. még: hídivásár
zuhanyfülke ~ fn Zuhanyozásra
használt, dongából készült kabin.
zuháré ~ fn Nagy zápor.
zupa ~ fn 1. → köménymagleves. 2.
Reggelire adott rántott leves. Régen a
katonáknak adtak ~´t.
zupás ~ mn Továbbszolgáló 〈altiszt〉.
Szóláshasonlat: Ojan, mint egy ~ őÝrmester: gorombán hatalmaskodó.
zupás őrmester: → zupás
zutty ~ msz Hangutánzó szó. Nagyobb test puffanó esésekor mondják.
Zutty bele az ágyba.
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zúz ~ fn (rég) Zúzmara.
zúza ~, zuzza fn Zúzógyomor, ill. baromfinak ez a része mint étel. Szókapcsolatokban emberi indulatok kifejezésének jelképe: gonosz/hamis a ~´ja: gonosz, hamis ember; eszem a zuzzádat!:
kisgyermeknek mondva: annyira szeretlek, majd megeszlek.
zúzókád zúzóṷkád fn A szőlő sajtolására használatos → kád. L. még: csömöszöl, szőlőpréselés
zúzottas ~ fn Az agyag nyúlékonyságát elősegítő anyag, amely mázatlan
cserepek porrá törésekor keletkezik.
zuzza: → zúza
zübörög ~ i Pl. gyomor morgásra
emlékeztető hangot ad, zuborog.
zürgő: → zörgő
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zsacskó: → zacskó
zsák ~ fn – A/ Kenderből, lenből, jutából, papírból, műanyagból stb. készült,
hosszúkás, egyik végén nyitott, hordozható alkalmatosság szemes, darabos,
porszerű stb. anyagok tartására, ill. az a
mennyiség, amennyi ebbe belefér. Részei: szája, oldala-hossza és feneke, ill. a
bekötésére szolgáló zsákmadzag. Évszázadokon át az általánosan használt ~ a
kender rostfonalából házilag szőtt és
varrt vászonzsák, asszonyszőtte zsák
volt. A ~nak a cívis gazdaságokban is
több fajtáját ismerték. Jobb módú fogatos gazdák nevük monogramját is az oldalára festették. Anyaga alapján lett elnevezve a csalánzsák, amely csalánrostból készült durva szövésű, széles ~; szövési módjára utal a kétnyüstös zsák,
négynyüstös zsák elnevezés. A benne tárolt termék alapján van krumpliszsák
/kolompéroszsák, ez bő szájú ~; a liszteszsák finom szövésű ~. Felhasználása
szerint van még szőlőtaposózsák/borzsák, amelybe a leszedett szőlőt a taposókádba teszik, és kitapossák; a nyomózsák kisméretű ~, ~ocska, a mézeskalácsosok használják a kemény hab kinyomására. A papzsák nagyobb méretű,
durva szövésű, bő szájú ~. Mértéke/mérete szerint 3 fajtája van: a vékászsákba

kb. 110 kg, a parasztzsákba kb. 80 kg, a
zsidózsákba kb. 65 kg búza tehető. Ez
utóbbi ~ jutavászonból készült, iparilag
állították elő, és az első világháború
idején terjedt el. Az iparilag készült papírzsákot papírfonalból szőtték, papírból
ragasztották. 1950 után terjedtek el a
különböző műanyagból készült ~ok (pl.
postászsák). – B/ A szó utótagként több
összetételben szerepel. A karzsák v. karmantyú a kéz melegen tartására, rendszerint szőrméből készült, két végén nyitott,
hengeres ruhadarab. Az esőzsák az alacsonyan lógó, ~hoz hasonló alakú esőfelhő népi neve. Névátvitel eredménye a
méregzsák és a durva szarzsák összetett
szó. Mindkettőt a mérgeskedő, toporzékoló kisgyerekre mondják. – C/ A fogalom frazémákban is előfordul. Tréfás figyelmeztetésben: Zsákba, finánc!: rejtsd
el a dohányt (, mert jön a finánc)! Kisgyereknek mondott tréfás siettetésként:
In- dúj, dinnye, lóṷdúj ~ (, jön a török,
majd levág)! Szóláshasonlatban: Összevissza, mint zab a ~ba: tréfás válasz a
Hogy vagy? kérdésre: sehogy, lehetnék
jobban is. Feszít, mint az üres ~: nevetségesen rátarti, öntelt, büszke. Más változatban: Feszít, mint két csű tengeri egy
~ba. Eldűlt, mint a ~: magatehetetlenül
elesett. Ojat esett, mint egy ~: nagyot

zsákkölcsönzés
esett. Összeesett, mint az üres ~: erőtlenül összerogyott. Bű, mint a pap~/pap
~ja: nagyon sok fér bele. Telhetetlen
/Feneketlen, mint a pap~/pap ~ja: kielégíthetetlen, telhetetlen emberre mondják.
Szólásokban: Majd elválik, hány ~/~kal
telik: a) terményre vonatkoztatva: majd
meglátjuk, mennyi lesz a termés. b)
meglátjuk, mennyire telik az erejéből. c)
majd kiderül, mennyit tud megvalósítani
a fenyegetéséből. Vóṷtam ~ba: szorult
helyzetben voltam. Vóṷtam én mán ~ba:
sok mindenen átestem, már sokat tapasztaltam. Van most ~ba, annak is a csúcsába: bajba keveredett, nem tud szabadulni a szorult helyzetből. Közmondásban: Megtanájja/Megleli ~ a fóṷttyát:
mindenki megtalálja a hozzá illő élettársat, barátot. Más változatban: Megtanájja/Megleli ~ a fóṷttyát, ecetes kanta
/hordóṷ dugóṷját. Nem lehet tudni, mi
van egy bekötött ~ba: várandós asszonynak fia v. lánya lesz-e. Felfér a fóṷt a
~on: a) mindenkinek jól jön egy kis
mellékkereset. b) aminek még hasznát
vesszük, azt javítsuk meg, ne dobjuk el!
Ahun malacot ígírnek, ott ~kal forgolóṷggyál!: ha haszonra van kilátás, légy
készen, ragadd meg az alkalmat! Mindenszentek után a búzát hagyd a ~ba!:
november eleje után már ne vess, mert
nem erősödik meg a kikelt gabona! L.
még: a fogalmak szócikkeit is!
zsákkölcsönzés zsákkőÝcsönzís fn A
sok gabonát termelő cívis gazda rákényszerült, hogy saját terményes zsákjaihoz
a → cséplés idejére a cséplőgépnél használt → zsidózsákot vegyen kölcsön. A
terméstől függően előfordult, hogy
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100−200 db zsákra is szükség volt. A
gazda általában 1 hétre vette bérbe a jó
állapotban levő zsákokat bizonyos pénzösszeg fejében. Ha vmelyik elveszett v.
megrongálódott, új árban kellett megfizetnie. Kölcsönzéssel élelmes zsidó kereskedők foglalkoztak. Debrecenben az
1930-as években több zsákkölcsönző
volt, a legismertebb a Péterfia utca elején.
zsákmadzag zsákmaddzag fn Zsák
szájának bekötésére való madzag.
zsákol ~ i 1. Zsákokba tölt vmit. 2.
→ Cséplőgépnél: zsákot hord. 3. → Mézeskalácsos apró mézestésztát zsákkal
együtt görget.
zsákolás ~ fn 1. Vminek a zsákokba
töltése. 2. Zsákok hordása a → cséplőgépnél.
zsákoló zsákolóṷ fn Másik neve: zsákos. Rakodómunkás és szállítómunkás,
aki zsákba tehető anyagokat hord testi
erővel kisebb távolságra v. magasságba.
Főként a → cséplőgépnél, ill. a malomban dolgoztak ~k. A cséplőgépnél dolgozó ~ párban dolgozott, a → cséplőbanda tagjaként végezte munkáját. Az
üres zsákot felakasztotta a kiömlő termény alá, a tele zsákot feltette a gép mázsájára, majd lemérés után a szekérre
rakta. A cséplőgép mázsáján egyszerre
4−5 zsákot lehetett megmérni. A ~ munkájáért → géprészt kapott. A malomban
dolgozó ~ a malom alkalmazottja volt:
felöntötte a garatba az őrölni vitt terményt, az üres zsákot kirázta, félretette,
az őrleménynek szánt zsákokat felakasztotta a kiömlő helyére, a tele zsákokat
bekötözte, és a mázsára rakta, ahol lemérték az őrleményt.

zsákkölcsönzés
zsákos: → zsákoló
zsákvarró cérna zsákvarróṷ cérna:
A normál cérnánál vastagabb, a vastag
cérnánál vmivel vékonyabb cérna. Főleg
zsákvarrásra használták, de az esernyősök is ilyennel varrták meg az esernyő
szövetét.
zsákvarró tű zsákvarróṷ tű: → Zsák
varrására szolgáló nagyobb, erős acéltű.
zsalu: → zsalugáter
zsalugáter ~, zsalukáter, salukáter fn
Röviden: zsalu. Ablak, ajtó külső oldalán szétnyitható párhuzamos lécekből
álló elsötétítő berendezés. Általában fából készítették. Rendesen akácgajjakat
raktak az ablakba, hogy nyáron ne süssík be a nap, vagy a dupla ablak külsőÝ
szárnyait levettík, feltettík hejette a salukátert, elsötíteltík az ablakot.
zsalugáteres ablak ~, zsalukáteres
/salukáteres ablak: → Zsalugáterrel
felszerelt → ablak. Az ilyen ablak Debrecenben is a polgárosodás jele volt, de
használata a cívisek körében sem vált
általánossá. A szegényebbek és kevésbé
igényesek nyáron továbbra is hagyományos módon védekeztek a nap sugarai
ellen: akácgallyakat tettek az ablakba.
Egy visszaemlékezés szerint főként a
tanyai házakon volt zsalugáter, mert az
ottani kis ablakokat, ill. a lakókat ily
módon is védték az időjárás viszontagságai ellen.
zsalukáter: → zsalugáter
zsaluzat ~ fn Mintadeszkázat különösen beton készítéséhez. L. még: kőműves
Zsálya köz: → Pallag
zsámli: → zsámoly
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zsámoly zsámoj fn Más nevei: sámedli, sámli (zsámli), zsámojszék. Deszkalapokból összeállított ülőke, amelynek
2 széles lábát kötőléc merevíti, és ülőlapján középtájon fogónyílás van kivágva. A parasztságnál csak a 20. század
elején szorította ki a → gyalogszéket. A
sámedli kedvenc ülőÝheje vóṷt a gyerekeknek.
zsámolyszék: → zsámoly
zsandár ~ fn (rég) Csendőr. Érdekes
jelentéssűrítő szóösszetétel a → hurkazsandár.
zsannamanna ~ fn (tréf) Nagyon finom ennivaló.
zsarát ~ fn Összetétellel: zsaráttűz.
Parázs, zsarátnok.
zsaráttűz: → zsarát
zseb ~ fn Kabátnak, nadrágnak stb.
zacskószerű része. Főleg → zsebkendőt,
→ zsebbe való kést tartottak benne. Külön névvel jelölt fajtája a → lajbizseb
/mellényzseb, a férfiak ebben tartották a
~órát. Szólás: Zsebre vág valamit: jogtalanul megszerez vmit. A nagyon szegény
ember Könyökig vájkál a ~ibe. Úgy megijjedtem, hogy egy krajcár se maradt a
~embe: (tréf) a) nagyon megijedtem. b)
egyáltalán nem ijedtem meg.
zsebbeli: → zsebkendő
zsebbeli óra: → zsebóra
zsebbevaló: → zsebkendő
zsebbe való kés: → zsebkés
zsebbe való óra: → zsebóra
zsebes ~ fn Zsebtolvaj. Különösen →
vásárokban tevékenykedtek.
zsebfésű zsebfűsű fn Zsebbe tehető,
kisebb méretű → fésű.

zsákkölcsönzés
zsebkendő zsebkendőÝ fn Régies
alakváltozatai: zsebbevalóṷ, zsebbeli. A
hagyományos paraszti használatban csak
díszként szolgált. A múlt század elején
az idős emberek még úgy mondták, hogy
add ide a zsebbevalóṷmat, a zsebbelimet. Külön névvel jelölt fajtája a →
gyászzsebkendő. Tréfás elnevezés a →
franciazsebkendő, a kisgyerek hátul kilógó ingecskéjét jelölték vele.
zsebkés ~ fn Régies nevén szószerkezettel: zsebbe valóṷ kés. Gazdálkodók
és pásztorok fontos használati eszköze
volt a vásárokban vett, gyakran többfunkciós ~. Egyik változata a → gyíkleső. L. még: kés2
zsebóra zsebóṷra fn Régies alakváltozata szószerkezettel: zsebbe valóṷ
óṷra. A férfiak általában → jegyajándékként kapták, hosszú láncon a →
lajbizsebben hordták. L. még: óra
zsebró zsebróṷ fn Legfinomabb bőrfajta, sevró [?].
zsebrő zsebrőÝ fn Fekélyek, hólyagok a → száj nyálkahártyáján. L. még:
népi betegségnevek
zsebrős zsebrőÝs mn Fekélyes, hólyagos 〈→ száj〉.
zsémbel zsímbel i Jelentéktelen dolgok miatt elégedetlenkedik, zsörtölődik.
zsémbelődik zsímbelőÝdik i Folytonosan → zsémbel.
zsémbelős zsímbelőÝs mn Zsémbelődő. Főleg férfira mondták.
zsemle: → zsemlye
zsemlice: → zsendice
zsemlye zsemje fn Zsemle.
Zsemlyés Papp János: → cívis ragadványnevek
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zsemlyetarka zsemjetarka mn Világosbarna, foltos 〈→ szarvasmarha〉.
zsemlyeveres zsemjeveres mn Sárga
színű 〈→ szarvasmarha〉.
zsendice ~ fn Ritka ejtésváltozatai:
zsendlice, zsemlice. Oltott juhtej felforralt, túrós savója. Ha a felforralt savóban
a belőle kicsapódó → zsendicetúrót benne hagyják, ~´t nyernek. Készítése: A
juhtejet megszűrik, állni hagyják, fölét
leszedik. Egy nagy vasedényben →
tőgymelegre felmelegítik, → gyomoroltóval beoltják, → gomolyanyomó zacskókba letöltik, kijön belőle a savó. Ezt
újra feltöltik az üstbe, egy pár liter juhtejet töltenek hozzá, oltót tesznek bele,
melegítik. Egy leves túrósétel jön létre,
ez hidegen finom, bár kissé juhszagú
étel, amelyet kenyér v. puliszka nélkül
fogyasztanak. Nagyon egészséges eledel,
különösen gyenge gyomrú emberek fogyasztják szívesen. A ~´t minden juhsajtot készítő vidéken jól ismerik. Környékünkön általában hortobágyi pásztorok
csinálták/csinálják, a fejősnyájak tejfeldolgozással is megbízott pásztorai gyakran ezzel vendégelték meg a nyári legelőre kilátogató gazdákat. A juhászfeleségek piacon is árulták. Nagy fazekakban
felkasornyázva rúdon vitték a piacra, a
forgalmas helyeken meg-megpihentek.
Sokszor fel sem értek, eladták az úton. A
házakból kis csuprokkal jöttek és vették.
A juhászné kis rézszelővel vágta és mérte. Korábban a debreceni parasztháztartásokban is rendszeresen készítették, ill.
fogyasztották.
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zsendicés ~ mn Az oltott juhtej savójának felforralásakor használt 〈fazék, vászondarab〉.
zsendicesavó zsendicesavóṷ fn Az
oltott juhtej felforralt túrós savójából, a
→ zsendicéből a túró kiválasztása után
visszamaradó üres, értéktelen savó.
zsendicetúró zsendicetúróṷ fn Oltott
juhtej savójának forralásakor kiváló,
édes, túrószerű termék; savós túró. Süteményre, süteménybe, főtt tésztára tették.
zsendlice: → zsendice
zsendül ~ i 1. Növény fejlődni kezd.
Zsendül a búza. 2. Gyerek (hirtelen)
nőni kezd. Nekiiramodott a növísnek, ~.
− Adatolt igekötős alakjai: → felzsendül,
kizsendül, megzsendül.
zsendült ~ mn Félig érett 〈gyümölcs〉.
zsenge ~ fn 1. Vminek első, korai
termése. 2. A kenyír ~je: a kenyér sületlen része.
zsengés ~ mn 1. Keletlen, sületlen
〈kenyér〉. → Kenyérsütésnél előforduló
hiba: Az ilyen kenyér tésztája nincs jól
kidagasztva, és sütéskor sem sütik eléggé át, emiatt ~ a belseje és a héja is. Nem
ragadós, csak puhább, és a héja sem kemény. Zsengésen marad: kenyér nem sül
jól át. 2. Nedves, nyirkos 〈idő〉.
zsennyeg zsenyeg i Nyüzsög.
zsibárus ~ fn A → zsibogón árusító
kiskereskedő. Mindenfélét lehetett tőle
venni.
zsibbadt eszű ~: Olyan 〈személy〉,
aki nem akar érteni a szóból.
zsibi: → zsibogó
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zsibogó zsibogóṷ fn Nevének becéző
változata: zsibi; összetétellel: zsibvásár
(zsigvásár); ritkán: óṷcskapiac, óṷcskasor, óṷpiac, óṷsor, rongysor, bolhapiac
is. Országosan ismert használtcikk-piac
a Vágóhíd utcán a Diószegi út végében.
Helyét elég gyakran változtatták. Balogh
István szóbeli közlése szerint legelőször
a Csokonai-szobor helyén volt, majd a
múlt század elején a → Juhszélnél (a
mai Dobozi utca bérházainál), innen
került át a Mikes Kelemen utcába. Ezt
követően az ottani Jézus Szíve katolikus
templom megépülése (1936) után telepítették át a mai helyére. (Egyes források
szerint egy időben a ~ a lerombolt →
István-malom környékén is volt.) A ~on
árusították/árusítják hetente két alkalommal a helybeliek a feleslegessé vált
holmijaikat, a kereskedők, → zsibvásáros kofák, zsibárusok portékáikat. Az
adatközlők szerint Debrecenben nagy
divattya vóṷt a zsigvásárnak. A mai ~
mellett homokbánya, ill. sertéshizlalda
volt. A közelben állt a város egyik legrégibb kocsmája, a Búfelejtő; néhány
éve lebontották. L. még: ószer
zsiborog ~ i 1. Testrész sajog, bizsereg. 2. Must pezseg, forr.
zsibvásár: → zsibogó
zsibvásáros kofa zsigvásáros kofa:
Másik neve: óṷcskás A ma is híres debreceni → zsibogó szereplője.
zsidó zsidóṷ fn – A/ Főként férfira,
fiúra vonatkozó neve: jordán, (idősebb
és szakállas) ~ férfi neve: móṷzes, jebuzeus, frazémában: → ponyedrák; ~
fiúé: jakhec, slájmi, körülmetélt férfié,
fiúé: mo-nyameccett. Hazánkban a 19.

zsákkölcsönzés
század első fele a (falusi) ~ közösségek
virágzásának időszaka. A gabona-, dohány-, gyapjú- és bőrkereskedelem a kezükben volt. Az 1867. évi kiegyezés hoz
ta meg számukra az egyenjogúságot. Ezt
követően a falvak ~ságának jelentős
része a városokba áramlott (leginkább a
fővárosba), de nagyarányú bevándorlás
folyt Galíciából is. – B/ A 19. század
végén, 20. század elején a debreceni cívis polgárok leggyakrabban közvetlenül
mint házaló kereskedőkkel (→ házaló
zsidó), a rongyot, csontot, gubadarabot
és más hulladékot felvásárló, kocsiszekérrel járó → batyus zsidókkal/fütyülős
zsidókkal, rongykereskedő zsidókkal, ill.
vásárokban (pepitaszájú zsidó), → szatócsüzletekben találkoztak velük. Sok
gazda ~tól szerezte be a tanyai gazdaság
nagyétkű kutyái számára a lóhúst. Vásárokon rámenős → kupecek, jó alkuszok
voltak. A ~ kereskedők a nagyszabadság
idején bejöhettek a városba, de éjszakára
a városon kívül, a → zsidóházban/traktírházban kellett megszállniuk.
A gazdasszonyok a ~ boltosoknál voltak
gyakori vásárlók, v. a tollkereskedőkkel,
libamáj felvásárlókkal kerültek üzleti
kapcsolatba. A leggazdagabb debreceni
~ családok a 20. század elejének városi
társadalmában játszottak egyre fontosabb szerepet (→ Debrecen gazdasága
és társadalma, virilis). Az állandó pénzszűkében élő cívis parasztgazdák irigykedve és elszörnyülködve hallgatták,
hogy a nagyhegyesi földbirtokos grófnak, a nagy kártyás hírében álló Semseynek a ~ nagyiparos és pénzember
Harstein Noé milyen rengeteg pénzt
kölcsönzött. Bizonyos feszültség a cívis
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gyerekek és ~ gyerekek között is előfordult. Méltóságos paraszt! − mondták a
jól öltözött ~ kislányok az egyik cívis
leánykának. – C/ Népköltészetünk a 19.
század első felének ~ját mutatja be: az
életéért, fennmaradásáért küzdő szegény
embert, aki ragaszkodik vallásához, a
szombathoz, a rituális étkezéshez (→
kóser étel) és a héberrel, jiddissel tarkított beszédéhez. A ~k a korszak debreceni folklórjának is szereplői. Különösen
gyakran kerülnek elő frazémákban: szóláshasonlatokban, szólásokban, közmondásokban, ezekben a cíviseknek a
~sággal kapcsolatos bonyolult viszonyára találunk bőséges példákat. Az idézett
frazémák egyben a → nemzetiségcsúfolók egyik csoportját alkotják: a) Vallási
szokással kapcsolatosak: Várja, mint zsidóṷk a Mesiást: nagyon várja. Zsidóṷ
van a házba!: tréfás feddés annak címezve, aki belépve a házba nem veszi le
a sapkáját, kalapját. Durva kiegészítéssel: Zsidóṷ van a házba, szar a kalapjába! Annyi zsidóṷ sóṷgorom vóṷt, libamájba jóṷ dóṷgom vóṷt: a tréfás rigmus
arra utal, hogy az izraelita vallásúak nagyon sok libamájat fogyasztanak. Zsidóṷ, zsidóṷ ponyedrák, mír nem eszel
szalonnát? Ládd, a magyar megeszi, neked hónap kiteszi: a tréfás, durva rigmus
arra utal, hogy az izraeliták nem fogyasztanak szalonnát. b) Kereskedelemhez, üzleti elfoglaltsághoz, a mindennapi
élethez köthetők: Spekulál, mint a zsidóṷ: mindig töri a fejét vmiben. Közzévágott, mint zsidóṷ az egy lúnak: nagy
hűhóval kezdett hozzá, de nem haladt
semmire; kurtán-furcsán elintézett vmit.
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Jön-megy, mint zsidóṷba a fájdalom:
lábatlankodik, folyton kerülgetni kell.
Osztozik, mint a zsidóṷ asszony az urával – mondják arra, aki veszekszik, nem
ért egyet a másikkal. A ~ kereskedővel
kapcsolatos kérdés, ill. a reá adott válasz: Hogy imádkozik a zsidóṷ? Csalom
a magyart, csalom. Szánom, de nem
bánom. Az alkudozni, üzletelni jól tudó
személy Nagy zsidóṷ. Ott vagyunk, ahon
a mádi zsidóṷ: egy csöppet sem jutott(unk) előbbre. Tréfás felszólítás:
Csajjuk meg a zsidóṷt!: gyújtsunk meg
egy gyufával két pipát! Kárörvendő,
évődő megjegyzés vmely megérdemelt
kudarcra: Így jár az, aki a zsidóṷnak
nem köszön!: úgy kell(ett) neked! Fogadkozás: Ha óṷtvaros zsidóṷ gyerekek
hullnak is az égbűl, akkor is megcsinálom!: semmi sem tántoríthat el attól,
hogy megcsináljam. Ojan víkony, hogy a
zsidóṷbicska is átírné: vmi nagyon vékony. Közmondás: Juhász meg zsidóṷ
nélkül nincs vásár: ti. mindkettő állandó
és fontos résztvevője a vásárnak. Vóṷttírt/Vóṷtra nem ád a zsidóṷ semmit: a)
ami elmúlt, elmúlt. b) ne a múltbeli érdemekre hivatkozzunk, hanem a jelenben éljünk! Változata: Vóṷttír nem ád a
zsidóṷ semmit, csak a vanír. A zsidóṷ is
azt a lovat üti, amék jobban húz: arra az
emberre v. állatra jut a több teher, aki,
ill. amelyik magától is jól végzi a munkáját. Névcsúfoló: Icik, nízz hátra csak!:
~ fiúkat, férfiakat gúnyoló frazéma.
ElőÝl megyen Icik, hason biciklizik: Icig
nevű ~ férfi, fiú bosszantása. Állandósult
kifejezésekben is szerepelnek: zsidóṷ
hátán vágott dohány; zsidóṷ hátán vág-
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ta/törte, pl. a borsot. Bizonyos szóösszetételekben a kevésbé értékes kifejezője
is, pl. → zsidóbicska, zsidótakony/zsidócsipa. L. még: beretválkozó-szappan, leócsárol, megsakterol, zsidókenyér
Zsidó-árok: → Pallag
zsidóbál zsidóṷbál fn Az izraelita
hitközségnek az 1930-as évek végéig
évenként megrendezett (farsangi) →
bálja.
zsidóbicska zsidóṷbicska fn Teljes
neve: kétkrajcáros zsidóṷbicska; más
nevei: bugylibicska (budlibicska), bugyli; ritkán hallható tréfás elnevezései:
hutykora, bicskura. Vásárban, búcsúban
pár fillérért árusított fanyelű → bicska, a
cíviseknél is kedvelt vásárfia volt, fiúgyermekeknek vették. Ezt tartják a parasztkések legősibb formájának. A debreceni cívisek, a napszámosok és a hortobágyi pásztorok csak ezt hívták/hívják
bicskának. Egy puhafa nyélből és egy
gyenge minőségű fémből készült, hoszszúkás, háromszög alakú pengéből áll,
amely nem rugóval csukódik a festett,
henger alakúra esztergált fanyélbe, hanem a nyél hosszában rés van vágva, ebbe hajtják a pengét, ha nincs rá szükség.
A fanyél felső végén széles fémgyűrű
van, a bicska nyaka. A fémgyűrű ki van
vágva a nyaka részére. A nyél feje egy
szeggel át van ütve a penge tartására,
ezen mozog a penge. Ha a pengét erősen
feszítik, kitágul a nyak, kivágja a vasgyűrűt. Ekkor a bicska → nyakó lesz. A
gazdája vásárlás után → kiherélte, hogy
el ne lopják. Ez a megjegyzés módja.
(Régen az egyszerű ember a kését és
kanalát is megjegyezte.) Nem csizma-
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szárban hordták, mint általában a késeket, hanem a zsebben összecsukva.
Esetleg, hogy el ne vesszen, gazdája madzagra v. → galandra is kötötte, úgy
tette a zsebébe v. lógott a hasán. Falatozásra, faragcsálásra használták. Szólás:
Ojan víkony, hogy a zsidóṷbicska is átírné: vmi nagyon vékony.
zsidócsillag zsidóṷcsillag fn Hatágú
csillag mint zsidó vallási jelkép.
zsidócsipa: → zsidótakony
zsidógyerek zsidóṷgyerek fn Fogadkozás: Ha óṷtvaros zsidóṷgyerekek hullnak is az égbűl, akkor is megcsinálom:
semmi sem tántoríthat el attól, hogy
megcsináljam. L. még: zsidó
zsidóház zsidóṷház fn (rég) Kevésbé
ismert neve traktírház volt. A → zsidók
számára fenntartott épület a városon
kívül. A vásárra érkező zsidó kereskedők itt kaptak szállást és kóser élelmet.
Az egykori Zsidókert, mai → Széchenyikert keleti oldalán állt a 19. századtól.
*Zsidóhegyes: → cséplőgép
zsidókenyér zsidóṷkenyír fn Barnatészta-készítmény, mézes sütemény,
amelyet a mézeskalácsosok készítenek.
*Zsidókert: → Széchenyikert
*Zsidómacs: → cséplőgép
zsidópap zsidóṷpap fn Rabbi.
zsidótakony zsidóṷtakony fn Más
nevei: zsidóṷcsipa, facsipa. Fából kiszivárgó ragadós mézga.
zsidó temető zsidóṷ temetőü: Az önálló hitközségi élet megindulásának első
jele a külön ~ megnyitása volt 1844-ben
a Monostorpályi úton. A temető területe
azóta többször bővült. L. még: temető
zsidó templom: → zsinagóga
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zsidóul zsidóṷul hsz Jiddis nyelven.
zsidózsák zsidóṷzsák fn Nagyméretű,
széles szájú, durva szövésű → zsák. Főként terménykereskedők használták, de a
kalászosok → cséplésekor a gazdák is
sokat kölcsönöztek belőle (→ zsákkölcsönzés). Kb. 65 kg búza tehető bele.
zsiga ~ fn Összetétellel: zsigaliba.
Fiatal tojóliba, amelyik még nem volt
megtépve. L. még: liba
zsigaliba: → zsiga
zsigora zsikora fn (gúny) 1. A →
köszvény egyik fajtája. Beleesett a zsikora. 2. Kutyabetegségként: köszvény.
zsigvásár: → zsibvásár
zsikora: → zsigora
zsinagóga zsinagóṷga fn 1. Másik
neve: zsidóṷ templom. Izraelita → templom. 2. Nagy lárma, zsivaj. Ne csapjatok
itt ojan nagy zsinagóṷgát!
zsinat ~ fn Lárma, zsivaj.
zsinatol ~ i Lármázik, zsivajog, zajong.
zsindely zsindej fn Tetőfedésre pikkelyszerű elrendezésben használt hoszszúkás falemez. Szólás: Zsindej van a tetőÝn/házon/háztetőÝn: akkor mondják,
ha olyan személy, főként gyerek van jelen, akinek nem szabad hallani, amit beszélnek.
zsindelyfedél zsindejfedél fn Zsindelyes háztető.
zsindelyez zsindejez i Épületet zsindellyel fed.
zsindelytető zsindejtetőÝ fn Zsindellyel fedett tető.
zsineg ~ fn − Közmondás: Nem ~gel
mírik az észt: nem az emberek méretétől,
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testi nagyságától függ, hogy ki milyen
okos.
zsinór zsinóṷr fn Sodrott, font v. vert
zsinegszerű készítmény. A paszományosok állítják elő kézi munkával (zsinórmacher, zsinórverőfa), újabban géppel is
(zsinórgép). Összetételben (szószerkezetben) jelölt változatai a paszományosmesterségben fordulnak elő: albumzsinór, bútorzsinór, csillárzsinór, kefezsinór, gépzsinór, gyöngyzsinór, lépcsőzsinór, smirglizsinór; négyszegletes zsinór,
nemzetiszín zsinór. Kifejezésben: zsinóṷrral vert magyarderék: paszományosoknál: halcsonttal karcsúsított pruszlik
karikás, rozmaringos, sujtásos díszítése.
Szóláshasonlat: Egyenes, mint a kihúzott
zsinóṷr: nyílegyenes. − A fogalmak jelentését l. a szócikkükben!
zsinórbevezetés zsinóṷrbevezetís fn
→ Paszományosoknál: a bútorzsinór
négy ágának horogra történő felrakása,
ill. besodrása.
zsinóregyenes zsinóṷregyenes fn
Nyílegyenes.
zsinórgép zsinóṷrgép fn Teljes neve:
bábrendszerű zsinóṷrgép, körforgóṷ bábosgép. → Paszományosoknál olyan
gép, amelyen cipőfűzőt, négyszögletes
zsinórt, gépzsinórokat stb. készítenek.
zsinórmacher zsinóṷrmakher fn Bútorzsinórt és más zsinórfélét fonó paszományos munkás.
zsinórozott rojt zsinóṷrozott rojt: →
Paszományosoknál: sodort rojt külön
szőtt szegőszalaggal.
zsinórral vert magyar derék zsinóṷrral vert magyar derík: → Paszományosoknál halcsonttal karcsúsított prusz-
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lik karikás, rozmaringos, sujtásos díszítése.
zsinórverőfa zsinóṷrverőÝfa fn →
Paszományosoknál: zsinór készítéséhez
használt, két végén villa alakú eszköz.
zsír ~ fn 1. – A/ Szobahőmérsékleten
szilárd halmazállapotú, kenhető zsiradék. Sertésből (disznózsír), libából (libazsír), kacsából (kacsazsír/rucazsír) stb.
kisütött, étkezési célra használt ilyen
anyag. A magyar paraszti konyhához
hasonlóan a cívis konyha is sok ~t használ, különösen nagy mennyiségben disznózsírt (zsírolvasztás). Disznóöléskor v.
külön művelet során nemcsak szalonnából, ha- nem a levágott állat más részeiből (zsírnakvaló) is süthetnek ~t: a fodorhájból nyerik a finom fodorzsírt, az
állat beleiről lefejtett zsiradék kiolvasztva a bélzsír, a disznóhájból sül ki a hájzsír/hájvaj és a só nélkül sütött édeszsír. A cívis gazdasszony a friss ~hoz,
hogy jobban megkeményedjék, régibb
~t, fagyasztott ~t, népi nevén anyazsírt
szokott keverni. Abálás után a kihűlt
abálólé tetejéről leszedett zsiradék a
fonnyózsír/fonnyasz- tózsír. A szemcsés
~ népi neve: grizes zsír. A ~ tárolására
szolgál a különféle méretű zsírosbödön.
– B/ Frazémákban is előfordul. Rosszkívánság, szitok: Fulaggyík meg a maga
~jába!: ne legyen öröme a vagyonában!
Akasztóṷfárúl csepegjík le a ~od!:
akasszanak fel! Szóláshasonlat: Úgy íg,
mint a ~: jól ég. Szólás: Belefullad a
maga ~jába: túlságos jómódjával nem
tud mit kezdeni. Megsül a maga ~jába:
nem kell törődni a haragjával, a sértődöttségével, majd kiengesztelődik magá-
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tól is. Nem sülne meg a saját ~jába:
csontsovány, szikár ember. Kiszedi valakinek a ~ját: agyondolgoztat vkit. Sokféle ~ral meg van kenve a feneke: megbízhatatlan, huncut ember. 2. Könnyen száradó olaj, kenőcs. Igen sok népi gyógyszernév található közöttük, így az apácazsír, babérzsír v. babérkenőcs, fürjzsír, gyömbérzsír, halmaszlagzsír, jegenyezsír, rabzsír, rákzsír, repülőzsír. A
lapostetű irtására való higanyos massza a
huszárzsír, rühesség ellen használt kénes
kenőcs a rühzsír, tetű ellen való a tetűzsír. A szekértengely kenésére használt
kenőanyag a tavottazsír, a juh gyapján
levő faggyú népi neve juhzsír. L. még:
zsírozó, zsírsertés; a fogalmak szócikkeit
is!
zsiradék zsíradík fn Olyan anyag,
amelynek legfőbb alkotórésze a → zsír.
zsírban sült kenyér zsírba sült kenyír: A keményre száradt kenyeret a
gazdasszony → felkarézza, és a lábasban
megolvasztott, felmelegített zsírba teszi,
megsüti. A kenyér a zsírban megpuhul,
kívül kissé megpirul, ropogós, ízletes
lesz. A legegyszerűbb étel, egy szegényes ebéd megvolt belőle. L. még: cívis
konyha
zsírbogár ~ fn A szőrmésbőröket
megtámadó bogár.
zsírfogyasztás: A debreceni és tiszántúli ember nagy zsírfogyasztó.
Nemcsak sült és főtt ételekben fogyasztotta/fogyasztja, hanem nyersen is. A
múlt század első felében még kedvelt
étel volt pl. a zsíros pirítós, amelyet a
szegény egyfelől, a tehetős kétfelől kent
meg zsírral, és behintette sóval. A megszáradt kenyér hasznosításának egyik
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módja (volt) a → zsírban sült kenyér. A
kenyeret → fagyos zsírral is ették. Főleg
disznózsírt használtak, különösen télen,
disznóölés után. A gazdagabbaknál liba-,
kacsazsír is volt, leginkább ősszel. Hús
sütése után a tepsiben maradt, és étkezésre is alkalmas zsír a → pecsenyezsír.
Itt említhető a szegény embernek az a
szokása, hogy az olajmalomban préseléskor a magával vitt kenyerére olajat
kent, ill. olajba mártatta. A zsír legfontosabb felhasználása a → cívis konyhán
volt.
zsírjegy ~ fn Zsír vásárlására jogosító hatósági jegy az első és második világháború idején, ill. később.
zsírmécses ~ fn Általában törött cserépedény aljából készített, zsírral világító → mécses. → Kenyérsütésnél is használták. L. még: világítás
zsírnakvaló zsírnakvalóṷ fn Háj,
szalonna, amelyből étkezési → zsírt lehet kiolvasztani. L. még: zsírolvasztás
zsírolvasztás ~ fn – A/ Régi, helyesebbnek tartott neve: pergelís. A → zsírnakvaló kiolvasztása (korábban) vasfazékban, bográcsban, ill. (későbbi időkben) katlanos üstben. Általában a →
disznóölést követő napon került rá sor. A
régi időkben meghatározott rendben történt. Elsőnek a → pecsenyekövér pergelésére kerítettek sort. Nem sokat tettek
belőle a vasfazékba/bográcsba, nagy tüzet sem raktak alá, annál szebben, jobban sült. Egy kevés sót tettek bele. Fakanállal kavarták, előbb főtt, később már
sült. Amikor a tepertője már szép piros
volt, a zsírjából lemertek egy szilkével,
és egy cserép → galuskaszűrőn át egy
→ vászonfazékba szűrték, hogy a tepertő
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törmeléke ne kerüljön a zsírba. A vasfazékban/bográcsban annyi zsírt hagytak,
hogy a már összesült, összeesett tepertőt
éppen csak fölérje. Így sütötték tovább.
Végül a zsírt leszűrték a fazékba, a jól
átsült tepertőt a szűrőben megnyomkodták, hogy a zsír kimenjen belőle. A tepertőt tálba, a már kissé kihűlt zsírt →
zsírosbödönbe tették. Másodjára a →
bélkövér, fodorháj olvasztására került
sor. Ez néha habzott, és a zsírja sem volt
hófehér. Külön, lassan pergelték. Következett a sajtalan → háj kipergelése. A
→ hájkerületet levágták, a húsos részt
külön sütötték ki. A hájat feldarabolták,
és úgy sütötték ki, hogy ne maradjon
nyers. Tepertője a → hájtepertő. Néhány
darabot só nélkül sütöttek ki, ebből lett
az → édeszsír. Utoljára a szalonnát pergelték ki. Előtte tenyérnyi darabokra feldarabolták, tetejét bevágásokkal kockázták, bőrét átszurkálták. Nem sütötték ki
teljesen, hanem amint pirulni kezdett,
levették, és nagy bödön zsírba eltették,
kifagyasztották. Nyáron egy étkezésre
valót kivettek belőle, jól átsütötték, megpuhították. Friss volt, mintha akkor pergelték volna. A cívis parasztcsaládok az
így eltett téli tepertőből kosztoltak egész
őszig. Népnyelven ez a → bőrös tepertő,
helytelenül pörc. A pergelés idején keletkező meleg füstnek nagy szerepe volt
a szabad kéménybe előzőleg felrakott
kolbász felfüstölésében is. – B/ A későbbi időkben és napjainkban a ~ némiképp másként zajlik: A zsírnak szánt →
szalonnát egyenlő (tenyérnyi) darabokra
feldarabolják, bevagdossák a bőrét, azután a többi zsírnakvalóval együtt beleteszik a szabadban felállított katlan üstjé-
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be. Kb. másfél liternyi vizet töltenek alá,
nehogy odasüljön. Lassú, egyenletes tűzön sütik. Ha már engedi magából a
zsírt, kavargatni kell. Ha nem gondolnak
vele, akkor megbarnul, de ha gondosan
kavargatják, akkor szép fehér lesz a zsír,
és a → tepertő is finom, jó ízű. Szűrővel
előbb kiszedik a tepertőt, majd a forró
zsírt gondosan leszűrve beleöntik a zsírosbödönbe. Amikor a zsír kihűl, a bödönt befedik, és a kamrába helyezik.
zsíros ~ mn 1. Kövér, húsos 〈dohánylevél〉. 2. → zsírosnyakú.
zsírosbarkás bőr zsírosbarkás bűr:
→ Tímároknál simára készített, felbarkázott bőr. L. még: barka
zsírosbodon: → zsírosbödön
zsírosbödön ~ fn Alakváltozata:
zsírosbodon. 1. Általában 45, ill. 25 l
űrtartalmú, kívül rendszerint kék, világoskék, belül fehér színű, fedeles, zománcozott edény. 2. Zsír tárolására használt, kb. 30 cm magas, mázas cserépedény, amelyben alkalmanként (pl. lakodalomban) főztek is.
zsíros deszka ~: (tréf) Zsíros → kenyér.
Zsíros Ecsedi István: → cívis ragadványnevek
zsírosfülű: → zsírosnyakú
zsíros guba ~: Mosatlan gubaposztó.
Szövéskor a szövethez használt fonál
mosott volt, a fürt azonban úgy került a
szövetbe, ahogyan a juhról lenyírták,
mosatlanul, zsírosan. Emiatt nevezték a
szövőszékről lekerülő, félig kész gubaposztót ~´nak, amely a → kallóban zsírtalanítódott.
zsíros gubics: → gubics
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zsíros hígító: → firnájszolaj
Zsíros-lapos: → Pallag
zsírosnyakú ~ mn Más nevei: zsírosfülű, zsíros. Gazdag, jómódú. L. még:
Debrecen gazdasága és társadalma
zsírosodik zsírosodik i Hízik.
zsírosparaszt: → basaparaszt
zsíros perec ~: Olyan → perec,
amelyben zsír, liszt, só és kovász van. A
zsír lehet(ett) disznózsír, kacsazsír, és
más zsírfélével keverve libazsír is. A
nagy ~et is főzik és sütik. A cívisek leginkább tejes kávéhoz, teához fogyasztották. L. még: főtt perec
zsíros szóda zsíros szóṷda: Régies
népi alakváltozata: zsíros zóṷdány [!].
Másik neve: maróṷszóṷda (maróṷszolda). Lúgkő, ill. a lúgkő vizes oldata,
amely a háztartásban → szappanfőzésre
használatos. Egy kila zsíros zóṷdánybúl
ki szoktunk főÝzni nyóṷc kilóṷ szappant.
− Veszedelmes háztartási cikknek tartották, sok gyermekbaleset volt miatta.
Ezért lezárt bádogdobozokban árulták a
boltokban.
zsíros szódány, zsíros zódány: →
zsíros szóda
zsíroz ~ i → Zsírozásban partnere
ütésébe ászt v. tízest tesz.
zsírozás ~ fn Magyar → kártyával
játszott játék. A hetes a legerősebb lapja.
zsírozó zsírozóṷ fn 1. Főzéshez való
zsiradék. 2. Levesbe, főzelékbe belefőzött zsíros hús, háj v. szalonna. 3. Kacsa,
liba, tyúk fartőnél levő faggyúja. A ~ a
püspökfalatjánál van, a csőrével piszkálja, és keni magára a ruca.
zsírozott ~ mn Zsírral kikent.
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zsírozott tepsi ~: Zsírral kikent tepsi.
A buktát tehettük ~be is.
zsírpapír ~ fn Üveg lekötésére használt, zsiradékot át nem eresztő, áttetsző
papír.
zsírsertés ~ fn Elsősorban zsírjáért
tartott, jól hízó sertésfajta, → mangalica.
zsírtalanítódik zsírtalanítóṷdik i →
Guba megtisztul. A zsíros guba a kallóban a víz sodrása alatt nemcsak megavatódott, tömötté, egyenletessé vált, hanem
megtisztult, zsírtalanítódott.
zsírzás ~ fn A szőrmésbőr kiszáradástól való megóvása. L. még: szőrmekikészítés
zsivány ~ fn − Közmondás: A ~nak
hosszú a keze, enyves az ujja. (Amit meglát a két szeme, nem haggya ott a két
keze): a tolvaj, a ~ hajlamú ember mindig a mások tulajdonára vágyik, emiatt
nagyon figyelni kell rá.
zsiványpecsenye ~ fn Nyárson sült
disznóhús, cigánypecsenye.
zsizsa ~ fn (gyny) Tűz.
zsizserehad: → siserahad
zsizsi ~ fn I. fn (gyny) 1. Tűz. 2.
Lámpa, ill. a lámpa v. gyertya fénye. II.
mn (gyny) Forró.
zsizsik ~, zsuzsok fn Hüvelyesek
(borsó, bab) magjában kárt tevő apró →
bogár.
zsizsikes ~, zsuzsokos mn Amiben
sok → zsizsik van.
zsombék zsombík, zsombok fn 1. Vakondtúráshoz hasonló, fűvel benőtt dombocska. Nedves helyeken csoportosan
termő sás- v. mohafajok elhaló részeiből,
gyökereiből kialakuló halmocska. A mélyebben fekvő semlyékben vízinövények
tenyésznek. Ha a talaj állandóan vize-
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nyős, a terület lecsapolásával, ellenkező
esetben a ~ok felégetésével, majd szántással tehető termővé. 2. → totyogó.
zsombékos zsombíkos, zsombokos
mn Zsombékkal benőtt 〈rét〉.
zsombékszék zsombíkszék fn Kivágott, megszárított és ülésre használt nagyobb → zsombékdarab. L. még: zsombó
zsombó zsombóṷ fn Kivágott és
egészben megszárított → zsombék, amelyet zsámolynak használnak. L. még:
zsombékszék
zsombok: → zsombék
zsörtös ~ mn Zsémbes, zsörtölődő.
zsúf, zsuff: → zsúpszalma
zsugorgat sugorgat, ~ i Őriz(get),
gondosan eltesz, megőriz vmit. Már mióṷta itt sugorgatom ezt a kis húst.
zsuka dzsuka, ~ fn (rég) Román népi
tánc. Debrecen lakossága az első világháború után a román megszállás idején
„ismerkedett meg” vele. Esténként a Bikában és más mulatóhelyeken dorbézoló
román katonatisztek, katonák táncolták.
Emlékét egy rövid vers is megörökítette:
Nem szóṷl már a muzsikaszóṷ,/csak dudaszóṷ járja./Pájinkázóṷ vad oláhok
/dzsukát járnak rája.
zsúp:→ zsúpszalma
zsúpon: → zsupp2
zsupp1: → zsúpszalma
zsupp2~ msz Puffanás, huppanás v.
reccsenés hangjának utánzására. 〈-on
raggal hsz-szerűen:〉 zsuppon (zsúpon):
(ki)toloncolva, hivatalos kísérettel. Zsúpon kísírtík.
zsúppol ~ i Épületet zsúppal fed.
Zsuppol a tetőÝn.
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zsúpszalma ∼ fn Másik neve és annak ejtésváltozatai: zsúf, zsuff, zsúp,
zsupp. Kézzel kicsépelt és csomóba kötött, tetőfedésre való (rozs)szalma. L.
még: cséplés
Zsuzsi Erdei Kisvasút: → Zsuzsivonat
Zsuzsika: → disznó
Zsuzsi-vonat ~ tn Hivatalos neve:
Zsuzsi Erdei Kisvasút. Megépítésében
döntő szerepe volt annak, hogy Debrecen tanácsa a várostól 24−38 km-re levő
Gut község melletti erdejét művelésbe
akarta vonni. A kitermelt fa elszállítására vasútra volt szükség. A kisvasút első
szakaszát, a Debrecen Fatelep—Nyírmártonfalva közötti 21, 5 km hosszú pályaszakaszt 1882. július 16-án nyitották
meg. A vasúton kezdetben 2 gőzmozdony üzemelt. Az I. számú kapta a Zsuzsi nevet, ezt viseli ma is a kisvasút.
Időközben a fővonalat nagyobb részben
új nyomvonalra helyezték át. 1923-ig
csak teherszállítás volt a vasúton, 1925től rendszeressé vált a személyforgalom
is. A két világháború közötti években
több új pályaszakasszal bővült, beindult
a motoros vontatás, a vasút egyre kedveltebb lett a turisták, kirándulók körében is. A ~ az 1949−1950 közötti bővítéssel egészen a szabolcsi Nyírbéltekig
közlekedett. Közben a 950 mm-es
nyomtávját átépítették az előnyösebb és
a szabványnak megfelelő 750 mm-es
nyomközűre. Bár a vasút kihasználtsága
(piacozás, személyforgalom) még az
1970-es években is jelentős, a közlekedéspolitikai koncepció ezt a vonalat is
felszámolásra ítélte. A lakosság tiltako-
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zása ellenére 1977. augusztus 31-én
megszűnt rajta a közlekedés. A vasút
számos tanyát, községet érintett, igen
sok piacozó utas, munkába járó felnőtt,
iskolába járó fiatal utazott rajta. A tanyaiak közlekedési eszköz nélkül maradtak.
Elsősorban ennek a következménye lett,
hogy a környező tanyák lassan elnéptelenedtek, a buszok nem voltak alkalmasak a megtermelt áru (baromfi, tejtermékek, gyümölcs, zöldség) szállítására. Így
sokan beköltöztek a debreceni lakótelepek panelházaiba, szinte elviselhetetlenné növelve a város zsúfoltságát. A Hármashegyaljáig megmaradó 16, 6 km
hosszú pályaszakasz a városhoz került
úttörővasútként. A folyamatos üzem
megszűnt, a vonatok tavasztól őszig kizárólag a kirándulóforgalom célját szolgálták. A rendszerváltás sem hozott
megnyugtató megoldást. 1995-ben a vasutat a felszámolástól csak a lakossági
tiltakozás, ill. a Zsuzsi Erdei Kisvasút
Baráti Kör és annak alapítványa mentette meg, de a pénzügyi nehézségek azóta
sem szűntek meg. Napjainkban biztatóbb
a ~ helyzete: A közelmúltban átépült a
kisvasút kiinduló állomása a Fatelepnél,
megállóhelyei, a vasúti pálya. Az új állomás a fűtőház közelében áll. A 2013ban 130 éves építmény mint hazánk legrégebben létesített és működő kisvasútja
létesítményeivel együtt 2005-ben műemléki védettség alá került. L. még: falóger
zsuzsok: → zsizsik
zsúzsú ~ fn Női ruhadísz: vállra tűzött rozetta csüngővel, nyakpántszegély
pomponnal. L. még: paszományosmesterség
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RÖVIDÍTÉSEK, MINŐSÍTÉSEK, JELEK

durva
Esz
fn
gúny
gyny
hsz
i
ik
ill.
in
isz
ksz
L., l.
mn
msz
nm
nu
rég
rosszalló
szn
szrag
ti.
tn
tréf
Tsz
ua.
ui.
v.
vhova
vki
vmely
vmi
vmint

〈 〉
~

= egyes szám
= főnév
= gúnyos
= gyermeknyelv
= határozószó
= ige
= igekötő
= illetve
= igenév
= indulatszó
= kötőszó
= lásd
= melléknév
= módosítószó, mondatszó
= névmás
= névutó
= régies
= számnév
= személyrag
= tudniillik
= tulajdonnév
= tréfás
= többes szám
= ugyanaz
= ugyanis
= vagy
= valahova
= valaki
= valamely(ik)
= valami
= valamint
= a fogalomköri, ill. a használatköri megszorítást foglalja magában
= a címszó teljes, változatlan alakját helyettesíti
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~´
= a címszó hangzónyújtó alakját helyettesíti
( )
= zárójel a szócikkben: a) a zárójelben levő szó v. mondategység nem
állandó része a szócikknek, frazémának. b) a szó nyelvjárási hangtani változata
[ ]
= az előtte álló szó köznyelvi jelentése
→
= utalás további szócikk(ek)re
/
= a címszóbeli fogalom más megnevezése(i), szinonima a mondatban,
frazémában; fogalmi pontosítás

