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A nyelvtudomány egyik legfontosabb alappil
lére minden időben az említett nyelv szókincsét 
számba vevő szótár. A dialektológia területén pedig 
általában az első helyen szerepelnek a szókincs
gyűjtemények, hiszen egy-egy nyelvjárásnak a köz- 
nyelvtől eltérő voltára leginkább a szókincsbeli sajá
tosságok utalnak.

A magyar dialektológia történetében is első 
hely illeti meg a szójegyzékeket, tájszótárakat, m e
lyek egy-egy nagytáj, régió vagy nyelvjárássziget, 
illetve egyetlen település lexikális anyagát ta rta l
mazzák. Őket követték később a különböző nyelvjá
rási atlaszok, m int egy korszerűbb feldolgozási és 
prezentálási lehetőség.

Mindezek azonban csupán a nyelv vízszintes 
tagolódását vették figyelembe. A függőleges réte- 
geződés szempontjai itt figyelmen kívül m aradtak. 
Azonban a rétegnyelvi, szaknyelvi realizációk sem 
kerülték, kerülik el nyelvészeink figyelmét, míg e 
kettőnek: a vízszintesen tagolódó különböző nyelv
járásoknak és a függőleges nyelvrétegeződésnek az 
eredm ényeként létrejövő szakszókincs közös vizs
gálata nem annyira gyakori e tudományágban.

A vajdasági magyarok nyelvhasználatát feltá
ró publikációk sorában most egy olyan új kiadványt 
ta r t az olvasó a kezében, amely egy nem homogén 
kistáj népi építészetének szakszókincsét tartalm az
za. E könyv összeállításánál szerencsésen találko
zott a nyelvész figyelme és a néprajzkutató érdek
lődése egy személyben. Beszédes Valéria m agyarta
nár és etnológus vállalta az észak-vajdasági lakóház 
szókincsének összegyűjtését, hogy képet adjon a 
török uralom után e térségbe települt magyarok 
házzal kapcsolatos teljes fogalomkörének, isme
retanyagának bemutatására.

Szótárának elkészítéséhez nyolc vajdasági te
lepülést választott kutatópontul: Bezdánt, Keleb iát, 
Ludast, M artonost, Ómoravicát, Rábét, Topolyát és 
Zentát. Olyan településeket, melyekbe nem  egyazon 
vidékről érkeztek a telepesek valamikor a XVIII. 
század közepe táján. E falvak nyelvészeti és néprajzi 
vonatkozásait egyaránt figyelembe véve — am int azt 
gyűjteményének bevezetőjében mondja — arra volt
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BEVEZETŐ

Szótárunk nyolc vajdasági település népi építészetének és 
lakóházának szókincsét tartalmazza. A szókészlet rétegének ki
választásakor körvonalaznunk kell, mit is tartunk népi építé
szetnek. A néprajztudományban erre nincsen szigorúan körül
határolt definíció, mert a paraszti építészet térben és időben vál
tozó volt, ezért gyakorlati ismérvek alapján azokat az épüle
teket szokták a hagyományos építészet emlékeinek tartani, ame
lyeket az építők természetes anyagokból (sár, nád, föld, fa) és 
saját maguk készítette mesterséges anyagokból (mezed tégla, 
mezei cserép, vályog, a födómeik sokféle változatai) építenek fel. 
E meghatározás alapján válogattuk mi is ki a szó jegyzéket.

A szótárban nem találhatók meg az egykori ipari létesít
mények: szélmalom, szárazmalom, patakmalom, hajómalom, 
mészégető olajmalom, kendertörő megnevezésed, mert ezek az 
objektumok az elmúlt negyven évben elveszítették szerepüket 
a falvak mindennapjaiban, és sajnos nem találtunk olyan adat
közlőket sem, akik ismerték ezek szerkezeti elemeit, eszköztá
rát. Az adatközlők egy része ugyan járt ezekben az építmé
nyekben, de pontos válaszokat nem tudtak adni kérdéseinkre. 
Az utolsó szélmolnár, a három évvel ezelőtt elhunyt gunarasi 
Buzogány József adatait nem használhattuk fel, mert nem az 
általunk meghatározott kutatópontok egyikén élt. A szárazmal
mokról, azok működéséről napjainkban Észak-Bácskában adat
közlőktől már nem gyűjthettünk adatokat, mert ezek még ko
rábban, századunk első két évtizedében működtek utoljára. Bez- 
dánban már egy vízimolnár sem él. Tehát az a szókészlet, amely 
ezekre a létesítményekre vonatkozott, nem csak elavult, hanem 
el is tűnt az itteni falvak nyelvjárásából, szakszókincséből. Meg
győződésünk, hogy a hagyományos építkezéshez kapcsolódó meg
nevezések egy része néhány évtized múlva elavul.

A szókincs összegyűjtésekor két szempontot vettünk figye
lembe: nyelvészetit (milyen rétegei vannak a lakóház szókin
csének) és a néprajzit, azt, hogy hogyan építkeztek ezen a vi
déken a századfordulótól az ötvenes évekig, milyen építészeti 
technológiákat használtak. A néprajzi kérdések pontosabb meg
világítása miatt nyolc kutatópontot választottunk ki.
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1. A kutatópontok megválasztásának szempontjai

Itt is figyelembe vettük a nyelvészeti és a néprajzi vonat
kozásokat. Kiindulópontunk az a tény volt, hogy Észak-Bács- 
kában és Bánátban — Vajdaság többi településéhez hasonlóan
— a XVIII. és XIX. századi telepítések alkalmával különböző 
tájegységekről érkeztek a telepesek, akik magukkal hozták 
anyanyelvjárásukat. Arra voltunk kíváncsiak, hogy csaknem 
kétszáz évvel a telepítések után milyen nyelvi jelenségek ma
radtak meg az anyanyelvjárásból; melyek azok a jellegzetes fo
netikád és alaktani jelenségeik, amelyek a mai nyelvet jellem
zik. Néprajzi szempontunk az volt, vajon a sokfelől idetelepült 
lakosok a lakóházban, amely kétségkívül egyik legfontosabb 
eleme az emberi életnek, megőriztek-e valamit egykori ottho
naikból. Bezdán lakói a közép- és délnyugat-dunántúli ház
területről költöztek ide. A többi kutatóponton a letelepülők az 
alföldi házterületről érkeztek, s ezt a változatot fejlesztették itt 
tovább. A házterületek e tipológiájának a tüzelőberendezés az 
alapja, de emellett olyan egyéb helyi különbségek, megőrzött 
régiségek is fennmaradtak a népi építészetben, amelyek nin
csenek szoros összefüggésben a tüzelőberendezéssel.

A kutatópontok kiválasztásakor arra is gondot fordítottunk, 
hogy falusi, mezővárosi és tanyai környezetben is vizsgáljuk a 
hagyományos építészet elemeit.

2. Az adatközlők kiválasztása

Mivel témánk a hagyományos lakóház szakszókincsét veszi 
számba, olyan adatközlőkre kellett támaszkodnunk, akik ismer
ték, átélték a korábbi falusi életformát. A mellékelt képanyag
ban ugyan szép példákat találunk a hagyományos bácskai épí
tészetre, az is tény, hogy falvainfcban a lakóház homlokzata 
még hagyományos, de már ezeken is egyre több változtatást 
eszközölnek, korszerűsítik őket, az új házak építésekor pedig 
már leginkább a korszerűbb megoldásokat választják. Tehát 
olyan embereket kellett keresnünk, akik még értenek a régi 
típusú falazáshoz, nádazáshoz, a hagyományos födémkészí
téshez. Ezeket csak az idősebbek körében találtuk meg. Ezért 
anyagunk összegyűjtésekor hatvan-nyolcvan év körüli paraszt- 
kőműveseket, egykori tetőfedőket kérdeztem meg. Ezenkívül ős
termelőket és asszonyokat, akik még emlékeztek, milyen volt a 
húszas-harmincas években szüleik, nagyszüleik otthona. Közsé
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génként négy-hat adatközlővel beszéltem, az adatokat kérdőív 
segítségével gyűjtöttem össze 1988-ban. Tehát a nyelvjárási je
lenségek a mai hatvan-nyolcvan éves emberek nyelvét tükrözik.

Az adatközlők a következők voltak:
Bezdán: Bosnyák István, 1915, Nagy Mihály, 1919, Rézmány 

József, 1928, Nagy Éva, 1897, Kreko Éva, 1902.
Kelebia: Dózsái István, 1914, Huber Rozália, 1904, Hernyák 

György, 1931, Mester József, 1928.
Ludas: Bité Margit, 1912, Szalai János, 1928, Szalai Lász

ló, 1905, Rajtik Emília, 1901, Takács János, 1916.
Martonos: Beszédes József, 1910, Bertók Mihály, 1917, Gruik 

Rozália, 1915, Perpauer Gergely, 1909, Szabadd Júlia, 1910.
ómoravica: Jónás Ferenc, 1910, Szarka József, 1906, Szilá

gyi Zsuzsanna, 1915, Tanka József, 1909.
Rábé: Rúzsa Ferenc, 1912, Rúzsa Ferencné, 1911, Makra 

János, 1914, Makra Ignác, 1911, Popity ülés, 1908.
Topolya: Barak István, 1910, Major Pál, 1909, Nagy Viktó

ria, 1911, Nagy Gellért Júlia, 1926, Nebojsza István, 1912.
Zenta: Gergely Franđska, 1910, Huszár Magda, 1908, Pék 

Gyula, 1921, Molnár József, 1918, Kovács Gyula, 1905.

3. A települések történelmi áttekintése

A nyolc kutatópont történelmi adatai közül csak a legfon
tosabb tényeket emeltük ki: mikor említik meg először a levél
tári források, mi lett a sorsa a településnek a török korszak 
alatt, a XVIII. század folyamán máikor és honnan települtek 
meg mai lakói, milyen a település lakosságának összetétele a 
századfordulón és ez mennyit változott 1981nig. A gazdaság tör
téneti kérdései közül csak arra térek ki, amely döntően befolyá
solta az itteniek lakóházát, otthonát.

Bezdán

Az első adatok Bezdánról a török korszakból valók. 1579- 
ben készült török adóösszeírásban a községben 10 adózó házat 
találtak. Később ismét teljesen elnéptelenedett, mert az újabb 
adatok már csak a XVIII. századból ismeretesek, a század eleji 
feljegyzés azonban nem településre, hanem folyóra és a folyó 
körüli pusztára utal.

A legrégebbi újkori, magyarokkal telepített falvak közé tar
tozik a Bácskában. IV. Károly 1730-ban hozta azt a rendelkezést,
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amelyben a katolikus magyarok letelepedését is engedélyezte 
ezen a vidéken, és egy évtized elmúltával, 1742-ben Losonczi 
József hatvan családot telepített le a dunántúli vármegyékből: 
Baranyából, Tolnából és Veszprémből. Bezdán lakói szabadon 
költözködő jobbágyok voltak, földesuruk a királyi kincstár volt. 
A község történetének a következő jelentős eseménye Cothmann 
1763-as telepítése, de ekkor a falu nem magyar lakosokkal bő
vül, hanem cseh takácsokkal, akik meghonosítják Bezdán XIX. 
századi takácsiparát. Ebben az időszakban a községben 400 lakó
ház állt.

A község dinamikusan fejlődhetett, mert három évtizeddel 
a telepítés után Mária Terézia mezővárosi rangra emelte, ami 
azt jelentette, hogy hetipiac és négy országos vásár megtartására 
is szabadalmat kapott.

Bezdán lakosainak nemzeti összetétele a XIX. század első 
évtizedében némileg megváltozott, a magyar és a cseh tele
pesek mellé a környező sváb falvakból németek is átköltöztek. 
1828-ban már több német családot írnak ősze, a század köze
pére pedig már néhány száz németről írnak abban a beszá
molóban, mellyel Pesty Frigyes kérdőívére válaszoltak. A szá
zadfordulón, 1900-ban Bezdán mezővárosának 7985 lakója volt, 
ebből 6601 magyar, 1343 német és 238 zsidó. Bezdán lakói őster
melők, a szegényparasztok azonban nem napszámba jártak, ha
nem elsősorban hajósok és kubikusok voltak. Az itteniek szerint 
a lakosság így rétegződött: parasztok, hajósok, kubikusok. Min
den bizonnyal éppen ez a társadalmi rétegződés is hozzájárult 
ahhoz, hogy Bezdán sohasem tudott igazi várossá fejlődni. A 
község férfi lakói mindig úton voltak. Ennek ellenére nem más 
vidékről hoztak maguknak asszonyokat, hanem helyben házasod
tak, vagy a környékbeli baranyai falvakból kerültek ide az asz- 
szonyok, ha azok katolikusok voltak.

Az 1981. évi népszámlálás adatai szerint Bezdánnak 6085 
lakója volt: 445 szerb, 4425 magyar, 572 horvát, 1 bunyevác, 
566 jugoszláv.

Kelebia

A levéltári források személynévként (Simon filius Wasa de 
Keleby) 1297-ben említik először. A megnevezés minden bizony
nyal olyan személyre utal, aki itt élt a községben. A török hó
doltság alatt az egykori nagy múltú falu csaknem teljesen el
pusztult. Az 1572-es összeírás Kelebyát kun pusztaként emlegeti.
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A XVIII. században, tehát 1743-ban, a katonai határőrvidék lé
tesítésekor Szent Mária mezőváros tizenkét pusztájának egyike. 
Ebben az időszakban szerb határőrök élhettek ezen a pusztán. 
Mert egy 1782-ben készült kéziratos térképen már útként tün
tetik fel a ma is létező Szerb sort — Kernyanszky pút megneve
zéssel. A térkép sarkában pedig egy szerb viseletbe öltözött 
pásztor alakja is látható. Az 1789-ben készült összeírásból azon
ban kitűnik, hogy már ekkor a szerb lakók mellett magyarok 
is laktak, mert az összeírásban magyar nevek is találhatók: 
Horváth, Kovács, Takács, Szőke, Baráth, Kardos, Nagy Albert, 
Almásy, Kálló, Páll, Berkes, Hegedűs.

Hogy az egykori kelebiai puszta lakói honnan származnak, 
arról még nincsenek pontos adataink. De az akkori Rédel ura
dalomban minden bizonnyal Szeged környékéről származó cse
lédek is éltek, s ezek adják a tanyás település lakóinak jelentős 
hányadát. Ezt részben a máig élő ö-ző nyelvjárással magyaráz
hatjuk, részben pedig azzal, hogy a XIX. században dohányker
tészek éltek itt, s a kertészkedés még napjainkban is a legfon
tosabb tevékenysége az ittenieknek. A két legfontosabb hely
rajzi megjelölés is erre utal: Kis Kertész sor és Nagy Kertész 
sor. Hogy mennyien éltek itt a századfordulón, arról nincsenek 
adataink. (Borovszky monográfiájában 5000 főt említ.) 1918-ban 
a község kettészakadt.

A tíz évvel ezelőtti népszámlálás szerint Kelebia helyi kö
zösségben 1995 személy: 1332 magyar, 153 szerb, 357 horvát, 
31 bunyevác, 114 jugoszláv élt.

Ludas

Szabadka határában nagy múltú település. Az első írásos 
adatok 1335-ből, Károly király idejéből származnak. Az óbu
dai apácák kapták meg Felső-Adriánnal (Adorján) együtt. A 
középkor folyamán többször is említést tesznek róla a doku
mentumok. 1578-ban készült török defter kun pusztaként em
líti, ahol ebben az időben szerbek éltek. 1580-^ban 20 adózó há
zat írtak itt össze. A török hódoltság alatt több dokumentum
ban is megemlékeznek a településről. Ebből arra következtet
hetünk, hogy sohasem néptelenedett el teljesen.

A határőrvidék létrehozásakor Szabadkához csatolják, s így 
egyike lesz azoknak a pusztáknak, amelyeket a város birtokolt. 
1740-ben dohánykertészek telepednek itt le. 1764-ben a lakos
ság már annyira elszaporodott, hogy Cothmann telepítési biztos
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azt követeli a várostól, Bajmok mellett Ludason vonják össze a 
tanyákat és Szeged irányában itt létesítsenek egy újabb falut. 
Ez azonban nem történik meg. Bajmok mellett Csantavért te
lepítik be, amikor a város megkapja a szabad királyi státust.

Ludás tehát nem vált faluvá, de temploma, plébániája, is
kolája már 1832-ben létesült, sőt temetője is van, amely nem 
jellemző a bácskai tanyás településekre. 1818-ban 2000-en éltek 
itt. 1880-ban a templom körül már 4000 lakos élt, de még min
dig pusztaként tartják számon. Tipikus példája a túlfejlett ta
nyáknak. A templom köré útifaluhoz hasonló mag települt meg, 
de a puszta többi határrészében: Csurgón, Alsó- és Belső-Luda- 
son, Kulán, Túláton, Bíbicháton, Debelá háton, Bugyin a tanyák 
hálózata állt. Ezekből egyre kevesebb van már, mert a lakók 
beköltöztek a templom körüli sorra és a Kanizsai útra.

Az 1981. évi népszámlálás adatai szerint Ludasnak 2879 la
kója volt: 2553 magyar, 111 szerb, 111 horvát, 26 bunyevác, 62 
jugoszláv.

Martonos

Az írásos adatok a községről 1287-ből valók. Abban az idő
ben ismeretlen rendű monostor állt itt. A későbbiek folyamán 
is megemlékeznek róla az oklevelek. A település a török hódolt
ság alatt többször is megsemmisült, de lakói minden alkalommal 
visszatértek. 1649-ben Ibrasimovic püspök 243 lakót keresztelt 
meg a helybeli templomban. A XVII. századból több magyarul írt 
folyamodványuk is fönnmaradt, amelyben arra panaszkodnak, 
hogy nem tudnak eleget tenni adókötelezettségeiknek, mert el
hajtották állataikat és elrabolták vagyonukat.

Az 1686-os felszabadító háborúban néptélenedett el a falu, 
Lehetséges az is, hogy kitelepítették az itt lakókat. Ebben az 
időszakban, tehát az első és a második zentai csata idején, a 
hosszan tartó hadiállapot miatt más szerb Tisza menti községek 
is elpusztultak.

Az 1702-ben készült összeírás adatai szerint Martonoson 144 
határőr és 55 kamarai jobbágy volt. Egyes kutatók Martonos 
akkori lakóinak számát 686 főben állapítják meg. Martonoson 
1686-ig megmaradt a magyar lakosság, és amikor beköltöztek a 
szerb határőrök, 1688-ban magyar anyanyelvűek még biztosan 
voltak itt. Ennek ellenére 1751-ben csak nagy nehezen engedték 
meg, hogy az elköltöző szerb katonák helyébe magyarok is le
telepedjenek. Azzal védekeztek, hogy a község lakóinak már így
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sem elegendő az a földterület, amellyel rendelkeznek. Ebben 
az időben Szeged környékéről és Jászságból érkeztek magyar 
lakosok.

A második nagy telepítési hullám 1774-ben volt, mert ekkor 
a katonakerületben kiegyenlítik a katolikusokat a görögkeleti 
vallásúakkal. Ennek hatására a szerbek egy része elment Mar- 
tonosról és helyükre a Felvidékről és a jászkun kerületekből 
magyarok érkeznek. Egy 1767-ben készült kanizsai egyházlá
togatási okmány csak három magyar házaspárról emlékezik meg. 
1784-ben az itteni magyarok száma már 500 főre tehető.

Martonos lakói ciklikusan érkeztek tehát, több nyelvjárást 
beszélhettek. 1945-ig hatalmas kiterjedése volt határának. La
kosságának a fele a tanyákon élt. 1945 után a martonosi ta
nyákból kialakult Kispiac önálló faluként kezd fejlődni, lesza
kadva az anyaközségtől.

A század tízes éveiben Martonoson is, Horgoshoz hasonlóan, 
megkezdik a paprika termesztését. Ettől kezdve megváltozik a 
község termelési szerkezete. A gabonatermelés és az állattartás 
mellett ezt az ipari növényt termelik. S ennek hatására, mert a 
paprikával egész éven át igen sok munka van, az állattartás 
nagyon visszaszorul.

Martonos lakóinak száma 1900-ban 6128, 4692 magyar, 
1399 szerb és 60 zsidó. 1981-dg — a közigazgatás megváltoztatá
sa miatt — a lakosság száma 2922-re csökkent, ebből 2472 ma
gyar, 282 szerb, 10 horvát, 13 Crna Gora-i és 51 jugoszláv.

ómoravica
A községet 1543-ban említik először a török dézsmalajstro- 

mokban. Ömoravic 1580-ban a szabadkai náhiához tartozott. 14 
adózó ház volt itt. Az 1590-ben készült adóösszeírásban már 25 
házról tesznek említést, de ekkor már nem a szabadkai, hanem 
a zombori náhijában. 1763 és 1768 között a kamara pusztaként 
bérbe adta a szabadkai Vojnics és Rudics családnak.

1782-ben II. József meghozza a vallási toleranciáról szóló 
törvényét, s ez a törvény lehetővé teszi, hogy most már a re
formátus magyarok is letelepedjenek a Bácskában. E türelmi 
rendelet hatására 1786-ban Kunmadarasról, Karcagról és Jász- 
kisikérről 334 család telepedik le mai lakhelyén. A kunsági te
lepesek mellett a környező falvak magyar katolikusai is be
költöznek a községbe. 1810-ben plébániát is létesítettek számuk
ra. A telepesek első házaikat a völgyben építették föl; csak ké
sőbb mentek fel a dombokra is.
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Jóllehet a többi község is kolonizádó hatására jött létre, 
csak a moravicaiak tudják magukról, hogy elődjeik honnan ér
keztek.

Moravica lakói a két világháború között őstermelők voltak. 
Erős volt a községben a parasztság rétegződése. Sok volt a nap
számos, akik a környező uradalmakban, a Fernbachoknál szí
vesebben szolgáltak, mint a helybeli nagygazdáknál.

1900-ban a községnek 6760 lakója volt: 6589 magyar, 98 
német, 28 szerb, 153 zsidó, 1981-ben pedig 6449: 6035 magyar, 
95 szerb, 84 horvát, 10 Crna Gora-i, 161 jugoszláv.

Rábé

Rábét a levéltári okmányok 1256-ban említik Rabay formá
ban. 1285-ben már Rábe a neve. A temesvári defter összeírása 
szerint 1557-ben 27 magyar család élt itt. A XVI. század végére 
a település lassan elhalt. Erről tanúskodik az az 1582-ben kelet
kezett irat, amely 3 szerb pásztort írt össze.

A török hódoltság után Rábé is a királyi kamara birtokába 
kerül. Már a XVII. században Szeged környéki dohánykertészek 
települnek itt meg. Ekkor Szegednek adja bérbe, s ennek ha
tására a község gyorsabb ütemben kezd fejlődni. 1918 után Rábé 
a jugoszláv—magyar—román hármas határra kerül, az itteniek 
elveszítik korábbi piacozási lehetőségüket, és azután folyamatos 
a község lassú elhalása. 1900-ban 477 lakója volt. Ez a szám az 
1981. évi népszámlálási adatok szerint 120-ra csökkent. A falu 
egykor két utcából ált, napjainkban már csak egy sorban állnak 
a házak. Rábé mai lakói mind magyarok, de a háztartások két
harmadában ötven évnél idősebb emberek élnek, tehát hasonló 
lesz a sorsa, miint a közelében lévő egykori Sas Ülés település
nek: megszűnik.

Topolya

A község meglétére nincsenek adataink a korai középkor
ból. Először 1580-ban említik Kisbaja néven. Ekkor 21 adózó 
háza volt. 1665-ben a kalocsai érseki összeírásban szerepel To
poly névvel. A török hódoltság további korszakában elnéptele
nedik. 1731-ben csak pusztaként említik meg.

A község újkori fejlődése 1750-ban kezdődik, amikor Gras- 
salkovich kamarai elnök megbízza Csicsovszki Lajos szabadost, 
hogy végezze el a falu telepítését. A terv szerint 200 magyar és
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tót családot kellett volna letelepíteni. Ezek kétharmada magyar, 
egyharmada pedig szlovák volt. A lakosság nagy részét Pest, 
Heves és Borsod megyéből toborozzák. Kevesebb lakos jön a 
Jászságból és Komárom megyéből.

1768-ban 182 család él a községben. A szlovák lakosság a 
századfordulóig beolvad a magyar lakosságba: csak a személy
nevek utalnak egykori szlovák származásukra.

1805-ban 650 ház és 400 lakos van a községben. Egy év 
múlva mezővárosi szabadalmat kap.

A község lakóinak nagyobb hányada őstermelő, a napszá
mosréteg pedig kubikus vándormunkásként élt.

Az 1900. évi népszámlálás adatai szerint 12 029 lakosa volt 
a városnak, ebből 11 575 magyar, 166 német, 38 szerb és 569 
zsidó. A tíz évvel ezelőtti népszámláláskor Topolyán 17 331 sze
mély élt: 2750 szerb, 12 623 magyar, 308 Crna Gorani, 359 jugo
szláv.

Zenta

Nagy múltú város. Már az Árpádnkorban ismert volt. 1216- 
ban monostor volt itt az óbudai káptalan birtokában. 1506-ban 
Zenta szabad királyi város volt. A török defterekben is rend
szeresen megemlékeznek róla. 1686-ban és 1697-ben Európa leg
jelentősebb, legfontosabb csataterévé válik, amelynek következ
tében teljesen elnéptelenedik.

1702-ben a tiszai koronái kerülethez, majd 1751-ben a ki
váltságos tiszai koronái kerülethez tartozott, és ekkor mező
városi rangot is kapott.

Zenta török hódoltság utáni korszakában, 1740 körül jelen
nek meg az első magyar iparosok: 2 szabó, 2 csizmadia, 1 gomb
kötő, 1 kocsmáros. A magyar lakosság 1750 után telepszik meg 
Zentán, amikor a szerb határőrök innen is elköltöztek. 1756-ban 
225 magyar házaspár élt a városban. Számuk rohamosan növek
szik.

Zenta betelepítésére valószínűleg Redel kamarai jószágigaz
gat ó adhatta ki a rendeletet. A lakókat Pest-Bilis-Solt megyé
ből és a kecskeméti járásból toborozzák. Egy 1753-ban készült 
jegyzék szerint Abonyból 30, Jánoshidáról pedig 39 család szán
dékozott Szintára telepedni.

Az 1807-ben készített bérmálása anyakönyv adatai szerint 
Zenta akkori lakóinak legtöbbje Bács-Bodrog vármegyéből szár
mazik, de sokan jöttek a Jászságból, Heves vármegyéből és Sze
ged városából is.
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1848-ban, a szabadságharc idején a város elpusztul és vissza
fejlődik faluvá. Csaknem több miint tíz év elteltével lesz ismét 
rendezett tanácsú város. Ekkor kezd újból fejlődni, különösen 
a tiszai fakereskedelem hatására. A hetvenes években fölépí
tik a kórházat, iskolát, hidat. A századfordulón tovább tart ez 
a fejlődés, újabb munkásnegyedekkel bővül. 1911-ben a leégett 
városháza helyén új, monumentális városházát emelnek. 1918 
után újabb lakókkal szaporodik; új városnegyedben a szaloniki 
frontharcosok kapnak házakat. Zenta gazdasági élete visszafej
lődik, és a lakosság legnagyobb része kisiparból és földműve
lésből él.

A II. világháború után — a mezőgazdaság mellett — az 
ipari tevékenység is jelentősebbé kezd válni, s az újonnan léte
sített gyárakban dolgozik a lakosság jelentős része.

Jellemző azonban a zentaiaik magatartására, amit az egyik 
adatközlőnk, Pék Gyula mondott: az iparos is arra törekedett, 
hogy legalább 2 lánc földje legyen, s így megteremjen a gabo
nája, kukoricája, hogy az élelemre ne legyen gondja.

Zentának 1981-ben 30 519 lakója volt. Tizenöt nemzet és 
nemzetiség élt a városban. Ebből csak a népesebb csoportokat 
soroljuk fel: 25140 magyar, 2909 szerb, 322 cigány, 199 horvát, 
238 Crna Gora-i, 141 jugoszláv.

Az anyag elrendezése

Minden szónak a köznyelvi változata szerepéi címszóként, 
az irodalmi helyesírás szabályai szerint. Azokat a tájszavakat, 
amelyeknek nincsen köznyelvi megfelelője, mesterségesen meg
alkotott köznyelvi formában közöljük. Az állandóan használt 
szószerkezetek az első tagjuknak megfelelő betűrendi helyükre 
tettük. Ha az utótag önálló szócikként is szerepel, akkor uta
lunk is rá.

A szócikk felépítése

Az irodalmi nyelv megjelölése után nagyolt átírással közöl
jük a nyelvjárási alakot, ezután következik a nyelvtani para
digma. Főnév esetében a tárgy ragja, a többes szám jelen és 
a birtokos személyrag egyes szám harmadik személyében, igé
nél az alanyi ragozás első és második személyének a ragja, va
lamint a múlt idő egyes szám harmadik személyű alakja. Ezt 
követi a szófaji megjelölés, majd a szó előfordulási helye, ha
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az nem ismert minden településen. A területi meghatározás 
után következik a szó jelentése és jelentésváltozatai. A legkö
zönségesebb szavak jelentését németül adtuk meg. A több je
lentésű szavaknál számozzuk az egyes jelentéseket és olyan pél
damondatok következnek, amelyek a szó jelentését igazolják.

A szócikk legvégén Nr. megjelöléssel a néprajzi utalások 
találhatók, amelyek esetünkben a nyelvjárási szótárak gyakor
latától eltérően helyenként részletezőbbek, mert — mint a be
vezetőben utaltunk rá — a szókincs mellett a hagyományos 
építkezés néprajzi vonatkozásaira is figyeltünk. A néprajzi is
mertetésekben található tájnyelvi kifejezéseket dőlt betűkkel 
szedettük.

Mivel nem spontán beszélgetést folytattunk, közmondások, 
szólások nem kerültek elő, emiatt hiányoznak a szócikkek vé
géről. Igaz az a megállapítás tehát, hogy a földművesek ezeket 
az állandó szókapcsolatokat természetes módon, természetes hely
zetben használják.

A vö. a szócikk végén az utalásokra: a nyelvjárási alak
változatokra és az egyes szavak néprajzi összefüggéseire vo
natkozik.
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B. = Bezdán
figenév. = főnévi igenév
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A
ablak, ablak (-ot, -ok, -ja) fn. 

„Fenster”.
A ravatal mindig a két ablak 

közé mént. Két ablak vót, annak 
a közepire mént a halott. (B) □  
Az utcára csak égy ablak vót, 
de az sé nagy, a másik mög az 
udvarra nézött. (R.)

Nr. Martonoson, Máj dánban, 
Rábán a szegények házán csak 
egy ablak volt az utcáról. Nem 
középen állt, hanem aszimmetri
kusan a ház oldalán. A többi 
községben a végfalon két kisebb 
ablak volt. Ludason és Kelebián 
a tanyákon szimplák azok az ab
lakok, amelyek a múlt század 
hetvenes-nyolcvanas éveiben ké
szültek, ebben a században már 
a tanyákon is dupla ablakok vol
tak. A régi dupla ablakok szár
nya egyforma, így a külső kife
lé, a belső pedig befelé nyílik. □  
Mindenhol ismerik azt a hiedel
met, hogy a halottas ház ablakán 
nem jó belesni, mert a kíváncsis
kodó sárgaságot kap. Moravicán 
úgy tudják, hogy a leselkedőt 
magával viheti a halott. Zentán 
és Martonoson a halottas ház ab
lakába gyertyát tettek, amit ter
mészetesen meg is gyújtottak, 
míg a halott a szobában volt □  
A Tiszavidéken úgy segítettek a 
frászos gyereken, hogy ráverték

az oldalablakot. Zentán ezt a 
műveletet csak egyszer végezhet
ték el az asszonyok, csak úgy 
volt hatása. Topolyán e célra 
bármelyik ablak alkalmas volt. □  
Ludason úgy tartják: Ha zúg a 
tűz, mög fütyül az ablak, akkó 
veri a zördög a feleségit.

vö. oldalablak, vakablak, vak
lyuk

ablakalj ablaka) j (-át, -ok, -a) 
fn. „a ház utcai oldala”. L.

Az uccai ódalon az ablakajja, 
é van húzza az ajja feketévé, én 
mög kikké húzomt vót szép csil
lagos kik.

vö. alj, szokli

ablakfólia ablakfélfa (-át, -ák, 
-ja) fn. „ablaktok”. K, L.

Előbb raktuk alá a téglát, ak
kó később rátöttük az ablakto
kot, a régiek úgy monták: ab- 
lakfelfa. (K.)

vö. ablakráma, ablaktok

ablakfiók áblakfijók (-ot, -ok, 
-ja) fn. „ablaküveg”. M.

Ablakfijóknak montuk, vót 
amelik háromfijókos vót, még 
vót négyfijókos is.

vö. fiókos ablak

ablakráma ablakráma (-át, -ák, 
-ja) fn. „ablaktok”. Z.
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Komojabb ablak lett csináva, 
akkó ászt az asztalos csináta még 
az ablakrámát. (Z.)

vö. ablakfólia, ablaktok

ablakszárny ablakszárny (-ot, 
-ok, -a) fn. „az ablak nyitható 
része”. B. (-at, -ak, -a) M, Z, L.

Mindig duplán vőtak az ablak- 
szárnyok. Szimpla vót, de mindig 
vót kiviirü még bellürü. (B.) □  
Vót két szárnya, de leginkább 
égyszárnyas kis ablakok vótak. 
<L.)

ablaktok ablaktok (-ot, -ok, 
-ja) fn. „ablakkeret” K. Z.

Ablaktoknak mongyuk még 
ajtótoknak. (Z.)

vö. ablakfélfa, ablakráma

abronica abronyica (-át, -ák, 
-ája) fn. „vízhordórúd”. L, M, Z. 
abronica (-át, -ák, -ja) fn. T.

Az abronyicát ráraktuk a vál
tunkra, akkó elő égy kanta még 
hátú égy kanta az abronyicán. 
(M.) □  Az ápámékná itt vót éty 
kút, hozik még mindig árrú a 
kútrú a vizet, a vállon hoszták 
abronicává. (T.)

abrosz abrosz (-t, -ok, -a) fn.
„asztalterítő”.

Nr. Amellik jószág elősző mén 
ki a legelőre: malac vagy tehén, 
amíg még nem vót kint, abroszt 
terítenek, azon eresztik ki. (B.)
□  Martonoson ezzel szemben úgy 
tartják, akkor kell leteríteni az 
asztalterítőt az istálló ajtajába, 
ha új tehenet vesznek, mert ak

kor az állatot nem ronthatják 
meg: biztos ném rontik még.

acélos acélas mn. „kemény”. 
B, L, M.

Ojan acélas téglát égettek a 
gyárban. (B.) □  A ludasi nád a 
jó, mer vékony és acélas. (L.)

Nr. Csak vékony, hosszú szálú 
nádat használtak a tetőfedésre, 
mert az keményebb, nem korhadt 
el olyan gyorsan, mint a  vastag 
szálú nád. Tetőfedésre nem sze
rettek homoki nádat használni, 
mert puha volt.

ács, ács (-ot, -ok, -a) fn. 
„Zimmermann”.

Nr. A Jézuska meg a Szent Pé
ter mentek falurú falura. Bé- 
méntek a kocsmába, ott kaptak 
csak hejet az istállóba. Az ácsok 
még mulattak bént. Berúgtak. 
Ezék még feküttek a fődön, a 
priccsén. Az ácsok még mongyák:

— Hát ezék itt pihennekl Agy- 
gyünk mán a külsőnek égy párat!

— Mégverték a Pétért, az fe- 
kütt kívűrű. Szent Pétért még
verték. Azt mongya Jézus:

— Pétér, féküggy te belüre, 
majd én fékszék kivűre. Hogy 
verjenek még éngémet!

Gyüttek a zácsok mégin.
— Ennye, aggyünk mán a bel

sőnek is égy kicsit, no!
Megverték Szent Pétért megin. 

Mikó mégverték, azt monta a 
Jézusnak:

— Uram, teremtőm! Aggyunk 
a fába vasgörcsöt!

Azt monta a Jézuska:
— Nem, Péter, elég lesz bele 

a fagörcs is.



19

Hát azé van fagörcs, mer Szent 
Péter észt kívánta. (M.)

Topolyán úgy tudják, azért van 
a fában csomó, mert az ácsok ké
szítették el a keresztfát, amelyre 
Jézust felfeszíttették.

ácsajtó ácsajtó (-t, -k, -ja) fn. 
„durván megmunkált ajtószámy”. 
Z.

Az istálló ajtója általában két
felé nyilós vót, és akkó, ha köl
tött, az egyik felit nyitta, ha köl
tött, mind a kettőt. Ezek itt mind 
ácsajtók vótak.

ágas ágas (-t, -ok, -a), fn. „a 
gémeskút tartóoszlopa”. R, T, Z.

Abba a zidöbe nagyon sok gé
meskút vót. Az ácsok csináták, 
komoj oszlop köllött, ojan két
ágú, ágasnak montuk. (Z.) □  Mög 
vót az ustorfa, mög az ágas. (R.)

2. „köcsögtartó”. T.
Mink fősztük a szilvalékvárt, 

oszt köcsögbe raktuk. Hát vót 
ojan ágas, így átak, raktuk fő rá 
a köcsögöt. Montuk, akaszd az 
ágasra!

3. „ágasfa a tetőszerkezetben”. 
K.

Vót itt a negyedik ház is, úgy 
vót mögcsinálva. Ojan ágasfa vót, 
mint a kút ágas. A  véginé a kösz- 
falak mellett, mög a két véginé 
vót leföddé. (K.)

Nr. A néprajzi szakirodalom
ban ágasfás szelemenes tetőszer
kezetként számon tartott tető
konstrukció, Bezdán kivételével, 
valamennyi kutatóponton ismert 
volt. A lakóházak esetében, Ke-

lebiát kivéve, mindenhol csak 
.félágasokat alkalmaztak. Marto
noson és Rábén a szelement olló
ágas tartotta. A dohányszárítók 
és szénapajták szerkezete ágas
fás szelemenes volt az előbb em
lített kutatópontokon.

vő. gémeskút, kecske, kútágas, 
láb, ollófa

ágy ágy (-ot, -ok, -a) B. (-at, 
-ak, -a) fn. „Bett”. K, L, M, O, 
R, T, Z.

Kisházba aluttunk, abba ágy 
vót még én is most abba alszok, 
ágyba. A kik még sokan vótak, ott 
nem rékamé vót, haném csiná- 
tak négy lábot, akkó arra rak
tak dészkát, téttek rá szómazsá- 
kot, priccsnek hitták, azon he
vertek nappa. (B.) □  FŐ vótak 
vette az ágyak, slingőtt párnák 
vótak. (Z.)

2. „melegágy”. M.
Tíz-tizenkét méterés az ágy. A  

régiekné is ágyak vótak. Csak 
akkó még ném vót fólia, amivé 
étakarják, haném őriszték, mer 
nagyon kifürdötték, csörgővé 
csörgettek, hogy a madarak ne 
vigyék é a palántákat. (M.)

vő. ágyás, boldogasszony-ágy, 
gyermekágy, melegágy, vetett ágy

agyagos agyagos mn. „tönern”.
Agyagos fődet hasznátunk. Vót 

úgy, hogy a helszinen ástuk ki 
a gödröt. (B.)

ágyalódik ágyalódik (-ok, -sz, 
-ott) ikes ige „megveti az ágyat”. 
K, L, R.
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Akkó egyikön vót mint a nyú- 
tófa, úgy a tetejin főágyallóttunk. 
(L.) □  A mi anyánk fogta magát, 
fölágyalódott. K.) □  Mikó főke- 
tünk, akkó főágyalódtunk. (R.)

ágyás ágy ás (-t, -ok, -a) fn. 
„virágok, vetemények termeszté
sére elkülönített terület, melyet 
kis utakról munkálhattak”. B, K, 
L, O, R, T, Z.

A Kulut uccán vótak nagy ker
tek. Ott még a hajmát is ágyás- 
ba tették. Mindén ágyásná van 
égy ut. Akkó mondom, minek 
csinánok utat, annyi fődet épa- 
zarónak. (B.)

2. „palántás”. K.
Mikó évetik a magokat, ászt 

híjják ágyásnak. Ijen ágyásokat, 
mind ez az asztal, csinátunk, 
könnyebb locsóni. (K.)

3. „melegágy”. Z.
A palántáknak csinátunk kü

lön ágyást. Lószart tésznek, árrá 
fődet. A lószar melegíti.

4. „az a sármennyiség, amely
ből a válykot készítik”. K.

Mi ném bányába csinátuk, ha
nem ágyásnak csinátuk a sarat. 
Én möggázótam lábba. Fekete 
fődbű csinátam, mög esött bele 
sárga is. Akkó töttünk bele péj- 
vát is. Belegázótuk.

vö. ágy, bánya

ágyterítő ágyterítő (-t, -k, -je) 
fn. „olyan lepedő, amellyel az 
ágyat leterítették”.

Ojan vót az asztalterítő, mint 
az ágyterítő. Fehír lukacsos, hím- 
zett terítő. A  szüléné ojan szíles 
cakni vót, tiszta lik vót. (Ó.)

Nr. A századfordulóig a tiszta
szoba vetett ágyát fehér, gazda
gon hímzett lepedővel terítették 
le. Az idősebbeknél még a két 
világháború közötti időszakban is 
ez volt a divat. A század első 
évtizedében azonban megjelen
nek a  színes ágyterítők is. Kele- 
bián és Ludason a piros „cvili” 
ágyterítőt kedvelték, Topolyán, 
Zentán, Ómoravicán a mintás 
szövet ágyterítők váltották fel a 
korábban fehér vászonból ké
szült, hímzett lepedőket.

vö. lepedő
ajfurkapu ajfurkapu (-t, -k, 

-ja) fn. „olyan nagy kapu, amely
nek teteje is van”. B.

Az ajfurkapunak vót plafony- 
nya is. A köröszt épületékné ott 
vót ez a bejárat. (B.)

ajtó ajtó (-t, -k, -ja) fn. „Tűr”.
Ászt monták, söprűve támasz

szák be az ajtót, akkó nem gyün 
be a boszorkány. (Z.)

Nr. A régi ajtókon nem volt 
üveg, széles pallóból készültek. 
Több helyen találhatunk még 
olyan ajtókat, amelyeket utólag 
üvegeztek be. Előbb a tisztaszo
bába tettek üvegajtót, később 
ilyen került a lakószobába is, a 
bejárati ajtók korábban ritkán 
voltak üvegesek. Bezdánban a 
konyhán olyan ajtókat is alkal
maztak, amelyek máshol az is
tállókon találhatók. Külön nyílott 
a felső része és külön az alja. □  
Ha kisbaba van a házban, akkor 
éjszakára az ajtóba rakták a söp
rűt, hogy a boszorkány ne me* 
hessen be. □  Topolyán az ajtóban
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várták az esküvőről hazatérő fia
talokat. Az örömanya gyertyát 
tart a kezében. Újabban cukorral 
szórja meg a fiatal párt. □  Mar
tonoson a gűgyű a farával csuk
ta be az ajtót. □  Ha valaki után 
kinyílik, akkor minden község
ben úgy tudják, hogy az illető 
hamarosan meg fog halni.

vö. rostély, sorompó, saroglya, 
verőce

ajtófélfa ajtóféfa (-át, -ák, -ja) 
fn. „ajtótok’*. M. ajtófélfa (-át, 
-ák, -ja) K, L, Z, T.

Nr. Hát rátétté a kalapját [a 
gyerekre], megmérte rá a vizet 
az ajtóféfán, kanálla. Mégmozs- 
datta, akkó mégitatta. Akkó a 
többi vizet odamérte. Akkó fő
hajtotta a ruháját, akkó avva 
mégtürűte. (M.) □  Az ajtófélfát 
fokhagymává mégkenyték bo
szorkányság m iatt (T.) □  Három- 
királyok napján az ajtófélfa bo
rítására fölírják a három szent 
király nevének kezdőbetűjét: 
G+M +B. Ügy tartották, így nem 
éri baj, szerencsétlenség a házat. 
Á krétával fölírt nevek az első 
nagytakarításig maradtak az aj
tón. □  Zentán a háziasszony írta 
föl, akkor, amikor meghozta a 
szenteltvizet a templomból. Mar
tonoson, Ludason azonban a he
lyi plébános járja végig a háza
kat január 6. és február 2. kö
zött. Miután megszentöli a házat, 
fölírja a három király nevét, itt 
már úgy vélik, ebből a jelzésből 
lehet tudni, hogy náluk járt a 
pap.

vö. ajtószárfa

ajtószárfa ajtószárfa (-át, -ák, 
-ája) fn. „ajtótok”. B.

Az ajtószárfán vót még a sa
rokvas. 

vö. ajtófélfa

akol akó (-t, -k, -ja) ín. „a 
disznóól előtti födetlen rész, ki
futó”. B, T. akól (-t, -ak, -ja) K, 
L, M, Ö, R, Z.

A disznóól előtt vót az akó. 
A lónak a patkóját téttük oda. 
(B.) □  Az epérfa jobban az akó- 
ná, a disznóólná vót, hűvöst is ad 
még belepotyogott az epér. (T.) □  
Vót nekük külön disznóól, ott 
vótak ben éecakára. Osztán hun 
lé vót nekik választa ojan tíz
öles porta, ük napközben ott pa- 
taléroztak. (L.)

Nr. Az akol ajtajára szögezik 
a talált hétlyukú patkót, hogy a 
hízók szerencsésen meghízzanak. 
Még manapság is a disznóólakon 
ott látni ezeket a talált patkó
kat. Az akol ajtajába teríti le a 
háziasszony a kötőjét, ha kisma
lacokat vásárolnak és azokat ha
zahozzák. Martonoson még min
dig él ez a szokás, de a szabad
kai tanyákon is előfordul, hogy 
így engedik be a malacokat.

2. „rudakból összeállított kerí
tés a trágyadombon”. T,

Ott vót a gané és azon vótak 
a tehenek az akóba nyáron. T. 

vö. korlát, kifutó, nyári jászol

alj ajj (-át, -afc, -ja) fn. „a ház 
falának a földtől kb. 50 cm kiug
ró része”.

A ház ajját feketéve húzták é 
vagy szürkévé. (B.)
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Nr. A házak lábazatát koráb
ban feketével húzták el. Nem 
tudni, mikor kezdődik el a szí
nes lábazat megjelenése. Topo
lyán kéket, Bezdánban zöldet 
használtak. Kelebián csak a ma
gyarok házának a lábazata volt 
elhúzva, Moravicán viszont a he
lyi katolikusok húzták el a há
zuk alját feketével vagy sötét
barnával. A reformátusok házfa
la tiszta fehér vagy világossárga 
volt.

vö. ablakalja, szokli

állószékes tető állószékes tető 
(-t, -Jc, -je) fn. „olyan tető, 
amelynél a padlástérben állvány 
épül, s ennek keretes szerkezete 
tartja a tetőzet terhét”. M, T, Z. 
állószékös tető (-t, -k, -je) R.

Még van az állószékés tető, írá
sosan állószék, ez itt tartja a ho- 
rokfát derékba. (M.)

Nr. Az ácsok által használatos 
műszó, csak olyanok ismerik, 
akik ugyan nem voltak szakem
berek, de ács mellett dolgoztak. 
Hét méternél szélesebb házak 
esetében kizárólag ilyen tetőszer
kezetet alkalmaztak Zentán. □  
Topolyán a nyolc méter széles 
házakra készítették az ácsok ezt 
a típusú tetőszerkezetet. Az anya
falra vagy a vezérfalra kerülnek a 
koszorúgéréndák, s ezekbe csapol
ják be a fiókgerendákat, kisgé- 
réndákat. Ezekbe a fiókgerendák
ba vannak csapolva a széklábak 
(T.), a tartóoszlopok (Z.), mind
egyik tartóoszlopban vagy egy pár 
könyökfa, karpánt (Z.), vagy mejj-

szorító (T.) van, s ezek tartják a 
szelement, amelyhez azután be
csapolják a szarufákat, a horog
fákat. A két szarufát pedig a fo
gófa, fogópár, kakasülő biztosít
ja ki, hogy szilárdan álljon. Az 
állószékes tetőszerkezet a zsinór- 
palláson (T.) áll, ennek az elké
szítésével kezdődik a tető felállí
tása. A ma élő ácsok többnyire 
már ezt a szerkezetű tetőt ácsol
ták. Mindaddig ezt alkalmazták, 
míg nem jött helyette divatba a 
sátortető.

vö. horogfa, kisgerenda, mell
szorító, székláb, zsinórpad

almárium almárijum (-ot, -ok, 
-ja) fn. „fiókos szekrény”. K, L, 
Z. álmárium (-ot, -ok, -ja) T. 
ómárium (-ot, -ok, -ja) B.

Az almárijum az elő vót, a 
nagy gérénda alatt, aZ ablak kö
zött vót almárijum □  Csak álmá
rium vót még kaszli. Az ágy 
előtt vót a két ablak fölülrű, kosz
té vót az álmárium □  ómárium  
is vót, abba raktuk a fehérne
műt. Vót négy fijókja. Az ott vót 
elő a két ágy között.

2. „egyajtós szekrény”. Ó.
Vótak szekrínyék, amit almári- 

jumnak hittak. Az almárijumnak 
égy nagy ajtója vót.

Nr. Az almáriumot századunk 
elején kapták a férjhez menő lá
nyok kelengyébe. Az adatközlők 
legtöbbjének még volt almári
um ja a tisztaszobában gyerekko
rában. A húszas években jelen
nek meg a  parasztság körében 
az egyajtós, később kétajtós szék-
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rények, a sifonérok, sifonyérok. 
Az almárium a régi tisztaszobá
ban vagy középen volt a két ab
lak között, vagy pedig a vetett 
ágy oldalában. Rendszerint slin- 
gölt terítővei takarták le, s itt 
őrizték a búcsúról hozott kegy
tárgyakat, szebb porceláncsészé
ket, tányérokat, poharakat. Az 
almárium fölé kerültek a falra 
a családi fényképek. Fekete vagy 
sötétbarna színű almáriumok vol
tak ezen a vidéken. Két változa
tuk ismert: a három-, illetve 
négyfiókos almáriumok. Porcelán 
vagy réz volt a fogantyújuk. □  
Egyes almáriumokban volt egy 
kisebb fiók, itt tartották a fon
tosabb iratokat, imakönyvet, 
pénzt. Ide dugták el a burokban 
született gyerekek burkát is, 
mert ezt őrizni kellett, mert ha 
elveszett, akkor szerencsétlenné 
vált az, aki burokban született. 
Ezt pedig sokszor ellopták, kü
lönösen a bábasszonyok, szülész- 
nők, jó pénzért eladták, mert 
úgy tartották, Zentán például, 
hogy akinek ilyen burka van, 
annak szerencséje lesz, ha a tör
vénybe megy, meg nem fogja a 
golyó. □  Az almáriumot a húszas 
években már nem kapták a lá
nyok kelengyébe, de ezeket a fi
ókos szekrényeket nem dobják 
ki, hanem előbb a lakószobába, 
onnan a konyhába, majd a kam
rába kerülnek. Idős házaspárok
nál még napjainkban is áll ez 
a bútordarab a kamrában. Az 
egykori tiszta ruha helyén ma 
már limlom található, 

vö, sublót

alsó ajtó alsó ajtó (-t, -k, -ja) 
fn. „kerítésben álló kiskapu”. M.

Az az alsó ajtó vót, a végin 
még a fölső ajtó vó t 

vö. kiskapu, kóter

alsókonyha alsókonyha (•át, 
-ák, -ója) fn. „ahol takaréktűz
helyen nyáron főznek”. M.

Az alsókonyhába főzött, spor- 
hétja vót neki. 

vö. kutyár, lacikonyha

alsószegés alsószégés (-t, -ék, 
-e) fn. „az első nádréteg, amelyet 
rávarrnak a varrólécre”. L.

Az alsószégést mikó lekötték, 
akkó rászoríjják, akkó mégin rá- 
terítötték és utána főverték a 
nádat a furkóva. 

vö. terítés

ambitus hambitus (-t, -ok, -a) 
fn. „tornác”. K. (régi)

A gangot a nagyon régiek ham- 
bitusnak hítták, a magyarok is 
úgy monták. Valamikó a zén 
öreganyám mög öregapám alutt 
a hambituson. 

vo. gang

anyafal anyafal (-at, -ák, -a) 
fn. „az a fal, amelyen a ház te
tőszerkezete nyugszik”. L, M.

Itt nálunk ötven centi az anya
fal körű. (L.)

Nr. A ház külső fala korábban 
100—80 cm vastagságú volt. Ez 
azután fokozatosan keskenyedett. 
A tető alatt 50 cm vastagságú 
volt. Zentán járta az a mondás: 
„Ojan falat vertünk, hogy a vő-
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légíny fényképje hanyatt fekütt 
a falon!”

vö. falverő, közfal, vezérfal

árenda árenda (-át, -ák, -ája) 
fn. „haszonbérlet”. K, H.

Minálunk nem hítták placcnak, 
mer itt több főd vót a házná, 
mink ászt áréndábú tartottuk. 
(K.)

árendál áréndál (-ok, -sz, -t) 
ts. ige „haszonbérbe vesz”.

Erre kint áréndáták a házat 
Szent Miháltú Szent Mihálig, a 
a fődet is, minden évbe mégis- 
métőték. (L.)

árendás árendás mn. „olyan 
ház vagy föld, amelyet haszon
bérbe vettek”. L, M, R, T.

Éppen égy amérikánusnak most 
bontották lé a házát Égisz idáig 
mögvót. Jó ideig laktak benne 
úgy áréndásan. (R.)

vö. házbér, zsellér

árnyékszék árnyékszék (-ét, -ek, 
-je) fn. „illemhely”. B, L. ár- 
nyíkszék (-et, -ek, -je) Ó, M. 
árnyíkszík (-et, -ek, -je) Ó.

A vécé, annak sok neve vót: 
hajzli vót a gyerökkoromig, az
tán gyűtt az árnyékszék, utána 
vót núzsnik, most mög vécé. (L.)
□  Egyik helén pityerének, másik 
helén ámyíkszéknek hitták. (M.)
□  Egyik monta árnyíkszík, a má
sik klozét még rétérát (Ó.)

vö. hajzli, klozet, pityere, vécé

ártézi kút ártézi kút (-at, -ak, 
-tya) fn. „fúrott kút. amelynek

vizét természetes nyomás hajtja 
fel”. B, M, O, R, T, Z.

Ártézi kutat alighanem 1913- 
bán vagy 14-ben fúrtak. Mán be 
vót vele hálózva a fél falu. (R.)
□  A Tisza vizet itták, míg ném 
vót ártézi kutunk. Akkó még vót, 
aki a tizennégyes háborúba is 
árúta krajcáré a v ize t (M.)

vö. fúrott kút

ásott kút ásott kút (-at, -ak, 
-tya) fn. „olyan kút, amelyet 8— 
10 méter mélyre ásnak le”.

Ásott kút vót, mög még márna 
is az van. Eleibe vót fődbü, de 
beszakadt, osztán hosztak Makó- 
rú kúttéglát. (R.)

Nr. Minden háznál volt kút. 
Bezdánban esetleg a ház előtt is 
állhatott, ha ott jobb volt a víz.
□  Még a második világháború 
után is az ásott kutak vizét it
ták, Kelebián, Ludason isszák 
még napjainkban is. Ha nem volt 
jó a víz, akkor hoztak a szom
szédból vagy olyan helyről, ahol 
jó volt. Ezért azonban sohasem 
fizettek. □  A kutakat többnyire 
kitéglázták kúttéglával. Az agya
gos földet azonban nem kellett 
kirakni. □  Martonoson régebben 
nem téglázták ki a kutakat. 
Ilyenkor keskenyebb volt a kút 
szájának az átmérője és nem om
lott be. □  Ludason vízkeresztkor 
nemcsak a házat, hanem a kutat 
is megszentelték. □  December 24- 
én általános szokás volt az, hogy 
almát dobtak a kútba. Leginkább 
vízkeresztig maradt az alma a 
vízben, de Ludason már újévkor, 
Topolyán pedig akkor ették még,
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amikor kihalászták. A kútba do
bott almát szétosztották a család 
tagja között, mert úgy tudják, 
hogy akkor nem tévednek el. 
Emiatt adtak az állatoknak is. □  
A kút vizét oltatlan mésszel tisz
tították; ettől a víz néhány nap 
alatt megtisztul.

vö. csigás kút, csordakút, gé- 
meskút, gulyakút, kallantyús kút, 
kerekes kút, kettős kút, panda- 
jos kút

asztal asztal f-t, -ofc, -ja) fn..
„Tisch”.

Mink gyerökők az ágyon öt
tünk, hároman-öten égy tányér
bú. Nekünk csak az apánk üt az 
asztalhó, közülünk égy se üt oda. 
(K.)

Nr. A tisztaszoba legfontosabb 
kelléke az asztal. Mindig a szo
ba közepén áll a nagygerenda 
alatt. □  A ma élő idősek nem 
emlékeznek már a régi típusú, 
faragott kecskelábas asztalokra.
□  Topolyán a fiatal pár, mikor 
beköltözik új otthonába, kenye
ret tesz az asztalra, hogy mindig 
legyen kenyér a házban. Ha új 
házat építenek, akkor a bútorok

közül az asztalt viszik be először 
a szobába, arra frissen sült ke
nyeret tesznek, a falakra az 
ágyak föle pedig fölakasztják a 
szent képeket. □  A konyhába ak
kor kerül asztal, amikor meg
szüntetik a szabadkéményt, 

vö. karácsonyi asztal

átalgérénda átalgérénda (-át, 
-ák, -ája) fn. „fiókgerenda”. R.

Az átalgéréndát a falra töszik, 
amelik átköti az égyik falat a 
másikba. A mestörgérénda van a 
közepin, ami összefogi, az az 
átalgérénda. 

vö. kisgerenda

átalkötő átalkötő (-t, -k, -je) 
fn. „kakasülő”. M.

Ahun szelemén van, ott nincs 
átalkötő. Vót körösztü átalkötő 
mindén horogfán. 

vö. kakasülő

áthidalófa áthidalófa (-át, -ák, 
-ája) fn. „az a gerenda, amelyet 
az ablak fölé raknak”. R.

Az ablakhó áthidalófát téttünk 
ágácbú, gömbfát is. 

vö. durcumg, szemöldökfa



B
bak bak (-t, -ok, -ja) fn. „két- 

két kereszt alakba öszerótt lábon 
álló faállvány”. L.

Vótak ijen fábú bakok csináva, 
arra vót a deszka és a dérékajj.

vö. kucó, priccs, vacok

ballangó ballangó (-t, -k, -ja) 
fn. „ördögszekér”. K, L, M, T.

A ballangó az a páré, össze na- 
gyón vigyázni köllött a pásztor
nak arra a jószágra, mer szeles 
időbe úgy hempérgette a szél, 
mer a jószág megijed tűle. (M.)

Nr. Szegény ember tüzelője, ka
zalszámra szedték össze és evvel 
fűtötték a kemencét.

vö. boodor

bandagazda bandagazda (-t, 
-ák, -ja) fn. „a falverő bandában 
a vállalkozó”. R, Z, T.

Ritkán vót az, aki móvába 
mönt. Igencsak a banda össze- 
szövetközött, möntek azok más
nak is, aki vezette, az vót a ban
dagazda. (R.) □  A bandagazda én 
vótam. Én kaptam másfél részt. 
Enyém vót a szerszám. (T.)

vö. falverő, falvezető

bánya bánya (-át, -ák, -ája) fn. 
„az a sármennyiség, amelyet egy 
nap alatt feldolgoztak vályog
nak”. M.

Most az utóbbi időbe öt-hat 
száz vájóknak égy bányát még- 
csinátam. Ezérkét-háromszázat
mégcsinátam az asszonnya égy 
nap.

vö. ágyás

banyakemence banyekeménce 
(-ét, -ék, -éje) fn. „vesszővázas 
boglya alakú kemence”. B, T, Z. 
banyakemönce K, L, R. banya- 
kemince (-ét, -ék, -éje) M.

Szálmává még szárrá fűtöt
tek a  banyakeméncébe. (T.) □  
Két banyakemöncét hasznátunk, 
az égyiket mindén nap, a mási
kat csak ünnepkó. (K.) □  Vót ba- 
nyakemince is, ojan régi fajta 
banyakemince.

vö. búgos kemence, kemence

bárány báránka (-át, -ák, -ája) 
fn.- „karácsony estéjén az asztal 
alá terített szalmaköteg”. (T.)

Nr. Az én ápám mikó behoszta 
a szálmát, akkó égy nagykosárba 
hoszta be, ősz begyütt a kosárra, 
lététté a kosarát, rátétté a mi
éit a fejirű a kosárra, csinát égy 
kis báránkát. (T.) □  Topolyán, 
amikor betették a szalmát, ak
kor köszöntötték be a karácsonyt 
a következő szöveggel: 

Dicsértessék a Jézus! 
Mindörökké ámen.
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Hálát aggyunk az istennek, 
hogy méghagyta élni a szent 
karácsony estéjit, Krisztus 
urunk születése napját! 
Engéggye az Űristen, hogy 
több számos esztendőket is él
hessünk, de ne ijen búval és 
bánattá!
örvendetés napokká, aggyon 
az Isten: bort, búzát, békessí- 
gét, országunknak mégmar a- 
dást!
Ha pedig valakit kiszólít a 
családbú, aggyon neki örök 
nyugodalmat.

Évvé köszöntötte az én apám 
a karácsony estéjét. Égy kis csó
vát kötött Má a szálmáva együtt 
hozta, azt idetétte az asztal lá
bára, és akkó aggyunk a bárán- 
kának mindén évésbű, mer bab
leves, mákos tészta, aszalt szilva, 
birsalma, ez vót a karácsony es
téjének a vacsorája. Téttek sót 
oda, kukoricát A jószág mégétte. 

vö. karácsonyi asztal

barka barka (-át, -ák, -ája) fn. 
„fűzfa virágja”.

Nr. Míkó százhúsz napig úszott 
a bárka, akkó Noé megemléké- 
zett istenrü. Akkó ászt mondta: 
„Ebocsájt égy galambot Hogyha 
má urassan száll, akkó még ném 
lőhet kimönni, de ha hoz vala
mit, ami zöldell mán, akkó jó ” 
Hát akkó hoz a galamb a szájá
ba égy barkát. Fűzfavirágot ko
rán márciusba. Égy fűzfabarkát 
No akkó mégörűt Noé, hogy ném 
marad örökké a bárkába, hanem 
lösz neki szabadulása. (K.) 

vö. eresz, oldalablak

baromfiól baromfiól (-at, -ak, 
-ja) fn. „a baromfinak készített
ház”. L.

A baromfiól nádbú vót ékerit- 
té, sárra betapiszta.

vö. baromfiverem, csirkeól, ke
mencetyúkól, tyúkól

baromfiverem baromfiveröm 
(-öt, -ök, -je) fn. „a baromfi szá
mára a földbe leásott ketrec”. R.
(régi)

Valamiké vót léássa a fődbe, 
tető lőtt rácsináva, fődbe vótak 
léássa, úgy hitták: barofiveröm. 
Még az én koromba, gyerekko
romba vó t Az nagyon meleg vót, 
télön oszt a tyúkok jobban tojtak.

vö. baromfiól, csirkeól, kemen
cetyúkól, tyúkól

bél bél (-t, -ek, -e) fn. „rostos 
anyag, amely a mécsesben ég”.

Ruhábú csináltak bélt és mé
csét csinátak. (L).

benéz benéz (-ek, -el, -ett) ts. 
ige „megnézi, hogy egyenesen ve
rik-e a falat”. (L).

A deszkát mindig benézik, és 
csüggőszték a sarkát különösen, 
mer a sarok után mén a többi. 

vö. csüngőzik

berakott sparhelt berakott 
sporhét (-ot, -ok, -ja) fn „vá
lyogból készült takaréktűzhely”. 
M, Z.

Vót éty berakott sporhét, tég- 
lábú vót az ódala, öntött vas a 
teteje, ezén főzött édésanyám. 
(Z.)
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vö. csikósparhelt, rakott spar- 
helt, sparhelt

bikahomlokú bikahomlokú mn. 
„a szalmakazalnak a bika hom
lokára emlékeztető kidudorodó 
része”. B, K, L, T.

A szalmát ászt kazalba rak- 
tűk» A bikahomlokú az gömböjű 
vót. Vót sima kazal még bika- 
homlokú. (T.)

vö. gazdásos

bírós bírós mn. „gazdag”. K, M.
Rongypokróc csak aki birósabb 

vót, anná vót, a széginyéknek 
bizony ném vót, örűt, ha szom
baton főmázóta. (M.)

bodza bodza (-át, -ák, -ája) fn. 
„Holunder”.

Nr. Pünkösdkó bodzával virá
goztunk ki. A  bodza az még víz
özön előtti virág. A Noé a bár
kává émént, és amikó emut a 
vízözön, elősző a bodza virágzott 
ki. (Z.) □  Kelebián, Ludason, 
Zen tán, Martonoson pünkösd haj
nalán rakták ki a bodzát, nap
kelte előtt. A kerítésre, a csur- 
gásba, még a kútgémre is került 
a virágból. Az ünnep elmúltával 
nem szedték le, hanem az ott 
száradt el, a szél fújta le. Mar
tonoson egyéb tavaszi virágokat 
is kitettek az ablakba pünkösd 
tiszteletére. Zentán úgy tudják, 
akkor lesz szerencse a házban, 
ha a bodza űrnapjáig ott marad 
a kerítésen. Kelebián és Luda
son még 1988-ban is kivirágoz
ták a házak ablakait és a kerí
téseket pünkösd szombatján. □

Moravicán és Bezdánban május 
elsején szokás a házak utcai 
homlokzatát bodzával, orgonával 
vagy más virággal kidíszíteni. 
Bezdánban úgy tartják, hogy az 
itteni németek szokását vették 
át, májusfát is állítottak. Mora
vicán meg a tavaszt köszöntik 
fel a zöld ággal, virágokkal.

bódé bódé (-t, -k, -ja) „a ve
tett ágyban a ráma alatti rész, 
ahol nem volt ágynemű”. R.

Vót, ahun vótak erősebb fák, 
mint a létra, úgy nézött ki, arra 
főraktuk a zágyat. Akkó alú 
mink befeküttünk. Mink csak 
bódénak hittük.

vö. supelát, sutty

boglya bagja (át, -ák, -ája) fn. 
„kupola formájú szénarakás”. L, 
K. M. bog ja (-át, -ok, -ája) R, 
Z. T.

A szénát ojan kerek bagjába 
tétték, téttek bele rudat, hogy né 
vigye el, körűfogták jobban. (M.)
□  Hát széna vót mindén házná, 
ahun jószág vót. Ászt kazalba 
rakják mög bogjába, ha ném 
ölég száraz. (R.)

2. „lekaszált szénarakás a föl
dön”. Ó.

A bogja az kin a hérefődön, 
én ném tudom, hogy a házná 
lehet bogját csináni.

Nr. Minden bizonnyal újabb 
keletű szokás, hogy a boglya kö
zepébe rudat raknak és a köré 
rakják a szénát. Ludason úgy 
tartják: A bagja kerek, ha szé
pen össze van rakka, ojan, mint 
a körte.
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bogrács bogrács (-ot, -ok, -a) 
fn. „üst”. B, Z.

Vót nekük bográcsunk, akibe 
fősztünk. Nálunk mént égy árok, 
akkó abba az árokbo csinátunk 
a bográcsnak helet. (B.)

vö. katlan

boldogasszony-ágy boldogasz- 
szony-ágy (-át, -ok, -a) fn. „gye
rekágy”. K, L, M, Z.

Nr. Szűz Mária is boldog asz- 
szony vót, aki szül, az mégér- 
demli. Ném monták, hogy álla
potos még terhes, hanem ászt 
monták: boldog állapotban van, 
és azé boldogasszony-ágya. (Z.) □  
Akkó még csak ijen bábasszo
nyok vótak. Vót, aki égy székét 
főfordított, arra ütették és úgy 
szülte még a gyerékit. Akkó mi
kó vezette, a bábasszony kérdéz- 
te: „Hova mégy?” „Boldogasz- 
szony-ágyára.” Ászt köllött mon
dani az asszonynak háromszó 
égymás után. De én észt babo
nának tartottam akkó is. (M.)

vö. gyerekágy, szúnyogháló

bolthajtás bóthajtás (-t, -ok, -a) 
fn. „boltívekkel ellátott épít
mény”.

Vót, ahun téglábú vót a gang, 
pláné a bunyévácokná, ölég vas
tag oszlopok vótak, akkó ijen 
bóthajtásra gyűtt. (L).

2. „a szabadkémény kémény 
alatti része”. M. R.

Legelsőbb mán a kímíny bót
hajtásra úgy mögy fő, bóthajtás
ra. Körbe-körbe mént a tetőig. 
Kör alakú vót a bóthajtás. (R.)

bondor bondor (-t, -ok, -ja) fn. 
„ördögszekér”. Ó.

Abba az időbe a tallókon vót 
sok bondor, és mikó a szil vót, 
kirángatta, akkó összeszétték és 
avva fűtöttek. A talló végin vót, 
hogy végig bondor vót. Akkó á 
níp mént ki, és kapáta ki.

vö. ballangó

bődön bödön (-t, -ök, -nje) fn. 
„fedeles edény zsír tartására”. L. 
bödöny (-t, -öle, -nye). K, M, R. 
döböny (-1, -öle, -e). Z. véndő (-t, 
-k, -je). B.

A zsír bödönbe vót, vót bádog- 
mög fabödön. (L.) □  A zsír azok
ba a régi fajta bödönyökbe vót, 
mint a locsoló, úgy nézött ki. (R.)
□  A zsír a döbönybe vót, igen
csak a spajzba.ÍJA zsir ott vót 
hátú a véndőbe.

bölcső bőcső (-t, -k, -je) fn. 
„Wiege”.

Vót, ameliknek vót bőcsője, de 
legtöbbjét teknyőbe ringatták. 
Még vót ojan bőcső állású kosár. 
(M.)

Nr. Nem vót nekünk kocsi, 
csak ojan talpas ringó bőcső. 
Teknyőbőcsőt láttam Oroszlámo- 
són. (R.) □  Teknőbölcsőt Moravi- 
cán is használtak, a szegényeb
beknél volt ilyen típusú bölcső, 
de ez nem volt általános, ennek 
ellenére még a tanítónak is ilyen 
bölcsője volt a tízes évek végén. 
„Még hogy a szégínyéknek! Mi
kó engém beattak az iskolába, én 
bejártam a harmadikba. No oszt 
engém betuszkót Kovács tanító
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néni, b esö té títé tt és abba a tek- 
nyőbe kö ltö tt ringatni. (ö.)

bőrfa bőrfa (-át, -ák, -ája) fn. 
„a jászol előtti hosszú rúd, 
amelyhez a nagy állatokat kö
tötték”. (B.)

Léástunk három oszlopot, arra 
bécsapótuk a vastag fát, abba 
tettük a karikát, ahhó kötötték a 
jószágot, észtét bőrfának hittuk. 
A bőrfábo vót égy karika, ahhó 
kötöttük a tehenet még a lovat.

vő. jászolprém, süvegfa

búbos kemence búbos keménce 
(-ét, -ék, -éje) fn. „boglya for
májú kemence”. (Z.)

Van a keméncének búbja, te
teje, ez a búbos keménce. Mikó 
süttem a kenyeret, odatéttem, 
hogy meleg légyén a liszt.

bunkó bunkó (-t, -k, -ja) fn. 
„furkósbot a falverésnél”. M, O, 
Z, T.

Nekünk vót bunkónk, mink 
avva csinátuk, ném tömőfává. 
(T.)

vő. furkó, tömő

bunkós bunkós (-t, -ok, -a) fn. 
„a falverő bandának az a tagja, 
aki utolsónak veri a  falat egy- 
egy emelésben”.

Még van égy ijen bunkós, az 
mén középén. (M.) □  Két bunkós 
vót: égy kis bunkós, még égy 
nagy bunkós. (Z.)

vö. falverő banda

bimkóz bunkóz (-ok, -ol, -ott) 
ts. ige „furkóval döngöli a föl
det”. T.

Az öt embér az utánam mind 
bunkózott.



c
cégtábla cégtábla (-át, -ák, 

-ája) fn. „cégér’*. B, M, Z, T.
Itt ném vót divat a cégtábla, 

mert a kümévésnék se vót cég
táblája. (B.)

vö. címtábla

cigányvályog cigányvájok (-ot, 
-ok, -ja) fn. „olyan vályog, 
amelyben szalma is van”. M.

A cigányvájokba tettünk szal
mát is, a formába tettek polvát, 
még vót, aki a sárba is tétt.

vö. vályog

cigányvályú cigányválú (-t, -k, 
-ja) fn. „nyárfából készült nagy
méretű itató”. K, L, R.

Valamikó régön a cigányok, 
míg nem vót itt a gránic, a ro
mán cigányok Kosztok, nyárfábú 
válút, cigányválút. (R.) □  A ci- 
gányválú nyárfadérék, faragott, 
négy-öt méter hosszi, a cigányok 
kifaragták, 100—200 liter víz 
mönt bele. (L.)

Nr. A nyárfából faragott vá
lyúkat kizárólag a legelőkön, il
letve a tanyai gémes kutak mel
lett használták.

vö. vályú

ciha ciha (-át, -ák, -ája) „olyan 
sűrű vászon, amelybe a  tollat 
rakják”. L, K.

A tollat a cihába töttük, csak 
mög vót varra. (L.)

vö. tok

cilinder cilindér (-t, -ek, -je) 
fn. „lámpaüveg”. B, M, O, T, Z. 
cilindör (-t, -ök, -je) K, L, R.

Az is ojan lámpa állású, én 
még üvegbű láttam, ojan cilin
dér je is vót. (M.) □  Vót cilindör, 
mög hójag, mög kalap. (L.)

cilinderkémény cilindérkémény 
(-t, -ék, -e) fn. „korszerű síp ala
kú kémény”, cilinderkémén (-t, 
-ek, -e) R. cilinderkiminy (-t, -ek, 
-e) Ó.

A szabadkémény után cilin
dérkémény vót. A nyitott kémény 
ott általában szélesebb vót, mint 
a cilindérkémény. (B.) □  Ami nem 
bóthajtásra mönt, az mán cilin- 
dérkémén. □  A cilinderkiminyné 
ott átlagba élire rakták a téglát.

címtábla cimtábla (-át, -ák, 
-ája) fn. „cégér*9. Ö, R.

Címtábla dészkábú vót, még- 
festétték, még ráírták, amit kő. 
(Ö.) □  Tábla vót itt, három bog
nár, két kovács, suszter, aszta
los, cimtáblájuk vót, vagy táb
lájuk. (R.)

vö. cégtábla
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cölöpös ház cölöpös ház (-at, 
-ak, -a) fn. „karós földfal”. Z.

Vótak cölöpös házak, a Csillag 
Pista háza ijen vót. Ojan vót, 
mint mikó csinájuk a banyake
mencét, sárbú rakták össze. 

vö. gömölye, tutaj

cúg cúg (-ot, -ok, -ja) fn. „hu
zat a füst elvezetésére”. L, K, M.

A füstnek vót égy csű, vót a 
falba csináva égy csű vagy cúg. 
Ami a szobába van luk, az cúg, 
ami féjjebb, az mán kiminy. (M.)

vö. huzat

ovili cvili mn. L. „finomabb 
gyári vászonféle”. L.

Vótak ezek a cvili lepédők, 
csíkosak vótak.



cs
csapkod csapkod (-ok, -sz, -ott) 

ts. ige „színesei kifest egy helyi
séget”.

A konyhát becsapkodták szí
nessé, fehír vót, úgy söprűvé be- 
csapkották, az anyám is csináta 
még a felesígém. (Ó.)

vö. pingál

csapol csapol (-ok, -ósz, -ót) ts. 
ige „gerendákat csappal össze
illeszt”.

A kisgéréndára ráállítjuk a ho
rogfákat. Vagy vésétt, ha ném 
vésétt, akkón ki van faragga. A  
véséttnek van csináva csap, hogy 
né csússzanak szét A régiek azok 
csapóva vótak, én mán ném csa
polom, haném bévágom, a ge
rendát kifaragom. (K.)

csapolás csapolás (-t, -ok, -a) 
fn. „a gerendák egymásba illesz
tése”.

Fő vannak srófóva, a kisgérén- 
dák a nagygéréndáhó, égymásba 
vannak csapóva, mög beszögezzé 
is, csapolásnak mongyuk. (R.)

cserép cserép (-et, -ek, -e) fn. 
„Scherbe”.

Hát jobban mos mán cseréppé 
vannak beféddé, de azelőtt nád
dá, vagy palatető, még vót zsin- 
déj. Vótak zsindéjés házak. Ahol

mink laktunk, ott cseréptető vót. 
Ottan cseréptető vót, föl is ütünk 
a dudacserépre. Gyerték fő, ha 
merték. (Z.)

vö. fehér cserép, hazai cserép, 
kiscserép, mezei cserép

cserépedény cserépedény (-t, 
-efc, -e) fn. „tűzálló anyagból ké
szült edény”. Z. cserípedíny (-t, 
-ek, -e) Ó, R. T.

Vót égy cserépedényünk, di- 
rékt szármát fősztünk abba, ab
ba ném vót szabad más főzni. □  
Vót cserípedínyünk, abba úgy 
fősztek, betették a szármát még a 
bablevest, oszt betétték a kemén- 
cébe. (T.)

cserepez cserepez (-ek, -el, -ett) 
ts. ige „cseréppel befedi a ház 
gerendázatát”.

Mivé lész a tető becserepezzé, 
az a legelső, akkó azok után 
mégcsinátuk a zsinórpadot, és a 
zsinórpadra rávittük ászt, amivé 
be lész cseperezvé. Az az alja, 
mire gyűn a kötése a tetőnek, az 
az alapja. Azt én úgy osztom be, 
amijen mérete van a cserépnek, 
mer léhet harminckettő egész 
harmincötig. De van háromfajta 
cserepe a népnek, akkó ászt úgy 
kő beosztani. (T.)
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cserépfazék cserépfazík (-at, 
-ak, -a) fn. „tűzálló anyagból 
égetett edény”.

Vótak azelőtt azok a cserépfa- 
zikak, ojan széles feneke vót, 
akkó min/c arra hasznátuk, hogy 
a keméncibe fosztunk. (K.)

vö. vászonfazék

cserépszegés cserépszégés (-t, 
-ék, -e) fn. „három-négy sor cse
rép a nádtető gerincénél”. L.

A nádtetőre gyün a cserépszé
gés, négy sor cserép szokott rá- 
gyünni.

Nr. Űjabb megoldás a nádas 
házak javításánál. Amikor javít
ják a tetőt, a tető felső harma
dába nem nádszegést raknak, ha
nem helyette a nádra rászögezik 
a cserépléceket és így szegik le 
cseréppel. Üjabban azt is alkal
mazzák, hogy a megrohadt nád
tetőre cserepet tesznek. Ebben az 
esetben nem szedik le a nádat, 
hanem a rossz nádtetőt lécezik 
be és a nádra rakják rá a cse
répréteget. Újabban a cserép he
lyett nagyméretű hullámpalát 
raknak.

csigás kút csigás kút (-at, -ak,
-tya) fn. „hengerrel működő kút”. 
L, K, T, Z.

Ritka helön vót csigás k ú t Ott 
vót tévé az a fa, oszt lánca vó t 
A csigás kútba van éty csiga, 
mög két tartóoszlop és a hajtó. 
(K.)

Nr. A kelebiai és a ludasi ta
nyákon ritka helyen állt csigás 
kút. Zentán úgy tudják, akkor 
készítették a csigás kutat, ha mé

lyen volt a víz, mivel ezzel ne
hezebb volt a vizet felhúzni, mint 
a gémmel.

vö. kallantyús kút, kerekes kút

csiholó csiholó (-t, -k, -ja) fn. 
„szikrát pattintó kődarab”. Z. 
csihelő (-1, -íc, -je) T.

Az a kavics, a csiholó régeb
ben malomkő vót, mikó mán 
ékopott, akkó abbú vettek égy 
darabot □  Mégvan még a csihe- 
lőm, tapló és vót még acél éty 
kis acskóba tévé.

vö. kova, tapló

csík csík (-ot, -ok, -ja) fn. „sá- 
rozott szalmatekercs, amelyből a 
kemencét készítik”. T, Z.

A keméncét csíkbú csinátuk. 
Vót itt ijen piros agyag. Csiná
tunk sarat, akkó oszt a szálmát 
rátekertük, osztán csíkot csiná
tunk. (T.)

vö. csömpölyeg, gömölye, hur
ka, kolbász, kemence

csikófejű csikófejű mn. csikó
fejre emlékeztető forma”. L.

A nyerögfa Így körösztbe van 
tévé és mög van faragga, ki van 
vágga ojan valami csikófejúnek.

Nr. Valószínű korábban bajel
hárító szerepe volt az ilyen díszes 
nyeregfának, mert a  viharlécet 
is lófej formára faragták, de erre 
már napjainkban nem találunk 
adatokat.

csikósparhelt csíkosporhét (-ot, 
-ok, -ja) fn. „téglából rakott ta
karéktűzhely”. csikónyakas spor- 
hét (-ot, -ok, -ja) Z.
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Vót rakott sporhét, csikósnak 
montuk. (K.) □  Nekérn vót ojan 
asztalsporhétom, úgyhogy lént vót 
a lérnije. Jobb vót, améliknek 
fönt vót a lérnije, a csikónyakas
sporhétná.

vö. berakott sparhelt, rakott 
sparhelt, sparhelt

csirkeól csirkeól (-át, -akf -ja) 
fn. „baromfiéi”.

Csirkeól kevés helén vót Marto- 
noson. Nádbú vót csínáva, és úgy 
össze vót a hégye húzza, mint a 
kemince, mint a banyakemince, 
mint a banyakemince be vót ta
pasztó. (M.)

csobolyó csobojó (-t, -k, -ja) fn. 
„15—20 literes lapos hordó, 
amelyben a mezőn dolgozók a vi
zet tartották”. (L, R.)

Vótak ezök a csobojók, mint 
a dézsa, csak lapos vót, nekünk 
még van a palláson kettő is. 
Egyik vót tizenöt litérös, akkó 
úgy, akkó ném melegödött fő ojan 
hama a víz. (R.)

csordakát csordakút (-at, -ak, 
-tya) fn. „a legelőn álló kút”. K, 
M.

Csordakút itt van mingyá az 
állomásná, ahogy kimégyünk, itt 
van égy gíméskút. (M.)

csörgő csurgó (-t, -k, -ja) „a 
háztető széle, ahol az esővíz le
csorog”. L, M, Z. csurgás (-t, -ok, 
-a) K. M. T, Z.

A csurgó abba csurog az ere- 
szét9 a színcsurgásba. (L.) □  Hát 
még ha márna esétt, akkó még

hónap is csurgott a csurgás, hát a 
nád széliné csurgott lé a víz. (T.)

Nr. A virágvasárnapi szentelt 
barkát Kelebián, Zentán és Lu
dason a csorgásba dugták, azt 
hitték, így nem csap a villám a 
házba. Martonoson a csorgásba 
tették a baltát és a sütőlapátot, 
ha vihar volt. Rábén úgy tartják, 
a csorgásba nem volt szabad lép
ni, mert megfájdul a lábuk. To
polyán pedig így vélekedtek: Azt 
monták, a csurgásba ném szabad 
odahugyozni. A gyerékéknek mon
ták, hogy ménnyenek árább. (T.)

vö. eresz

csöbör csöbör (-öt, -ök, -je) fn. 
„fejőedény”. M.

Facsöbörbe fejtük a birkákat.
vö. fejő, zsétár

csömpölyeg csömpöjeg (-et, -ek,
-je) fn. „vastagon besározott zab
szalma, amelyből elsősorban ke
mencét készítettek”. R.

Zabszalmábú csinátuk a csőm- 
pöjegöt, tekercsöt. Falat csak 
égyet bontottam szét.

vö. gömölye

csukott gang csukott gang (-ot, 
-ok, -ja) fn. „beüvegezett tornác”. 
M. Z.

Vót ez a gang, oszlopok vótak, 
csak be lett rákká, mer télén be- 
hordi a szél a havat, most csu
kott gang. (T.)

csüngő csüggő (-t, -íc, -je) fn.
„harang alakú tömött vas, amely- 
lyel a fal egyenességét állítják 
be”.
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Csüggővé nészték, hogy egye
nes légyén a fal. (B.)

csüngő ágy csüggö ágy (-at, ak, 
-a) fn. „béres ágya az isttálló- 
ban”. M.

Mikó mán béresnek mentem é, 
akkó ott a sarokba vót ojan csüg- 
gö ágy.

vö. priccs

csüngőzik csüggőzik (-öt, -öl, 
-ött) ts. ige „beállítja a falat 
egyenesre”.

Az első sarkot becsüggőzte, a 
többit még utána nészte. (Z.)

csűr csűr (-t, -ök, -e) „fészer- 
szerű épület”. B, M. (ritka)

Csűr vót a hátsó udvarbo. (B.)
2. „gabonás magtár”. (M.) 
Búzát legtöbb helén a vallásra 

vitték, még csinátak ijen kis csű
röket vesszőbű és betapasztották, 
így szembe vót a házzá.

vö. fészer, hombár, magtár, 
pajta



D
derékalj dérékajj (-at, -ak, -ja)

fn. „szalmazsák”. L, M.
Vótak azok a fabakok és a 

deszkák, arra vót a dérékajj, 
szalmazsák. (L.)

A dérékajj nekém még megvan 
a palláson, lenbü van, jó nagy, 
ojan, mintha zsák vóna. (M.)

dézsa dézsa (-át, -ák, -ája) fn. 
„nagyobb méretű favödör”. M.

A csordakúton akkó mán ném 
vödör vót, haném dézsa vót rajta, 
ötvenlitérés vót.

2. „dongákból összeállított, na
gyobb méretű, kerek kétfülű 
edény”. K, L.

A kápusztának mög dirékt vót 
dézsa, ojan kétfülű dézsa. (L.)

3. „sajtár”. Ö.
össze mindig rakott le túrút, 

beótotta ászt is. Ha ném vót szip 
formás a sajt, akkó az mán mént 
a túróba, dézsába, (ó.)

disznóól disznóól (-at, -akt -ja) 
fn. „Saustall”.

A disznóól mindig a katárka 
alatt vót, de építöttük külön is. 
Téglábú, de lőhet vájogbú is, de 
mögöszi a jószág. (R.)

Nr. A disznóólát leginkább vert 
falból készítették, a belső falát

azonban legtöbb helyen kitégláz- 
ták, mert a jószágok a falat meg
ették meg széttúrták. Korábban 
a disznóól mindig különálló épü
let volt. Akik csak idényjellegűen 
hizlaltak, azok deszkából készí
tették el a disznóólát. Primitív 
féltetős épület volt az ilyen épít
mény. A szegényebbek az anya
kocát is ilyen deszkából készült 
épületbe tették. „Dészkábú vót a 
disznóól, akkó télire, mikó vót 
anyadisznó vagy malac, akkó fő 
vót rakka, ganévd az ódala. be 
vót rákká, hogy né fázzanak a 
malacok. (Z.) □  A századforduló 
táján épülnek a nagyméretű léc- 
górék, ekkor a disznóól a góré 
alá kerül. Tanyahelyen azonban 
leginkább továbbra is külön épü
letben tartják a sertéseket. □  
Az akol kerítésére rászögezik azt 
a talált patkót, amelynek hét 
lyuka van, mert az szerencsét 
hoz. Ha kismalacokat a piacon 
vesznek, akkor a gazdaasszony, 
amikor beengedi őket az ólba, 
leteríti a kötényét. Ezt a szo
kást Kelebián, Martonoson még 
napjainkban is gyakorolják. Ke
lebián bodzát nemcsak a házra 
és a kútágasra tesznek, hanem a 
disznóól csurgásába is.

vö. akol, hidas, kifutó, vályú
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dobkályha dopkájha (-ák, -ája, 
-ák) fn. „kerek henger alakú vas
kályha”. M, Z.

Vótak ám ijen dopkájhák, ijen 
vastag fák is bementek oda. (M.)
□  Vót. akiné nem vót banyake- 
ménce, akkó az ijen dopkájhává 
fűtött. (Z.)

Nr. Martonoson a paprikaszárí
tóban használják még napjaink
ban is a dobkályhát. Ezekben a 
kályhákban kizárólag fenyőfával 
tüzelnek, mert akkor lesz jóízű a 
paprika. Zentán a szegény ipa
rosréteg fűtőteste volt a dobkály
ha. Fűrészporral, forgáccsal, szal
mával tömték meg és fűtöttek 
vele.

dúc dúc (-ot, -ok, -a) fn. „lá
bon álló galambház”. Ö, R.

Nem sok galambdúc vót, inkább 
a palláson vótak a galambok. (R.)
□  Vót a galambdúc is a házvé- 
gihő szögévé, vót a dúc, szíp disz 
vót. (Ó.)

vö. galambház

dudacserép dudacserép (-epet,
-epek, -je) fn. „a tető gerincén 
álló kerek cserép”. M, R, Z.

Dudacserép vót a kiscserépén 
is, csak az másfajta vót, egysze
rű, kerek. (Z.)

vö. kalapcserép, köcsögcserép, 
kúpcserép.

dugdos gyugdos (-ok, -ol, -ott) 
ts. ige „40—50 cm hosszú nádcso- 
mókkal javítja a tetőt”. M, T.

Én a régi nádas házamat be- 
fódoztam, begyugdostam. (T.) □  
Amikó javítottuk, akkó csak fő- 
pucótuk meg gyugdostuk. (M.)

durcung durcung (-ot, -ok, -ja) 
fn. „az ablakráma fölé helyezett 
gerenda”. L, M.

Vót a régi házakná is durcung, 
de vót, ahun a vert fal ki vót 
ijen bóthajtásra vágga, és csak 
bóthajtás vót a teteje. (M.)

vö. szemöldökfa

duzsijanca duzsijánca (-ot, -ok, 
-ája) fn. „a ház fölépítésének 
megünneplése”. K, L

Amikó lecserepeztük a házat, 
akkó azt mögünnepőtük, akkó 
tartják a duzsijáncot. Mindig van 
jó ebéd főzze, vagy malacot vág
nak, vagy kisbárányt.

Nr. A Szabadka környéki bu- 
nyevácok az aratás ünnepélyes 
befejezését nevezik dimjancának. 
A helyi magyar lakosság minden 
nagyobb munka végét jobb ebéd
del ünnepli meg, ha azt móvában 
végzik. Ezt az ebédet nevezik du- 
zsijancának.



E
edény edény (-ét, -ék, -e) fn. 

„olyan eszköz, amelyben főznek”. 
B, K, L. edíny (-t, -ek, -e) M, Ó, 
T.

Vót ijen háromszög, és akkó 
arra rátétték az edínyt, amibe 
főzött anyám. (Ó.)

vö. cserépedény, cserépfazék, 
kasztról, vaslábas

ékel ékel (-ók, -sz, -t) ts. ige 
„ékkel szabályozzák, hogy egye
nes legyen a fal”. (L.)

Azt ékeni köllött az oszlopok- 
ná, a deszkát mindig benézik, és 
csüggőszték a sarkokat, különö
sen ászt, mer az után mén a 
többi. (L.)

vö. falverő, kaloda

ékes tömőfa ékes tömőfa (-át, 
-■ák, -ája) fn. „falverő furkó”. B.

Vót égy ékre megcsináva, ott 
a deszka mellett am a tömtük, az 
az ékes tömőfa, ék alakú vót.

vö. bunkó, éles furkó, szurká- 
ló, tömő

éles furkó élös furkó (-t, -k, 
-ja) fn. „falverő tömőfa”. R.

Elsőbb az élös furkó mönt, a 
deszka mellett, akkó mönt a la
pos furkó.

vö. bunkó, tömő

eleven föld eleven főd (-et, -ek, 
-gye) fn. „vegyes föld, amelyből 
a falat verik”. M, R.

A kertbe léástunk, előbb a fe
kete főd vót, akkó van negyven
ötven centi, akkó gyün a szürke 
főd, azután gyün a sárga főd, de 
ez végyésen kő, eleven fődnek 
híjuk. A  szürkét még a sárgát 
összekeverjük, és abbú mindig 
megverjük kemínyre. (M.)

ellenző ellenző (-t, -k, -je) fn. 
„a szabdkémény előtti fal”. L, 
M.

Az ellenzőn ijen virágos cse
réptálak fő vótak akaszta. (L.)

Nr. Amíg a szabadkémények 
megvoltak, minden kutatóponton 
divat volt, hogy az ellenzőre dí
szes porcelántányérokat akassza
nak. A tányérokat vándor ósze
resektől vásárolták: rongyos zsi- 
dóktú, de ezeket nem vették, ha
nem rongyokért cserélték. Emiatt 
egyforma a tányéra a kelebiai 
szállási asszonynak és a bezdá- 
ni hajósnénak. Ezek már gyá
rilag készültek. A hódmezővásár
helyi vagy a temerini tányérokat 
már nem ismerik a mai asszo
nyok, pedig ezekből a cseréptá- 
nyékorból igen szép példányok 
vannak a szabadkai és a zentai 
múzeumban.
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élőföld élőfőd (-et, -ek, -gye) 
fn. „olyan föld, amelyet még nem 
szántottak meg”.

Kiástuk égisz az élőfődig, és 
akkó kesztük tömni. Az élőfőd az 
kemíny, a szántófőd az forgatott. 
(Ö.)

előszoba előszoba (-át, -ák, 
-ája) fn. „beüvegezett veranda 
vagy tornác”, (új)

Most előszobának mongyuk, de 
azelőtt gang vó t  (L.)

Nr. Minden községben ismerik 
ezt a megjelölést, de a csukott 
gang szót is használják.

első tömős első tömős (-t, -k, 
-e) fn. „az a falverő, aki a fal 
tövében veri a falat”. K, L, M.

Akkó gyün az első tömős, an
nak több a píze, az veri a két 
deszka mellett, azé több a píze. 
(M.)

Nr. Zentán, Topolyán válthat
ták a szerepeket a falverő ban
dában, tehát mindenki minden 
munkát végzett, emiatt ezekben 
a helységekben nem kaptak több 
fizetést. Moravicán és Rábén 
mindig a falvezető, a bandagaz
da volt az első tömős, tehát az 
is a falon dolgozott.

vö. bandagazda, falvezető

előte előte (-ét, -ék, -éje) fn. 
„sárból készült kemenceajtó.” L, 
M.

Az előte sárbú vót csináva, 
péjvás sárbú. Beletettük égy 
nyergés lícbe, kiszáratt, akkó föl- 
emétük, betapasztottuk, beme- 
szétük. (M.)

vö. tévő

emelés émelés (-t, -ek, -é) „ak
kora falmagosság, amekkorát a 
két deszka közé vernek”. M.

Régebben tettünk minden eme
lésbe nádat, valamennyit, mer 
hamarabb szárad, összeköti a fő
det.

vö. vert fal

eresz eresz (-ét, -ek, -e) „a ház
tetőnek a fal vonalán túl terje
dő kinyúló része”.

Az ereszét az mán fönt van, 
onnét gyün lé a víz. Ami lént 
van, az a csurgás, ami fönt van, 
az az ereszét (T.) □  A nádas ház
nak nincsen csatornája, ereszajja 
van, még még más házakná is, 
ahun nincs csatorna, ott is van, 
a faltú negyven-ötven cénti, hogy 
véggye a falat, né csurogjon a 
falra az esővíz. (Z.)

Nr. A szentelt barkát az ere- 
szet alá dugják, hogy ne verjen 
a  házba a villám. Martonoson 
előbb megveregetik a betegeket, 
és azután kerül a barka a cse
rép, illetve a nád alá. Rábén a 
szép piros kukoricát tették az 
ereszet alá, mert úgy tartották, 
hogy szerencsét hoz.



F
fakilincs fakilincs (-et, -ek, -e) 

fn. „régimódi, madzagra járó 
kilincs”.

Madzag vót belehúzza, akkó 
ászt csak megrántottuk, akkó a 
fakilincs főnyit. Nálunk mán 
csak a kamrán vót. (K.) □  Fábú 
a kilincs, kócmadzag a rántó szíj
já . (L.)

vö. faklipityó, kallantyú

faklipityó faklipityó (-t, -k, -ja) 
fn. „fakilincs”. B. (régi)

Faklipityó vót, ném vót illen 
kilincs, hanem öreganyámná még 
öregapámná faklipityó vót.

vö. fakilincs, kallantyú

fakó föld fakó főd (-et, -k, 
-gye) fn. „humusz alatti földré
teg”. Z.

Fakó főd köllött, fekete főd, 
fakó főd még sárga főd. Ez a há
rom van összevégyitté, akkó jó 
a fal.

fal fal (-at, -ak, *-a) ín. 
„Wand”.

Nr. Ha vihar gyütt, akkó a 
falba vertük a fejünket, akkó 
ném félünk annyira,^as/t mon- 
ták. (Z.)

2. „kerítés” L, M, Ó, T, R.
Ritka vót itt Moravicán, hogy 

az utcán kerítés létt vóna. Vert 
fal vót, fal, hogy né lássanak be.

Nr. A vert falból készült kerí
tés 50 cm vastagságú. Nagysága, 
magassága változó volt. A falke
rítés tetejére leginkább szárízék- 
ből készítettek tetőt. A szárat 
egyméteresre elvágták, hogy leg
alább 20 cm elálljon a faltól, 
és úgy varrták le, ferdén rakták 
föl, hogy az esővíz lecsorogjon 
róla.

vö. kerítés, utca

falazó tégla falazótégla (-át, -ák, 
-ája) fn. „gyengébb minőségű 
tégla”. Ó, T.

A gyöngébb fajta téglák vótak 
a falazótéglák.

vö. flasztertégla, köpönyegtég
la, medvetégla, mezei tégla

falcol falcol (-ok, -ósz, -ót) ts. 
ige „fát horoggal egymásba il
leszt”.

Általába dészkahambár vót, ott 
mán falcótuk a dészkát. (Z.)

falcos falcos mn. „horoggal el
látott deszka”.

A szélmalom fasindélés vót, fő
szögezték, az mög vót csináva, 
ojan falcosnak. (L.)

faltő faltű (-vet, -vek, -ve) 
„keskeny csík a fal alján”. B.
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Fehér vót valamikó a fal, a 
faltüvit tiz centi szélesen éhúz- 
tuk sárgára. (B.)

falverő falverő (-t, -ők, -je) fn. 
„a falverő banda tagja”.

Vótak falverő emberek. Jártam 
én is. Vertem még házfalat is. 
Pízé mentem. Még vót, égy suk
kot mennyié verünk. És átmér
tük ölre, hány öl, hány sukk vót 
a fal, amit vertünk és aszerint 
fizették. (T.)

vö. falverő banda

falverő banda falverő banda 
(-át, -ák, -ája) fn. „olyan embe
rek csoportja, akik folyamatosan 
verik pénzért a falat”.

lgéncsak falverő bandák vótak, 
vót falverő dészka, ászt vitték 
magukka, a tulajdonos fizetett 
napszám szérint. (Ó.)

Nr. Bezdán kivételével minden 
kutatóponton még a hatvanas 
évek végén, hetvenes évek elején 
voltak falverő bandák. Nebojsza 
István topolyai, Molnár Sándor 
zentai mester úgy nyilatkozott, 
hogy nekik még iparengedélyük 
is volt. 1960-ig iparral dolgoztak. 
Ekkor készült el az új építési 
szabályzat, amely megtiltotta a 
vert falú házak építését, és ők 
iparengedély nélkül maradtak. 
Ez a rendelkezés azonban nem 
szüntette meg a falverést, mert 
még a nyolcvanas években is 
itt-ott lehetett találni £szak- 
Bácskában falverőket munka 
közben. Szabadkán például új 
települések keletkeztek vert falú 
házakból. A falverő banda leg

inkább hattagú volt, Topolyán 
Nabojsza mester csoportjában tí
zen dolgoztak. Mindenkinek meg
volt a munkafeladata. A falon 
dolgozott a bandagazda vagy a 
falvezető, öt követte az első tömős, 
a második és a harmadik, valamint 
a furkós. Ketten a földet termel
ték ki, ezek voltak a gödrösök, ket
ten pedig földhányók, ők a falra 
dobálták a földet. Zentán, Mar
tonoson, Kelebián és Ludason a 
bandagazda nem volt a falon, ő 
lentről irányította a többiek mun
káját, beállította a kalodákat, 
csüggőzte a sarkokat, ellenőrizte 
a földhányót, hogy egyenletesen 
dobálja-e a földet. Topolyán és 
Rábén a falvezető volt az első 
tömős, tehát itt a falról vezette 
a munkát. Az első tömős volt a 
legerősebb, mert a fal tövében 
volt a legnehezebb megverni a 
falat. Martonoson ezért magasabb 
napszámot is kapott. Ezzel szem. 
ben Kelebián az első tömősnek 
csak egy-két fityók pálinkát ad
tak. A bandagazdának legtöbb 
helyen két napszám járt, egy
részt mert ő felel a munkáért, 
másrészt ő adta a szerszámokat 
is. Martonoson például így ala
kultak a bérek a hatvanas évek
ben: a napszám 15 dinár volt, az 
első tömős 20 dinárt kapott, a 
bandagazda pedig 25-öt. Moravi- 
cán folyóméter szerint fizettek a 
falverőknek, a banda pedig egy
formán osztotta el a keresetet. 
A szerszám tulajdonosa dupla 
bért kapott.

Legtöbb helyen váltogatták a 
munkában egymást a banda tag
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jai, hogy mindenki végezzen ne
hezebb és könnyebb munkát is. 
A falverők idénymunkások vol
tak, Szent Józsefkor kezdték meg 
a munkát és aratásig dolgoztak, 
majd augusztusban folytatták 
megint szeptembervégéig. □  A to
polyai falverők pénteken nem 
kezdtek új ház építéséhez. Min
den községben ismerik azt a tör
ténetet, hogy a gazda tojással el
lenőrzi a falverőket, hogy jól vég- 
zik-e munkájukat. A történet lé
nyege, az, hogy a fal tövében éli- 
re állítanak egy tojást, amely 
egészben marad. Nebojsza István 
állapította meg: „Az létézhetetlen 
vót, én nem vettem észre, hogy 
tojást tettek a deszka mellé. Ha 
a vékony végit teszik le, akkó 
létézhetetlen szétverni. Az ne- 
vetsíg v ó t” Ennek a tréfának 
minden bizonnyal mélyebbek a 
gyökerei. Az Európa-szerte elter
jedt építőáldozati szokást nap
jainkban tréfaként gyakorolják. 
Lényeges eleme ennek a szokás
nak, hogy a tojást nem szedik ki 
a falból. Hogy kultikus háttere 
van a tojás falba tételének, azt 
az is bizonyítja, hogy más, egy
szerűbb módszerrel is ellenőriz
hetők a falverők. A frissen vert 
faí, ha jól megverték, náddal 
vagy szalmaszállal átszúrható.

vö. vert fal

falverő deszka lalverő deszka 
(-át, -ák, -ája) fn. „deszka, amely 
között verték a falat”.

A falverő deszka az foszni desz
ka, az az épület horogfája is lö- 
hetött, ahun gyünnek a karók

mög a kötelek, amive összekötik. 
(R.)

falvezető falvezető (-t, -ők, -je) 
fn. „falverő mester”. M, R.

Én vezettem a falat, én vótam 
a falvezető, ném kaptam több 
pizt, mindénkinek vót szerszámja. 
(R.)

vö. bandagazda, falverő banda

fandli fangli (-t, -k, -ja) fn. 
„habarcsmerő eszköz”. K. fángli 
í-t, -K -ja) M, Ó.

A fangliva odavágjuk a maitért 
a falra. □  A fángliva, az ojan 
merítő fanyele van, avva a fáng
liva odacsaptam, azután símítóva 
meg ésimítottam. (Ö.)

faszög faszög (-et, -ek, -je) fn. 
„vékony pálca, amellyel összefog
ták a gerendákat”.

Széttünk szét nagyon sok nádas 
házat, ami még faszögbű vót, még 
ágácfábú léitek csinávd, azt is az 
ácsok csináták. Ki létt fúrrát be- 
leütté a fát, vasszöget ném hasz- 
náták a régi nádas tetőkhő. (Z.)

Nr. Ecetfa kevés helén vót, 
ojan hasznavéhetetlen, ném jó 
szerszámnak se, oszlopnak érohad. 
Legjobb az ágác még a bodza. 
Pálinkát főzhetnek belőle, még a 
gyerékék csinának bodzapuskát, 
még hát faszöget is csinátak ab- 
bú. Jó vót nyélnek, a fűzfa még 
a bodza az is jó erős nyélnek. 
(T.)

favödör favödör (-rőt, -rök, -je) 
fn. „fából készült vödör”.
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Vót a sudárfán favödör, a pin
tér csináto, nálunk az vót, vót így 
rajta körösztü plé. (B.)

fazék fazék (-ekat, -ekak, -ja) 
fn. „cserépből készült átmérőjé
nél magasabb edény”. B.

Vót, akiné vót ojan cserép, ége
tett fazék, és abbo fősztek a 
konyhábo.

2. fázik (-ot, -ok, -ja) Ó.
Vótunk Baranyába lakodalomba 

és ojan cserípfazík vót, így az 
ajja üres vót, teliraktuk fává, és 
főtt a nagy fázik kápuszta. A cse- 
ripfazík az a vászonfazik. (Ö.)

vö. cserépedény, szilke, vászon
fazék

fazsindely fasinel (-t, -ék, .je) 
fn. „facserép”. L.

A szélmalom fasindélés vót, fő 
vót szögévé, az mög vót csináva 
ojan fálcosnak.

fehér cserép fehér cserép (-et, 
-ék, -je) fn. „hódfarkú cserép”. 
B.

Hát vót fehér cserép és piros 
cserép. Égette van a fehér cserép. 
Akkó palát is hasznátunk, még 
vót a négyszögletés sindélézés.

fejelni fejeni főnévi igenév, „a 
nádas tető megmagosítása”. L.

Azt löhetétt fejéni, ha valahun 
mögsüjjétt, béjjebb süjjett, bele- 
mént a víz, akkó raktak rá égy 
újabb sorozat nádat.

fejő fejő (-t, -k, -je) fn. „fejő, 
sajtár”. K, L, M, H, Z.

Ott fejtek mingyá a szárnyék- 
ná a fejőbe. Nálunk csak plébü

vót, vót régénte neki ojan kisöcs- 
cse a tejszűrőné. (R.)

Nr. Abba az időbe ászt mond
tuk, még van rontta, még ahogy 
fejték, vérés tejet adott. Akkó 
émént égy bűbájos asszonyhó, és 
ászt mondta: még van rontta, ha- 
ném éfélkó fejjék a tehenet az 
égyikük, a másik még állandóján 
szurkájon a kissé a féjőbe a tejet, 
így meggyógyút a tehén. A  szü- 
lémtű hallottam. (M.)

vö. zsétár

felhérung félhérung (-ot, -ok, 
-ja) fn. „megmagasított padlás”. 
T.

Legelsőbb a tetőt mán úgy köl- 
lőtt ráténni az ácsoknak, fő köl- 
lőtt nekik külön rakni a félhé- 
rungot. Félhérungot én ném esi- 
nátam, bár még tuttam vóna csi- 
náni.

vö. hombárzat, magasítás, ma
jorpang

féltető féltető (-t, -ök, -teje) fn. 
„egyoldalas tető”.

Ameliknek csak égy csurgása 
van, ászt mongyák féltetőnek, 
ojan csapott végű. (M.) □  Kicsi
ke házakat tettek féltetőre, mer 
ném telt neki nagytetőre. (Z.)

fészer fészér (-t, -ék, -je) fn. 
„nyitott helyiség a mezőgazdasági 
eszközök számára”. B, M, Z, T. 
fiszér (-1, -ék, -je) Ó. féször (-t, 
-ök, -je) K, L, R.

Vót fészér az ojan égyszerű vót, 
példájul az égyik felit fő szok
tuk falazni, legtöbb helén főfalaz
ták, emerrű a fele a fészernek
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még oszlopokon át. Z. □  Az is
tálló után vót a nagy szájú fi- 
szer, abba hat darab marha vót, 
mikó nagy fagy vót, téttünk oda 
égy fát, beraktuk szárra. Q  A fé- 
ször ölég hosszi vót, ott vót be
sorakoztatva az eke, fogas, jobb, 
kínyösebb portéka vót, né rozsdá- 
soggyon. R.

Nr. A tanyákon napjainkban a 
legprimitívebb épület a fészer. 
Néhány karóra ráraknak szalmát 
vagy szárízéket tetőnek és né
hány évig használják.

vö. supa, szalmafészer, szín

fiókos ablak fijókos ablak (-ot, 
-ok, -ja) fn. „kis üvegkockákkal 
berakott ablak”. M, T.

Kis kockákba vótak a züvegek, 
fijókos ablakok vótak. (T.) □  
Legtöbb ablak négyfijókos vót, 
ha kitört, beletéttük a züvegét 
az ablakfijókba.

vö. ablakfiók

firhang firhang (-ot, -ok, -ja) 
fn. „függöny”.

Kis függöny vót firhang, csak 
rászögétek égy szöget az égyik 
végire, és akkó varrtak gombfüle
ket, és akkó fölakasztották, akkó 
kísübb fögyüttek a karnisok. (Z.)

Nr. A függönyök többnyire fe
hér vászonból készültek a század- 
fordulóig, fehér lyukhímzéssel 
voltak kivarrva, kislingőve. Ezek 
rövid függönyök voltak, kétoldalt 
rendszerint megkötötték. A sze
gény tanyasiak Kelebián krepp- 
papírból tettek függönyt az ab
lakra. A tisztaszoba firhang ja, 
amikor megjelennek a csipkefüg

gönyök, kikerül a lakószoba ol
dalablakjára: a firhang ruhábú is 
vót mög csipkébű, az égyik abla
kon ijen vót, a másikon ojan. (R.)

firhangol firhangol (-ok, -ósz, 
-ótt) ts. ige „elsötétíti a szobát”.

Mikó én még gyerék vótam, 
hosszi ingbe jártam, ászt monta 
ídesanyám: „Firhangójá mán be!” 
Főgyújtotta a lámpát. (Ó.)

Nr. Ha halott vót a házná, leg
inkább befirhangóták az ablakot. 
(L.) □  Ez volt a szokás Topolyán 
is. Nemcsak azt az ablakot füg- 
gönyözték be, ahol a halott fe
küdt, hanem az összes többi ab
lakot is.

flaszteroz flasztéroz (-ok, -ósz, 
-ott) ts. ige téglával kirakja az 
udvart vagy a konyhát”. M.

Ki van flasztéróva az előszo
bám, a téglát szépen égymás mel
lé kő ténni a homokba. Aztán 
még céméntéssé behúzzák a fú 
gája mellett, akkó lehet súróni.

flasztertégla flasztértégla (-át, 
-ák, -ája) fn. „olyan tégla, amely 
-ák, -ája) fn. „olyan tégla, amely 
a kelleténél jobban kiég”.

A flasztértégla az mégsüt, az 
falazni ném jó, csak flasztémak 
az ólba. (T.)

fogas fogas (-t, -ok, -a) ín.
„olyan eszköz, amelynek fogai 
vannak”.

Vót nálunk régi fajta fogas, 
arra mán vélekszöm, csak mikó 
mán ném kölött, fő lett akasztva
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az istállóba. Azon tartottuk a va
karát még a szalmacsutakot. (R.)

Nr. A fogas a régi fajta tiszta
szoba fontos része volt. Addig, 
amíg nem volt szekrény a ház
ban, erre aggatták a kabátokat, 
szoknyákat, hogy ne lepje a por, 
lepedővel takarták le. A szegé
nyebb helyeken még fogasra se 
jutott, itt hosszú rudakra rak
ták fel a ruhaneműt, azokat, 
amelyeket nem tehettek be a lá
dába, illetve az almáriumba.

fojtott konyha fujtott konyha 
(-át, -ák, -ája) fn. „olyan kony
ha, ahol nincs szabadkémény”. M.

Amikó lészéttük a szabadki- 
mínyt, akkó lépallatótuk, és lett 
a fujtott konyha.

foltoz fódoz (ok, -ol, -ott) ts. 
ige „kisebb területen tapasztja a 
falat”. K, L, M, R, Z. fótoz (-ok, 
-ol, -ott) B.

Befódoztuk, hogy bírjuk mesze- 
ni. (R.) O  Az asszonyok csináták 
a kisebb tapasztást, a fótozást. 
Mióta nyugdíjba vagyok, én va
gyok az, aki fótoz.

foltozás fódozás (-t, -ok, -a) fn. 
„tapasztás”.

A fódozást azt meszes majtérra 
csinátuk. Az asszonyok kézzé si
mították é a falat, ném tuttak av- 
va a deszkává, ném tuttak hób- 
liva tapasztani. (M.)

Nr. Az idősebb asszonyok min
den kutatóponton kézzel tapasz
tottak, kézzel vitték föl a sarat 
és avval is simították el. Ha fér
fi tapaszt így, az szégyen volt.

Aki nem tudott kanállal tapaszta
ni, az akkor inkább mestert fo
gadott.

fordított ház (-at, -ak, -a) fn. 
„a ház vízszintes tengelyű az ut
ca frontjához viszonyítva”. M, R.

1907—1908-ban gyüttünk be
Sasillésrű, akkó mingyá fordított 
házat építöttünk, csak a mellék- 
épületöket kölött hozzáépíteni. 
(R.)

Hát énnekém ném vót fordított 
házam, csak utcavégés. (M.)

vö. keresztház

forma furma (-át, -ák, -ája), 
fn. „vályogvető”. T, Z.

Mán utójára kettős furma vót, 
mégtömtük, kiöntöttük. (T.)

vö. vályogverő, vályogvető

föld főd (-et, -ek, -gye) fn. „a 
legfontosabb építkezési anyag”.

vö. agyagos, eleven föld, élő
föld, fakó föld

2. „földpadló”.
Az anyámná ott a szoba vert 

főd vót. Főddé mázótunk. Fehír 
vót, itten az én házamná, az én 
házamná vót ojan rísz, ahun fe
hír a főd, aw a szokták mázóni. 
(Ö.)

Nr. A földpadlót régebben úgy 
készítették, hogy kiásták a szoba 
alját és leterítették egy réteg 
náddal, és erre szórták a máso
dik földréteget, amelyet előbb le- 
furkóztak. Az ilyen szobák alja 
elnedvesedett. A rücskös padlót 
fölásták és újból lefurkózták, 
hogy szép sima legyen. Szomba
ton, amikor a szobákat mázolták,
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az asszonyok a cipődoboz tetejé
vel elsimították. Bokszos katulá- 
val fölkaparták a földet, hogy 
ne legyen rücskös. Nagyon meg
szólták azt a háziasszonyt, akinek 
nem volt szép sima a szoba pad
lózata.

földes fődes mn. „olyan szoba, 
ahol föld van a padló helyén”.

A szoba aj ja fődes vót, fordí
tottuk, ésimítottuk, létömőztük. 
(L.) □  Csak fődes szobák vótak, 
azt mázótuk, utóbb az ágyak aj- 
ját bemeszétük, ászt kefévé pucó- 
tuk. (Z.)

vö. mázol

földhányó fődhányó (-t, -k, -ja) 
fn. „a falverő bandának az a tag
ja, aki a földet termeli ki”. M, ó.

Kettő még hányi a fődet, égy 
horgya, a fődhányó. No most fél 
napig ügyi a égyik hánnya a fő
det, akkó a másik mén lé a gö
dörbe. (M.) □  Vót égy fődhányó, 
aki hányta a fődet a dészkába. A  
fődnek ném vót szabad vasta
gabbnak lénni a jó falver öné, 
mint égy téglavastagság, hogy a 
fal erős légyén. (ó.)

vö. falverő banda

fölpncolás főpucolás (-t, -ok, -a) 
fn. „a nádas ház megjavítása”. L.

A legvékonyabb húsz-huszonöt 
cénti lőhet, de akkó sűrűbben kő 
a főpucolást csináni.

fölső kapu fölső kapu (-t, -k, 
-ja) fn. „kiskapu a gang végén”. 
Z.

A gang végin van égy réndés 
kapu, fölső kapu, de azon ném 
járunk be, az be van zárrá. Lént 
az udvaron van égy másik kapu, 
mer a jószágot ott léhet kihajta
ni, a malacot is, a tyúkot is az 
alsó kapun.

fundamentum fundaméntum  
(-ot, -ok, -ja) fn. „ház alapja”.

Akkó kiásták a fundaméntu- 
mot, ászt a fődet kihányták, ad
dig ásták, míg ném tanáták az 
eleven fődet. Csak annyi vót a 
különbség, hogy tíz céntimétérre 
szélésebb vót a fundaméntum. 
(M.)

Nr. A ház alapját addig ásták, 
amíg a kemény földet nem érték 
el. A régi házak alapja tíz cen
timéterrel szélesebb volt, mint a 
ház fala. Téglát fundamentumba 
ritkán tettek, csak visszaverték 
azt a földet, amelyet kiástak. □  
A martonosi szerb gazdák fém
pénzt is szórtak az alapba, és 
valamilyen imát is mondtak, de 
ezt az adatközlők már nem tud
ták. Űjabb szokás, hogy üvegbe 
tesznek egy írást, amelybe fölír
ják a ház építőjének nevét és 
az építés idejét, s ezt elássák az 
alapba. Arról egyik kutatóponton 
sem tudtak, hogy valakit meg 
kell verni, mielőtt kiássák az ala
pot.

funtus funtus (-t, -ok, -a) fn. 
„telek”. K, M.

Vót, akiné vót négyszáz szö
göl, vót, akiné vót ötszáz szögöl. 
Az eleibe vót így. Ez is égy por
ta vót, ebből létt két funtus. (M.)
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□  Mögvöttük a funtust, úgy mon- 
gyák erre, fél láncot, legkevesebb 
fél láncot. Minél szélesebb, anná 
jobb, mer a parasztoknak az el- 
hejezködéshő minél szélösebb 
köllött hogy lögyön. (K.)

vö. placc, porta, telek

íurkó furkó (-t, -k, -ja) fn. 
„husáng végén lévő bunkó”. K, 
L, R.

Akkó a deszkába töttek még 
égy terítést, elsőbb ilyen vasta
gon, akkó azt léfurkósztuk. Itt 
csak avva csinátuk, némigen esi- 
náták avva a lapis furkóva, itt 
csak élös furkó vót.

vö. bunkó

furkós furkós (-t, -ok, -a) fn. 
„a falverő bandának az a tagja, 
aki középen veri utoljára a  fa
lat”.

Legutójára mén a furkós, az 
lésímíjja. (K.)

fúrott kút fúrott kút (-ak, -at, 
-ja) fn. „olyan kút, ahol az ivó
vízért 60—70 méterre is lefúrtak”. 
L.

Most mán fúrott kutunk van.
vö. artézi kút

futógerenda futógérénda (-át, 
-ák, -ája) fn. „az a  gerenda, 
amely a falon nyugszik”. Ó.

Van a futógérénda is, abba dől 
bele a horog fa, Vésétt égy lukat, 
a horogfát is kivésték, még a 
futógéréndát is, akkó beleszórl
ak.

vö. koszorúfa

2. „vendégoldal a nádverésnél”.
Vót a futógérénda, akkó ahhó 

fogták a nádat. ó.

fülbenyíló fülbenyíló (-t, -k, 
-ja) fn. „házi kőrózsa”.

A fülbenyílóva a fülfájást gyó- 
gyíják, belecsöpögtettük.

vö. kőrózsa

fürfal fűrfal (-at, -ak, -ja) fn. 
„nyeregtetőt lezáró oromdeszka”.

Ha dészkábú csináják a tűzfa
lat, akkó fűrfal. Napsugár van 
még bejenként. A  díszt az még- 
csináta avva a dészkává. Még 
csináták az én koromba. Még a 
Gizi házán is ojan vó t A Gizi 
házán vót égy ablak, és oda vót 
égy gyönyörű szép szobor hété
vé. (T.)

Nr. A deszkaoromzatok, Bez- 
dánt kivéve, minden kutatópon
ton megtalálhatók. A Tisza men
ti községekben kedvelt volt a 
deszkatűzfalak díszesebb változa
ta, a napsugaras oromzat is. Ezt 
az elnevezését ezeknek az orom
falaknak sehol sem ismerték. 
Zentán az utolsó ilyen tűzfala
kat a tízes években készítették. 
Ez volt a helyzet Martonoson és 
Máj dánban is. Topolyán Barak 
István a harmincas években ké
szítette az utolsó ilyen tűzfala
kat. ö  azonban már csak az egy
szerűbb változatokat szerkesztet
te: az alsó sarokban volt a tí
pust meghatározó napsugár és az 
oromzat két sarkában volt a le
gyező: „Mikó mán mént az égy es
ség, akkó az úgy vót, hogy ne- 
kém a tűzfalat mégcsinálitok al
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só és fölső sugárrá” □  Topolyán 
a napsugaras oromzatok mellett 
alkalmazták a sugaras oromzato
tokat is, amelyek Topolyán kívül 
Kishegyesen és Temerinben vol
tak korábban gyakoriak. □  Az 
adatközlők sehol sem tulajdoní
tottak baj elhárító szerepet a dí
szes deszkavégeknek. Ez azonban 
nem zárja ki azt, hogy korábban 
nem volt ilyen szerepük.

vö. kibli, tűzfal, tűzvég, vég
deszka, végfal

füstölő füstöllő (-t, -k, -je) fn. 
„húsfélék füstölésére használt 
helyiség”. B. (új) füstölő (-1, -k,
-je).

Csinátunk külön füstöllőt. Nyá
ron füstöllőbe fősztünk. Szépen 
bemeszétünk, mikó főfüstőtünk 
tavassza. (B.)

Nr. Csinátunk füstölőt. Eleibe 
mikó megszüntettük a szabadkí- 
minyt, azt úgy lépallatótuk, és

akkó ott vót ojan ajtó. Létrán 
fő lehet menni, égy idejig ott 
füstőtek. Nálunk van külön fé- 
reeső hejre csináva füstölő. (M.)

fűt fűt (-ök, -ész, -ött) ts. ige. 
„kemencében tüzel”.

Nr. Zentán és Martonoson ka
rácsony dologtiltó nap volt. Ezen 
a  napon nem mosogattak, de még 
a kemencébe se fűtöttek be, ka
rácsonykor nem fűtöttek. „Az 
úgy vót, hogy éjfél előtt befű- 
töttek, és aztán semmi tüzet ném 
gyújtottunk, még ném is moso
gattunk. □  Ludason nagypénteken 
nem tüzeltek: „Nem fűtöttünk, 
de fürdöttünk, hogy né lögyünk 
tetvesek. De hajnalba hát a ré
tént mikó ojan idő vót. De a 
Szécska Miháj az mindén nagy- 
pintökön, még ha befagyott, akkó 
is belemönt. Ha még be vót pil- 
lézve a víz, akkó is mögmártot- 
ta magát. (L.)

vö. tüzel



G
gabonás kemence gabonás ke- 

mönce (-ét, -ék, -éje) fn. „gabo
nás verem”. R.

Nr. Mer valamiké a török mög- 
szállás vót itten mög mit tudom 
én a negyvennyócas szaladás vót. 
Kemöncét csinátak a fődbe, hogy 
az ném láccott és kiégették, és 
kemöncének hitták, ebbe öntöt
ték a gabonát. Gabonás kemönce 
vót, még lőhet tanáni márna is. 
Kerek a szája, össze vót égy ki
csit húzza.

vö. gabonás kút, verem

gabonás kút gabonás kút (-at, 
-ak, -tya) fn. „gabonás verem”. 
M.

Nr. Gabonás kút, de azt a fa
luba ném lehet csináni, csak a 
Körös-parton, azé, hogy léjjebb 
vót a víz és lémént addig három
négy métérig. A szája keskény 
vót, alú még öblös. Belemént két- 
három vagon búza is. Mikó ki 
létt ássa, akkó tüzet raktak ben
ne, erős tüzeket Akkó a fődet 
mind kiégették ottan.

vö. gabonás kemence, verem

gádor gádor (-t, -ok, -ja) fn. 
„barlanglakás”. B.

Itt a hégy mén, abba bevágtak, 
emide husztak égy falat, az abla
kon gyütt ki a füst, az vót a gá

dor. A szegényéknek jutott ijen. 
Akinek vót égy darab főggye, ho
va ménnyén, befúrt a hégybe és 
ott lakott (B.)

galambház galamház (-at, -ak, 
-a) fn. „kis épület a galambok
nak”. M. T.

Nr. A gór ér a fő vót szögezve, 
ki vót vágva égy lik. Lábon álló 
galambházat is csinátak, azt is 
csak galambháznak hitták. (T.)

gamó gamó (-t, -k, -ja) fn. 
„kampó a tárgy végén”. K.

Nekünk vót a kútná favödör, 
annak vót ojan gamó csináva, 
akkó ráakasztottuk a vödröt

gang gang (-ot, -ok, -ja) fn. 
„nyitott, oszlopos folyosó”.

Az apámná mindig vót oszlop 
mög gangkerítés. Azelőtt régön 
még divat vót az öregéknek ott 
alunni. Az apám ű alutt a gang
ba. Az uram az mán ném. (K). □  
Akkó szabad gang vót, lábakon 
át a gang. (R.)

Nr. Ezen a vidéken kizárólag 
oldal tornácokat alkalmaztak A 
gang megléte rangot jelentett a 
falusi társadalomban. A szegény 
ember házán ugyanis sohasem 
volt gang, ha gazdagodott a csa
lád, akkor megtoldták a háztetőt
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és csak akkor volt tornác is a 
bejárati ajtó előtt. így például a 
ludasi és a kelebiai tanyákon 
nemcsak a tetőszerkezet enyhébb 
hajlása jelzi az utólagos hozzá- 
toldást, hanem az is, hogy a 
gangra már minden esetben cse
rép és nem nád került. A gazda
házaknál a gang is egy tető alatt 
van a főépülettel A Tisza men
tén többnyire faoszloposak, de 
ezeknek az oszlopoknak nem volt 
külön elnevezése, legfeljebb csak 
annyit mondtak: „lábakon át a 
gang”. Minden községben hasz
nálták a falazott szerkezetű osz
lopokat is. Leginkább azoknál 
épületeknél, amelyek ebben a 
században, a tízes években ké
szültek. Ha korábbról származik 
a falazott oszlop, tehát a XIX. 
század hetvenes-nyolcvanas évek
ben készült, akkor az klasszi
cista jellegű és vízszintes át- 
hidalású. Ilyenek a bezdáni tor
nácok az Űj utcában, amelyek 
a nagy tűzvész után épültek. 
Ritkán találunk már kosáríves 
árkádolási tornácot. Az ilyen tí
pusú gangok rangot is jelentet
tek: „Pláne azoknál a bunyévác 
gazdáknáf ott ölég vastag oszlo
pokat is csinátak, s akkó ilyen 
bóthajtásra gyütt. (L.) A szabad
kai módos szállásiak többnyire 
bunyevácok voltak, tehát az adat
közlő megállapítása nem arra vo
natkozik, hogy a bunyevácok né
pi építészetének jellegzetessége a 
boltíves tornác, hanem a módos 
gazdák szerették és csináltatták 
maguknak. A falazott oszlopokat, 
ha hengerszerűek, szalmakötél

tapasztásával készítették, tehát 
gömölyés, csömpölyeges sárból 
formálták, hasonlóan, mint a sár
kemencéket vagy a szalmafödé
met. A falazott oszlopú gangok 
legtöbbjét vályogból, de igen 
gyakran mezei téglából rakták. 
A tornác koszorúgerendáját leg
több helyen betapasztják és be
meszelik. Kivételt képeznek a 
zentai faoszlopos gangok, ahol a 
koszorúgerendát is hangsúlyoz
zák, helyenként még deszkából 
árkádot is készítenek, amelyet a 
gazda ízlése szerint kicifráztat 
az ácsokkal. A faoszlopos torná
coknál deszkából készül a mell
véd, de készíthetik vályogból is 
vagy téglából. Az anyagától füg
gően nevezik gangdészkának, 
gangjainak. Ha a mellvéden kis 
lécajtó is van, akkor annak 
ugyanaz a neve, mint a konyha 
előtti lécajtónak: sár ág ja, ros
télyajtó, sorompó, verőce. A gan
got sok helyütt utólagosan be
építik, az utcafront felöli részén 
kis szobát készítenek az öregek
nek, a hátsó felében pedig leg
több helyen az éléskamra volt. 
Az ötvenes évek végétől gyakran 
az egész gangot beüvegeztetik. 
Ilyenkor csukott gang a neve, de 
előszoba is, s hasonló szerepe 
van, mint a modern épületek elő
szobájának. □  Korábban mindig 
nyitott volt a gang. Kora tavasz
tól késő őszig a házigazda kint 
aludt. Bezdánban még arra is 
emlékeznek, hogy a gangágy szú
nyoghálós volt. Az adatközlők 
legtöbbje fiatalabb korában aludt 
a gangban. Rendszerint azt
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mondták, hogy ott jobb volt a 
levegő, a tanyákon pedig arra is 
hivatkoznak, hogy így jobban 
szemmel tarthatták a gazdaságot.
□  Zentán a gangoldalba dugták 
a szentelt barkát, hogy megvédje 
a házat a villámcsapástól, amel
lett még attól is tartottak, hogy 
ha beviszik, akkor elszaporodik 
a bolha. Kelebián nagypénteken 
a gangban mosakodtak, mert ha 
bementek a lakásba, és szétcsap
kodták a vizet, úgy vélték, ak
kor abban az esztendőben sok 
lesz a házban a bolha. Rábén a 
gang oszlopai közé dísznek piros 
kukoricát tettek, Martonoson ide 
került és kerül a fűzött paprika.
□  Hogy hűvös legyen, vadszőlőt 
vagy szőlőt ültettek a gang tövé
be. Martonoson és a többi Tisza 
menti községben a mellvédet nem 
deszkából, hanem fűzfavesszőből 
fonták, amelyet nem tapasztot
tak be. Sajnos ilyen gangot már 
nem találtunk. Szokás volt az is, 
hogy a gang oszlopai közé gyé
kényfüggönyt raktak.

vö. ambitus

gangdeszka gangdészka (-t, -ák, 
-ája) fn. „deszka mellvéd”. K, L, 
M, Z, T.

A gangdészka leginkább lécék- 
bű vót. Dészkáva vót békerítté 
végig ojan magosan, a teteje min
dig szélésebb vót, gangdészkának 
hittük. Az a dészka vót valamiké 
a gangdészka. Akkó vettem égy 
kapa ződsigöt, akkó, amikó el
adtam az őszi vásárba, akkó mon- 
tam az uramnak, mos mán

émönni Kanyizsára vonni téglát, 
hogy kirakjuk téglává. (L.)

gangfal gangfal (-at, -ak, -ja)
fn. „tégla mellvéd”.

Csak ijen furcsa gangfal vót, 
égy verőce azon a végin még 
emitt is. (Ó.)

garádics garádics (-ot, -ok, -a) 
fn. „lépcső”. B, L, M, Ó, T. grá
dics (-ot, -ok, -a) R.

Fődbű van csinává a garádics, 
akkó létüredézétt, akkó dészkát 
tettünk rá, ha a lépcső léfelé 
mén, akkó garádics. (T.) □  A pin
ce mikó a hegybe vót, ott is vót 
garádics. A  sógoromnak a másik 
szálláson tizenhét garádicsa vót. 
(Ó.) □  Lépcső vót a pincébe, hit
ták grádicsnak is, de csak lépcső 
vót jobban.

Nr. Leginkább a pince lépcső- 
zetét nevezik garádicsnak. A pin
cébe három-négy lépcsőn mentek 
le. Mély pincének tartják azt, 
amelyikbe hat lépcsőn mentek le.

garat garát (-ot, -ok, -tya) fn. 
„élő sövény”. B.

A kertéket szokták ékeriteni 
garátta, élő sövénnyé, még is 
meccéttem, ez vót a választó 
megye.

vö. prostya

garmada garmada (-át, -ák, 
-ája) fn. „kúp alakban összera
kott nyers tégla”. L.

Kijelőtek égy hejet, akkó össze
raktuk [a nyers téglát] ijen nagy 
garmadába, ijen kúpokba, szin
tén ijen élire, s akkó hagytunk 
neki ojan fűtőhejet, hogy tűzetek 
vóna alá. (L.)



53

gazdásos gazdásos mn. „gaz
dag”. L.

Csak szépen át a szalmakazal. 
Ha bikafejű magosan át, gazdá
sos vót. Nálunk ném vót gazdá
sos, mer mi szögínyek vótunk. 
(L.)

gém gém (-ét, -ék, -je) fn. „víz
szintes rúd a gémeskúton”. B. 
gém (-öt, -ök, -je) K, L, R. gím 
(-ét, -ek, -je) 6 , T, Z.

A gémre vót téve a nehezék, 
tégla, vas, hogy könnyebben le
hessen húzni. (B.) □  A gémöskút- 
ta ném üzengetni szoktak, haném 
jelözni. Abba a zidőbe a napszá
mosok kin kapátok, nyóc-tíz nap
számos, és akkó monták: szalagy- 
gyünk, mer főhúzták a gémöt és 
rá vót kötte a kendő. (K.) □  Ha 
kint vótak a kapások, rátétték a 
piros ruhát, mer az láccott leg
jobban, mer ojan nyócmítérés 
gím vót. (ö.)

gémeskút gémeskút (-at, -ak, 
-ja) ín. „olyan kút, amellyel 
gémmel, kútágassal és ostorfával 
húzzák föl a vizet”. B. gímeskút 
(-at, -ak, -ja) M, ö, Z, T. gé
möskút (-at, -ak, -ja) R.

Csak gémeskutak vótak, még 
vót ojan, ahun gém sé vót, úgy 
kötéllé huszták a vizet. □  Énne- 
kém a gímeskút ügyesebb vót. 
A méjjebb vidékén vót a teker ő- 
kút, azé, hogy a gímeskúttá ném 
éri el a vizet. (T.) □  Vótak gé- 
möskutak, de osztán lőtt csináva 
ártézi kút is ném is ojan sok 
időre. (R.)

Nr. Részei: kútágas vagy ágas, 
gém vagy gím, ustorfa vagy su- 
dárfa, gamó, favödör, káva vagy 
rovás.

Vót égy tanyasi embérnek fija. 
Mégnősüt, Péter-Pál napjára tet
ték az esküvőt. De mán akkó 
köllött vóna azt az öt-hat mérés 
árpát levágni, de mer ném ojan 
messze vót a tanyáhó, émaratt. 
Emút a lakodalom. Mongya az 
öreg:
— Gyerékék, ménnyeték és vág

játok lé azt a pár mérés árpát! 
Majd anyátok, ha mégmelegíti a 
zételt, akkó főhúzzuk a kútgí- 
mét és akkó gyühették ebédre.

Ez még is történt. De el is hűtt 
a zétel. Mégsé gyünnek. Hát ak
kó mégint mégmelegítétte, főhúz
zák, ném gyünnek. Ennek az új 
embérnek vót ojan kései kötésű 
öccse, Pityuka nevezétt, négy-öt 
éves. Azt mongya az apja neki:

— Pityuka, ereggy, nézd még, 
mé ném gyünnek a batyusék — 
mer a gyerek úgy hitta a báttyát: 
bátyus. — Mé nem gyünnek ezék 
énni?

Szalad a gyerék, láti, hogy mán 
áll vagy három-négy köröszt ár
pa. összerakka, de ném láti a 
batyusékat. Hát szalad ott mel
lettük. Eccé láti a batyusékat, 
össze vótak borúvá a körösztnek 
a tüvibe. Ezt a gyerék ném nész- 
te tovább, haném szalad haza 
sírva.

— Mi az, Pityuka, mi történt? 
Mongyad, a jó Isten ágyon még!

— Jaj, mingyá mondom. — Mi
re főocsúdott és mongya: — 
Méghat ángyi, s bátyus rá van
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borúvá, sirati, de az se sokáig 
él, mer alig mozog a fara.

Ez is a kútgém üzenete vót: 
majd gyünnek enni.

vö. gamó, gém, káva, kútgém, 
ostorfa, rovás.

gerendás gerendás mn. „olyan 
szoba vagy más helyiség, ahol 
látszanak a fiókgerendák’\

Az én időmben már sima pla
fonok vótakt és ném csinátak ge
rendást. Harmincöt óta nem csi
nátak géréndás házat Zentán. 
Ahun lént van a gérénda, az 
ócsóbb vót és biztonságosabb, 
mer a nagygéréndára csak köl- 
lőtt ténni a kicsit. Nádat tettek 
a kisgéréndára, csak rátették a 
sarat, alúrú még bepucótuk. (Z.)

vö. mestergerenda, nagygeren
da, pallat, stukát, stukatúr.

gerendaszáj géréndaszáj (-at, 
-ak, -a) fn. „gerendaköz”. L.

Ami fontos vót, azt beraktuk a 
géréndaszájba.

gerinc girinc (-et, -ek, -e) fn. 
„a tető csúcsa”. L, Ó, R, T, Z.

Fönt a legfölsőbb gérénda, az 
a girince. (L.) □  A dudacserép az 
a tető girincén van. (T.)

góré góré (-t, -k, -ja) fn. „léces 
gazdasági épület a kukoricának”.

Mán az én gyerékkoromba is 
vót góré. Nem vót góré az ijen 
gyöngébbekné, nem is sok kuko
rica termétt, tizenöt mázsa, tizen- 
nyóc, akkó az szép tejesítmény 
vót. (Z.)

Nr. A górék különböző típusai 
voltak ismertek ezen a tájon. 
Egyszerű primitív építményeket 
is készítettek: két-három oszlop 
közé kukoricaszárat raktak és be
ledobálták a termést. A tetejére 
kukoricaszár került. Az ilyen pri
mitív épületeket leginkább ta
nyahelyen készítették. □  Zentán 
és Martonoson vesszőből fonták 
meg a górékat. Téglából oszlopo
kat állítottak, erre került a ko
sár formájú kukoricagóré. „Az én 
apám idejibe azt is úgy fonyta 
vesszőbű, vesszőbű fonyta a gó- 
rét, abba raktuk a kukoricát, 
mint a hambár, ojan v ó t” (Z.) 
A két építmény között azonban 
volt egy lényeges különbség: a 
hombárokat minden esetben leg
alább belülről kitapasztották 
pelyvás sárral és azt évenként, 
kétévenként be is meszelték, ez
zel szemben a górékat nem. Q  A 
Tisza mentén a górénak egy má
sik formáját is használták. A 
tartóoszlopai nem gerendából 
vannak, hanem téglából. Három, 
esetleg négy pár tartóoszlopra 
koszorúgerenda kerül, és a két 
téglaoszlop közét kilécezik. Meg 
kell jegyeznünk azonban, hogy az 
ilyen górék nem szorították ki 
azokat, amelyek kizárólag fából 
készültek. Moravicán a góré alatt 
nem diszóól volt, hanem fészer
szerű építmény. Ezek elkészítésé
ben azonban nem törekedtek 
olyan díszes kivitelezésre, mint 
Dél-Bánátban és Szerémségben.

vö. hombár, katárka, kukorica
kunyhó, pórgóré
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gömölye gömöje (-ét, -ék, -éje) 
fn. „rozsszalmából készült sár
henger”. K, L.

A gömölyét, ászt csinátuk szal- 
mábú mög sárbú. Az mellékös, 
hogy mijen szalma vót, a rozs 
az jobb vót. Valamikó még a há
zat is csináták. Léástak oszlopo
kat, azokat karókka becsináták, 
belécézte, oszt gömöjéve rakták 
be. (K, L).

Nr. Vót egy asztal, ölég hosszi 
asztal. Akkó arra terítéttük rá a 
rozs búzaszalmát, akkó é vót ké- 
szítté mán a sár. Vélláva össze
vágtuk, ojan finomra, hogy mor
zsa né lögyön, és akkó lékentük: 
így is, úgy is, akkó azt össze- 
gömöjítöttük, össze, mer szét vót 
terítté, úgy össze, és ha köllött, 
akkó mégin kent rá sárt, akkó 
megint gömöjítötte az embör és 
rakta a kerék közé. (L.) A gö- 
mölyés fal favázakon áll. Méte
renként volt egy erősebb oszlop, 
amely lényegében a tetőszerkeze
tet tartotta, a két oszlop közé 
pedig ritkán széldeszkákat, véko

nyabb karókat tettek, és ezeket 
töltötték ki a rozsszalmából ké
szült sárhengerekkel. Többnyire 
gazdasági épületeket: pajtákat,
fészereket készítettek ilyen fal
ból, de lakóházat is építhettek 
így. Kelebián még néhány évvel 
ezelőtt is állt olyan ház, amelyet 
így falaztak föl. Közismert fala- 
zási technika. Érdekes viszont, 
hogy sem Kelebián, sem pedig 
Ludason födémet nem készítet
tek ilyen módszerrel. A kúp ala
kú kemencéket korábban rozs
szalmából készült tekercsekből 
rakták.

vö. cölöpös ház, csík, csömpö- 
lyeg, hurka, kolbász, tutaj, vikli

gulyakút gujakút (-at, -ak, -tya) 
fn. „legelőn álló kút”. B.

Vót gujakut, mer vót csorda. 
Ott vót válu csinávo, a község 
csinátatta, akkó nekünk köllött a 
teheneké bérletet fizetni, amié 
legeltek.

vö. csiordalkút



Gy
gyékény gyíkíny (-t, ék, -e) fn. 

„gyékényből szőtt pokróc”.
Sokáig főd vót. jó nagylányok 

vótunk mán, mikó mán gyíkínyt 
véttünk. Eccé Kanizsárú hozott 
gyíkínyt. Nagy öröm vót kará
csonyra, így be létt gyíkínyézve. 
Mán a két öregebb lány bálba já
ró vót. (M.)

2. „gyékényből sodort kötél a 
nád levarrására”.

Láttam, hogy gyíkínnye is varr- 
ták, még vót fonnya a gyíkíny. 
(T.) □  A régiek ijenkó télön mán 
készítötték, lám, tavaszra csiná- 
lik a házat, akkó fonnyák a gyi- 
kínybü a kötelet. A nagykötélt 
sodorták. (R.)

gyep gyep (-ét, -ék, -je) fn. 
„legelő a tanya körül”. Z. gyöp 
(-öt, -ök, -je) B, L, Ö.

Hát vót olyan hél, ahon égy 
hód is vót. Fává vót beütetté. 
Még vót ottan ojan sok kecske, 
disznó, legetettem űket a gyé- 
pén. □  Nálunk a szállás előtt vót 
jó nagy darab legelő, gyöp. (L.)

vö. páskom

gyerekágy gyerékágy (-at, -ak, 
-a) fn. „az az ágy, amelyben az 
asszonyok feküdtek a szülés 
után”, gyerökágy (-at, -afc, -a) L, 
K, R.

Azt monták, fekszi a gyerek- 
ágyat. Ném vitték ki a gyér ékét, 
amíg ném körösztőték még. (T.)
□  Hát a gyerökágy, akkó vót 
szunyoglepédő, akkó évótunk szú- 
nyogozza, hogy né gyűjjön vala
ki, akkó mögverje szömmé a gye- 
rököt. (L.)

Nr. A gyerekágy körüli füg
gönyt, szúnyoghálót még a két 
világháború közötti időszakban is 
alkalmazták. Ludason például 
még a negyvenes években is, 
mert Szalai Margit adatközlőm 
elmondta, hogy 1944-ben, mikor 
megszülte első gyermekét, az 
anyósa még fölszerelte a szú
nyoghálót, a másodiknál már 
nem. A gyerekágyat gondosan 
előkészítették. Fokhagymát tettek 
a szalmazsákba, az ágy mellett 
egy üveg szenteltvíz, a  párna 
alatt pedig az anya olvasója volt. 
A gyerekágyra nem volt szabad 
ráülni, mert elvitték a  gyerek 
álmát, megverhették szemmel. A 
kisbabát mindaddig nem hagy
ták egyedül, amíg nem keresz
telték meg, mert kicserélhették. 
Legtöbb helyen a boszorkánytól 
féltették, de Zentán ezt a tálto
sok, tátosok is megtehették. Ha 
mégis kimentek, akkor a gyerek 
mellé kissöprűt tettek, vagy be
engedték a macskát. Ha mégis
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kicserélték a babát, akkor abból 
vátott gyerek lett. Ilyenkor föl- 
fűtötték a kemencét, a kicsit rá
ültették a sütőlapátra, és úgy 
tettek, mintha behajítanák a tűz
be. A módszer hatásosnak bizo- 
zonyult, mert a gyereket a bo
szorkányok minden esetben visz- 
szaadtá’:. Martonoson azt a  gye
reket is váltottnak tartják, aki 
nem tud beszélni. Az ilyen gye
reknek kiscsőszében adnak tejbe 
aprított kenyeret, és nagykana
lat adnak mellé. Ennek a hatá
sára a gyerekek leginkább meg
szólalnak, ha nem süketnémák. Q  
Moravicán, amíg nem keresztel
ték meg a gyerekeket, lámpa 
égett az ágy mellett

vö. boldogasszony-ágy

gyertya gyertya (-át, -ák, -úja) 
fn.

Akkó azelőtt az ablakba égtek 
a gyertyák, ahun halott vót, csak

azt monták, ne nézzünk be, a ha
lotthó ném szabad benézni. (Z.)

Nr. Martonoson a fiatal párt az 
ajtóban gyertyával várja az öröm
anya és az örömapa. Ha elaludt 
a gyertya, az rossz jel. Kelebián 
újabb szokás, hogy a menyasz- 
szonyt gyertyával várják.

vö. gyertyaszentelési gyertya, 
szentelt gyertya, vihargyertya

gyertyaszentelés! gyertya, gyér- 
tyaszentölési gyértya (-át, -ák, 
-ája) in. „az a gyertya, amelyet 
február 2-án szentölnek meg”. L.

A gyértyaszentölési gyértyát ak
kó gyűjtik mög, ha valaki hal- 
doklott, hogy könnyítsék a szen
vedésig mög mindénszentékkó 
égetik a gyértyát.

vö. gyertya, szentelt gyertya, 
vihargyertya



H
vhajtókar hajtókar (-t, -ok, -ja) 
fn. „a kerekes kút hengerszerű 
része. M.

Ez a hajtókar még lánccá te
kerte, a kútba húszta föl a vizet, 
tekerte fő a fára, a hajtókarra.

vö. csigás kút, kallantyús kút, 
kerekes kút

hajzli hajzli (-t, -k, -ja) fn. 
„illemhely”. L. hájzli (-tt --k, -ja) 
B.

A vécének sok neve vót, hajzli 
vót a gyerékkoromba. □  Vót, hogy 
hittak hájzlinak, még rétérátnak 
is monták. Mindén vót, az udva
ron vót hátú.

vö. ámyékszék, klozet, pervátó, 
pityere, reterát, vécé

hálószoba hálószoba (-át, -ák, 
•úja) fn. „olyan szoba, ahol al
szanak”. M, Z. (új)

A hálószoba még a tisztaszoba 
égymás mellett vót. Hát vót két 
szoba, ahogy az épület át, ez a 
hálószoba, ami mellette vót, az 
vót a tisztaszoba. (Z.)

háromlábú háromlábú (-t, -fc, 
-ja) fn. „konyhai vaslábas”.

Háromlábú vót, oszt ide tü- 
zétek alá. A  tetejín vót égy fa
zék , az a régi fajta cserépfazék.

Ha többfélét fősztek, akkó rak
tak ide mellé is össze. (R.)

háromszög háromszög (-et, -ek, 
-je) fn. „ilyen alakban vágják ki 
a frissen fölvert falat”.

Csinátunk égy háromszöget, 
mink ném vágtuk ki az egész 
ablakot, hogy ha rátészik a tetőt, 
száraggyon. (ó.)

Nr. Topolyán és Kelebián úgy 
tartják, hogy a háziasszonynak 
nem jó elsőnek bemenni a fris
sen kivágott falú helyiségbe, mert 
meghal.

hasító hasító (-t, -ók, -ja) fn. 
„az a kisméretű helyiség, ahol a 
paprikát hasították”. M.

Vót égy kis épület, ahun ha- 
sítóttuk, az vót a hasító.

haszura haszura (-át, -ák, -ája) 
fn. „nádból készült szőnyeg”. R.

Régöbben nádbú vót csináva, 
mink úgy montuk, haszura. Mad- 
zagga lett szüve, a nádat szüvik, 
mint a rongypokrócot. Az ablakra 
is töttünk haszurát.

ház ház (-at, -ak, -a) fn. 
„Haus”.

Amibe lakunk, az vót a ház. 
Hát gyerékkoromba, ha vissza
gondolok, akkó csak égy szoba



vót. Ez vót a lakószoba. Utána vót 
égy konyha. Képzeje e a szobát 
ojan öt méter hosszínak. Vót raj
ta egy ökörszem ablak, még ódal- 
ablak, aki errű nyílt az udvar je
lű. Mongyuk hatvanszó hetvenes 
ablak. Utána égy konyha, szabad- 
kímínnyé. Hát nyócan éltünk 
ebbe a házba. (M.)

Nr. A falusi köztudat a véghá
zakat tekinti csak falusi háznak. 
Azt átlagos parasztcsalád ilyen 
épületet készített magának. Ezek 
az épületek egysoros alap raj zúak 
voltak, szoba, konyha, szoba el
rendezésűek. Hogy a konyha után 
levő helyiség szoba vagy kamra 
volt, az a család vagyoni hely
zetétől függött. A férjhez menen
dő lány tollát a tisztaszobában 
rakták össze. Nemcsak a véghá
zaknak volt ilyen a beosztása, ha
nem a kisebb fordított házak ese
tében is ezt a sémát követték. A 
múlt században készült mérnöki 
rajzokon ilyen alaprajzot találunk 
a városinak tartott fordított há
zak esetében is. A lakóházzal egy 
tető alatt van az istálló. Ezt az 
épületrészt azonban leginkább 
hozzáépítik a főépülethez. Az is
tálló keskenyebb, alacsonyabb 
padlására legtöbb helyen le kell 
lépni. Az istállóval egy tető alatt 
van a kocsifészer. Bezdánban a 
módosabb gazdák L alakú háza
kat építettek, könyöícházakat. Az 
ilyen szerkezetű házaknál maga 
az épület választja el a tisztaud
vart a gazdasági udvartól. Az 
épület sarkában, a könyökben 
nincsen födém. Itt tartották a 
szénát. Ezt követte az istálló és

5d

a kocsifészer. A tanyák elrende
zése lényegesen különbözik a fa
lusi házakétól. Itt sohasem épí
tenek fordított házakat, még ak
kor sem, ha a tanyák sorban áll
nak egymás mellett. A tanyán ál
ló egyes épületeket körbe építik 
fel, hogy az védje a gazdaságot 
a széltől. Ritkán építik egybe a 
lakóházat az istállóval. A legtöbb 
helyen a lakóházzal szemben épí
tik, s velük derékszöget alkot a 
disznóól. Akkor is ilyen a ta
nya, ha az nem magányosan, ha
nem a sorban áll. A tanyák ilyen 
telekelrendezését még az újonnan 
építettek esetében is alkalmaz
zák. Ilyen volt a telekelrendezés 
már a XVIII. század végén is. 
Ezt a korai tanyaábrázolások is 
igazolják.

vő. fordított ház, keresztház, 
könyöképület, parasztház, tanya, 
új ház, végház

hazai cserép hazai cseríp (-et, 
-ék, -jé) fn. „hódfarkú cserép”. 
Ó.

A tanya mán cserepes vót, az 
a kiscserip, ném vót piros, azt 
monták, hazai cseríp.

vö. fehér cserép, kiscserép, 
mezei cserép, téglazsindely

házbér házbír (-1, -ék, -je) fn. 
„nem a saját házában lakik, ha
nem bérli”, ö.

A zsellírnek nemigen vót la
kása. Vót öt-hat csalággya, ház- 
bírbe lakik. Mink is csak úgy vó- 
tünk, hogy bírbe laktunk.

vö. árendás
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házelő házelő (-éjit, -ejek, -je) 
fn. „a ház udvari homlokzata”.

A ház elejit bemeszetük fehír- 
ré. Akkó minden fehír vót. (Z.)
□  Csak az számít elejinek a ház- 
nak, ahun járunk ki-be. (T.)

Nr. Ludason nagyon vigyázott 
a menyasszony, hogy a ház ele
jén lépjen be a  lakodalmas ház
ba, mert csak így lehet boldog a 
házassága.

házhát házhát (-át, -ak, -a) fn.
ó . „a ház oldalfala a szomszéd
ban”.

Ami a szomszédbú van, az a 
ház hátúja.

vö. házmög

házmög házmög (-ét, -ök, -e) 
fn. „a háznak az az oldalfala, 
amelyik a szomszédban van”.

A ház mögét csak éccő meszé- 
tűk, amelik a szomszédba van. 
Mikó mán évégeztük a naggya 
dógot, mindenszentekre. (M.)

vö. házhát

házszám házszám (-ot, -ok, -a) 
fn. „lakott területen levő ház sor
száma”.

Az édesanyám kint lakott az 
állomásná, úgy hittük, Liget. Ki- 
lencszáztizénöt vót a házszámja. 
Annyi ház vót a faluba. (M.)

háztető háztető (-1, -k, -je) fn. 
„a ház cserepes vagy nádas része”.

Mikó ojan kicsi tojást tojt a 
tyúk, mint a galambtojás, azt mög 
visszakézbü a kimínyén körösztü 
a háztetőn hajítottuk. (R.)

Nr. A háztetőre különféle anya
gokat használtak. Századunk el
ső évtizedében a legtöbb falusi 
ház és a városi házak nagy része 
is nádas volt. A tízes években 
még gyakoriak voltak a zsindelyes 
házak is. A két világháború kö
zötti időszakban ezeket azután 
megszüntették, mert nem jutot
tak zsindelyhez. Új nádas házat 
a harmincas években már nem 
építettek. Sem a zentai Pék Gyu
la, sem pedig a topolyai Barak 
István olyan tetőszerkezetet nem 
készített, amelyre később nádat 
varrtak volna. □  Ludason, Mar
tonoson, Topolyán a kenyérmos
dató vizét a háztetőre öntötték, 
hogy a kenyér magasra nőjjön.

vö. állószékes tető, nádas tető, 
szalmatető

házvég házvég (-et, -ek, -e) fn. 
„a háznak az udvarra néző kes
kenyebb oldala”. B, K, L, M, R, 
Z. házvíg (-et, -ek, -e) (Ó.)

A házvége nádda vót becsiná- 
va, az vót a nádkibli, de vót vesz- 
szőbű is csinyávo. (B.) □  A paliás 
a ház vígin vót. (Ó.)

Nr. Tanyahelyen a padlásföljá- 
rat leginkább a ház végén volt, a 
létra szabadon állt, de azt Kele
bián, Ludason és Zentán a ház 
hátulján az ereszetbe fölakasztot
ták.

héber héber (-t, -ek, -e) fn. 
„csavaros kézi emelőgép”. L.

Héberré főemétük a tetőt, ahogy 
vót, főhúztuk hébérré.

hidas hidas (-t, -ok, -a) fn.
„disznóól”. B.
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A hidas az a disznóól. Ha a 
zsöllérök mentek, éhúzták a má
sik házhó. Szent György napján 
émöntek onnan laknyi, akkó éhúz
ták magukka, ojan lábon át, az 
is ojan vót, mint a hambár.

hodály hodáj (-t, -ok, -a) fn.
„juhakol”. B, Z.

A birkák azok fészerbe vótak, 
hodájba. Csak a fölseje vót job
ban néki, jobban csak teteje, 
hogy levegődzön. Mint a házte
tő, oszt akkó körbe vót keritté, 
vót áhun szálmává rakták körű. 
(Z.)

hógli hógli (-t, -k, -ja) fn. 
„deszkából vagy műanyagból ké
szült tapasztókanál”.

Neköm vót hógli. De nagyon 
finom sárnak kölött lönni, hogy 
hógliva húzza főfelé. A  parasztok 
ném tuttak hóglizni. (R.)

hold hód (-at, -ak, -ja) fn.
„1200 négyszögöl”.

A fijunk két hódra építött. (L.)

hólyag hójag (-ot, -ok, -ja) fn. 
„a petróleumlámpának az a ré
sze, ahová a petróleumot öntöt
ték”. R.

Az alsó része vót a hójag, fölú 
vót égy drót, ami körű vót rajta, 
és akkó a hójagot arra tötték, 
mer akkó ném főfelé, hanem le
fele világított.

vö. petróleumlámpa

hombár hambár (-t, -ok, -ja) fn. 
„magtár”. B, K, L, R, Z.

Akinek nagyobb gazdasága vót, 
annak hambár ja vó t A miénk fá- 
bú van. Dészkábú is vót, de vót, 
akiné vesszőbű fonyták, és kívű- 
belű betapasztották. Itt ném vó
tak szánkótalpon, hanem téglára 
vót ráépítté. (Z.)

2. „góré”. (M.)
Valaki a disznóólát mégépítétte, 

amijen magosra akarta, annak a 
tetejíbe mégépűt a kukaricaham- 
bár. Lécékbű csinátuk.

Nr. A gabonatárolókat szerke
zetük alapján két nagy csoportra 
oszthatjuk fel: szán talpas hom
bárokra és gerendavázas gaboná
sokra. A szántalpos hombárokat 
Bezdánban, a szabadkai tanyákon 
és Martonoson alkalmazták. Ke
lebián legtöbb tanyán még nap
jainkban is áll legalább egy vesz- 
szőhombár. Ludason már csak az 
emlékezetben él a gabonatárolók
nak ez a típusa. Martonoson is 
ismerték a szántalpas hombárt, 
de itt magtár a neve. Zentán és 
Rábén van még néhány különál
ló gabonatároló. Ezeket vesszőből 
fonták, kívül-belül betapasztották, 
gerendákon állt, nem kosárszerű 
a fala, hanem egyenes vesszőfal, 
és több részre van beosztva. Be
jártak a hombárba. A szántalpas 
hombárok kosárszerű szerkeze
tűek, nincs bennük rekesz, csak 
egy kis ajtó van rajtuk a felső 
harmadban. A hombárt legtöbb 
helyen fából is készítették, de 
legszebb példáit területünkön 
Bezdánban találtuk. A bezdáni 
deszkahombárok vázszerkezete 
tölgyfából van és faragott, falu-
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kát pedig fenyőfából készítették. 
Mindig volt előttük egy kis tor
nác, amely hiányzott a martonosi 
és kelebiai hombároknál. □  Luda
son néhány évtizede a geren
davázas gabonások mintájára vá
lyogból és téglából is készítenek 
hombárokat.

vö. goré, katárka, magtár

hombárzat hambárzat (-ot, -ok, 
-tya) fn. „megmagasított padlás
tér”. R.

Mikó főverték a falat, akkó 
esetleg égy hetet száratt, akkó 
rakták rá a vájogot, ha rárakták 
a hambárzatot, akkó töttek rá 
hét-nyóc sor vájogot. (R.)

vö. magasítás, majorpang

homlokdeszka homlokdészka 
(-át, -ák, -ája) fn. „a nád vagy 
cseréptető leszegése”. B.

A homlokdészkán vót, hogy vót 
csikófej, vót, aki kicsipkézte tu
lipán formára.

2. „az ajtófélfa borítása”. K.
Január hatodikán a szüleinkné 

ráírták a homlokdészkára: Gás
pár, Ményhért, Boldizsár.

vö. ajtófélfa, sörtedeszka, szem
öldökfa, vihardeszka

horogfa horogfa (-t, -ák, -ája) 
fn. „a tetőszerkezet lécezetét tartó, 
fordított V alakban összeácsolt 
két gerenda közül egy”.

A régi házakon csak csüggő ho
rogfa vót. Csüggött lé, esetleg 
dészkák vótak alá szögezve, ott

ügyé nincs kiugrás. A szögíny vi
lágba gömbfábú vót legtöbb ho
rogfa. (R.)

Nr. A szarufákat a nádtetős há
zaknál ritkábban rakták, Rábén 
százötven centire, tehát minden 
második kisgerendára került egy 
pár szarufa. Kelebián az adatköz
lők szerint elég volt, ha kétmé- 
terenként tették a gerendát.

vö. szarufa

hurka hurka (-át, -ák, -ája) fn. 
„sározott szalmacsík a kemence 
rakására”. Ó.

A kemincét hurkábú csináták. 
Zabszalmát terítéttek az asztalra, 
téttek rá sarat, összegöngyőték. 
Vót ahun hosszabb vót. A víko- 
nyabb vígít szokták a kemincének 
az alapjáhó ténni. A kemincít csi
nátuk hurkábú. Lícbű ném.

vö. csík, csömpölyeg, gömölye, 
kemence, kolbász

húz húz (-ok, -ól, -ott) ts. ige 
„a ház alját sötétebb színnel be
festi”.

A zajját éhúztuk kikké, ződdé, 
feketívé. Hetvenkettőbe csinátam 
Kevibe falat, ott feketívé vót 
éhuzzá. Itt Topoján vót pirossá 
is, ződdé is, kikké is. (T.)

vö. alj, szokli

huzat huzat (-ot, -ok, -tya) fn. 
„léghuzat”. L.

A sporhétnek van huzattya, 
platnija, tűzheje, hamutartója.

vö. cúg



I
ikszni ikszni (-t, -Je, -je) fn. 

„x alakú oszlopok a tetőben”. Z.
Szebb még erősebb, rövid fa

anyag is mégfelel, ikszniket tet
tünk bele.

vö. japántető, körtető

illemhely illemhel (-et, -ek, -e) 
fn. „árnyékszék”.

Most mán urasan mongyuk il- 
lemhelnek. (K.)

vö. árnyékszék, hajzli, pityöre, 
reterát, vécé

istálló istálló (-t, -k, -ja) fn. 
„nagyobb állatok tartására hasz
nálatos épület”.

A cselédnek, ha szóga vót, an
nak az istállóba vót a hele. (B.)
□  Nekünk a végibe vót az istál
ló, de nálunk alacsonyabb vót a 
tető, utána létt építté. Egyik fe
libe vótak a tehenek, a másikba 
még a lovak. Mitőlünk sénki sé 
alutt az istállóba, de az én uram, 
mikó még gyerék vót, nagyon so
kan vótak testvérék, tizenhatan 
vótak, sok halt még közülük, ősz- 
tan nagyobb gyerékék, akik mán 
kanászok vótak, annak kint kel
lett az istállóba alunni. (Z.)

Nr. Az istálló, mint már koráb
ban utaltunk rá, faluhelyen egy 
tető alatt volt a lakóházzal. A 
nagyobb gazdáknál külön istálló

volt a lovak és külön a marhák 
számára. Rábén emlékeznek még 
arra is, hogy egykor ökörrel is 
művelték a földeket, így azoknak 
külön istállójúk volt. □  Az istálló 
padlózata mindig föld volt, de 
mindenhol volt egy kisebb vájat, 
ahol elfolyhatott a szennyvíz. 
Legtöbb istállóban volt vakablak, 
ahova berakták a vakarót, csu
takot és a kefét. Ludason és Ke
lebián nagy kampósszögek voltak 
az istálló falába verve, ezekre 
akasztották a lószerszámot, de a 
többi kutatóponton úgy mondták, 
hogy a bőrt nem jó az istállóban 
tartani, mert gyorsan tönkremegy. 
A kisebb gazdáknál szemben volt 
a jászol, az állatok közé pedig 
strajfát tettek, hogy azok ne rúg
janak egymásba. Az abrakot ket
recben tartották. Az istálló fö
démjét is legtöbb helyen nádból 
készítették, de Bezdánban erről 
úgy vélekedtek: vót, áhun le is 
dészkásztuk, mer gőzölgött a pal- 
lás. Akkó nagyon hama éromlik a 
tetőzet, ha nádbu van. Az istálló
ban aludtak a béresek, a kaná
szok, a család férfitagjai. A föl- 
nőtté válás kezdetét jelentette, ha 
a kamasz fiú kiköltözött az istái, 
lóba aludni. A cselédek közötti 
hierarchiát pedig az jelezte, hogy 
az istállóban ki hol alszik. A kis.
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kanásznak a jászolban volt a he
lye, a béresnek már függőágy, 
priccs vagy esetleg vacok is járt. 
Lópokróccal vagy a subájukkal 
takaróztak, a fejük alá pedig a 
gúnyájukat rakták. □  Az istálló
ban mindig volt fokhagyma, ame
lyet a mestergerendára tűztek. A 
vakablakba pedig egy zacskóba 
többfajta babot és fokhagymát 
tettek, hogy a boszorkányok ne 
ronthassák meg az állatokat. Lu
dason és Zentán a vakablakba 
disznótrágyát, karácsonyi morzsát 
és fokhagymát tettek. Rábén pe
dig a tehenek megóvására a leg
jobb eszköz az, ha sót mög disz- 
nóganét töttek az istállóba, akkó 
ném mén be a boszorkán. □  Mar
tonoson a virágvasárnapi szentelt 
barkából is kerül az istállóba, 
mert az állatokat megvédi a be
tegségtől. Kelebián és Ludason 
már az istálló megépítésekor gon
doskodnak a rontás ellen, mert 
a falba az ajtó mellé egy tükröt 
is befalaznak. Ha ez nincs, akkor 
a boszorkány megfogja a lovak 
sörényét, 

vö. jászol, ketrec

isztemye isztérnye (-ét, -ék,
-éje) fn. „csorgás”. B.

Vót ojan is, isztérnyébe élire 
fölállította a baltát, és akkor oda- 
csurgott a balta élire a viz. Mié 
tétték, mié sé, hogy a villám né 
üssön a házbo.

vö, csorgás, ereszet, színcsor- 
gás

isztronga isztronga (-át, -ák, 
-ája) fn. „lécekből elkerített fejő 
a legelőn.” M.

Egy vagy másfél métérés karó
kat léástak, fákká ékeritétték, a 
juhász még hagy itt helet, hogy 
a birka ki bírjon férni. A ju
hász űt bent az isztrongába, a 
bujtár még isztrongáta a birká
kat, égyesívé méntek be a birkák 
és akkó fejte.

vö. karám

isztrongál isztrongál (-ok, -sz, 
-t) ts. ige „tereli a juhokat”. M.

A bujtár éisztrongáta a birká
kat, egyesivé méntek be a bir
kák, és fejte.



J
japánteto japántető (-t, -k, -te

je) fn. „sátortető”. K, L. (új) 
Enné a húzná mán négyfelé 

mén, ez japántetős, itten mán 
négyfelé mén a csurgás. Itt kúp 
alakba mén a tető. 

vö. körtető

jászol jászó (-t, -k, -ja) fn. 
„Krippe”. T. jászol (-t, -lak, -ja) 
K, L, M, Ó, R, Z, T. jászu (-t, 
-k, -ja) B.

A lovaknak magosabb és keske
nyebb jászót köllött csínáni. A te
henek vagy ahun az ökrök vótak, 
azok alacsonyak és szélesek vó
tak. □  A lónak nagyobb vót a já
szolláb, a lónak kilencven vót, a 
marhának még nyócvan. Ez vót 
a szabáj. (Z .) Q  A lovasjászuná 
fönt, ahova tették a szénát, az a 
sarágla, odatették a szénát, hogy 
a ló lassan birja lészénnyi.

Nr. Kutatási pontjainkon leg
inkább szemben volt a jászol az

istálló bejáratával. Ha több jó
szág ja volt a gazdának és na
gyobb volt az istálló, a jászlak az 
istálló két oldalába kerültek. Az 
egyik oldalon voltak a lovak, a 
másikon pedig a szarvasmarhák. 
A lovak számára készült jászol 
magasabb és keskenyebb volt, s 
fölé minden esetben raktak sa- 
ráglát vagy rácsot. Ha oldalj ász
lak voltak, akkor középen volt 
egy ketrecszerű rész, ahol a na
pi takarmányt tárolták.

jászolkarika jászolkarika (-át, 
-ák, -ája) fn. „rézből készült ka
rika a jászlon”. M, Z.

A jászol szélibe vót jászolkari
ka, oda kötték a jószágot, (m.)

vö. bőrfa, süvegfa

jászolprém jászolprém 
-e) fn. „jászol előtti rúd’*.

A lovakat a jászolprémhő kö
töttük.



K
kakasülő kakasülő (-t, -k, -je) 

fn. „a szarukákat összekötő ke
resztgerenda”. K, L, Z, T. kokas- 
üllő (-t, -k, -je) B.

Kakasülős házak vótak. Két mé
terre vótak a horogfák, ebbe vó
tak a kakasülők. (K.) □  Az én 
házam teteje kokasüllős, az fogi 
össze a szarufákat.

Nr. A leginkább elterjedt tető- 
szerkezet vidékünkön. A legtöbb 
nádas ház teteje ilyen volt, az 
ágas tetőszerkezet mellett. Az 
utóbbi formából alig találunk né
hányat a falvakban és a tanyákon. 
Az egyszerű kakasülős tetőszer- 
kezetek még napjainkban is szép 
számban megtalálhatók. Zentán a 
hétméteres házakra ilyen tetőt 
tettek. Topolyán nyolc méter szé
lességig alkalmazták. A szarufák 
csüggős szerkezetűek voltak, a 
födémgerendára támaszkodtak, a 
tetőtérben pedig ezeket kakasülő
vel rögzítették. A szarufákat az 
ereszethez közelebb eső felén osz
lopokkal alátámasztották, ezt vi
harmentőnek vagy macskamászó- 
nak nevezték. Napjainkban az 
egyszerűbb gazdasági épületek 
építésekor még gyakran alkalmaz
zák a szarufás kakasülős tető- 
szerkezetet. Elkészítése nem igé
nyel komoly szakértelmet, az

ügyesebb parasztkőművesek is el 
tudják készíteni.

vö. átalkötő

kalapcserép kalapcserép (-et, 
-ek, -e) fn. „kúpcserép”. B.

Kalapcserép gyütt a tető élihő. 
(B.)

vö. dudacserép, köcsögcserép, 
kúpcserép

kalapdeszka kalapdészka (-át, 
-ák, -ája) fn. „az a léc, amelyet 
a nád vagy a cserép végére rög
zítenek, hogy a madarak ne 
fészkeljenek oda”. B.

Kalapdészka vót a kibli még a 
homlokdészka közé. Azé tészik, 
mer a verebek odafészkének be,

vö. verébdeszka

kalász kalász (-t, -ok, -a) fn. 
„a söprű cirokból készült része”.

A söprűt odatettük az ajtó há
ta mögé. A kalásznak kő léfelé 
áni. (M.)

kallantyú kallantyú (-t, -k, -ja) 
fn. „fakilincs”. L.

A kallantyú fábú van, fábú a 
kilincs, kócmadzag a rántószíja. 
(L.)

vö. fakilincs

kallantyús kút kallantyús kút 
(-at, -ak, -tya) in. „kerekes kút”. 
Ö.
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A kallanytyús kútnak léástak 
égy cölöpöt, améliknek két ága 
vót, és abba forgattunk égy va
sat, ojan kiésztérgájozott vót, 
gömböjű, azon húszták a vizet.

vö. csigás kút, kerekes kút

kaloda kaloda (-ót, -ák, .ája) 
fn. „háztetőn a nádat leszorító 
rúd”.

Most van az a hosszú fa, faka
loda, belerakjuk a nádat, abba 
a kalodába, szépen a dészkát 
telerakjuk náddá. Abba belevarr- 
juk. (T.)

2. „40—50 cm léc, amellyel a 
fal vastagságát szabályozzák”. K, 
L, M, Ó, R, T, Z.

Mikó mán égy terítés bemönt, 
akkó kiszétték a kalodát, mert 
akkó mán ném köllött. (R.) □  
Ami a dészkák között vót, az 
vót a kaloda, avvá vót kitámaszt
va. A cokliná vót ötvenhárom, a 
cokii fölött ötven. Háromféle ka
lodát köllött hasznáni. (Z.)

kamin kamin (-t, -ok, -ja) fn. 
„a szabadkémény bolthajtás alat
ti része”. B, Z. kamil (-t, -ok, -ja) 
K, L, M. kaminy (-t, -ok, -a) fn. 
Z, T.

Az anyámnak ojan kéménye 
vót, lé vót csináva, csak égy ajtó 
vót rajta, ászt kaminnak hittük. 
Vót ojan háromlábú vaslábosunk. 
Kiméntek a géphő, rám bízták, 
hogy főzzek, és abba, bent a Jca- 
minba fősztem. (Z.) □  Mikó mán 
érekesztöttük, aJcfcó hittük kamil- 
nak, akkó vót a kamil, emez a 
rész mög a konyha. (L.) □  A ka-

minyba vót egy katlany, amibe 
melegítétték a vizet, még ott fű
tötték a keméncít. Az előtte levő 
falra tányérokat agattak. Az vót 
a leghirésebb, akinek sok tányér
ja vót. A tányérokat rongyé cse- 
rétük el. Amíg még ném szün
tettük még a szabadkímínyt, a 
kaminy elejit befalasztuk, oda 
égy ajtót téttek. (Z.)

vö. szabadkémény

kamra kamra (-át, -ák, -ája) 
fn. B, K, L, R. komra (-át, -ája, 
-ák) B, M, Ö, Z, T. kamora (-t, 
-ák, -ája) B.

Ha kicsit módosabb vót, akkó 
vót kamra, a szegínyékné ott 
ném vót. (K.) □  Minekünk ném 
vót komra. Mikó mégvettük a 
Zaranyházat, a szoba után épí
tettünk égy komrát, úgy ódalt 
vót. (M.) □  Az a kamora vót. A  
szalonna ott vót. Vót égy fa fő
távé, ott vót a sonka, szalonna, 
kóbász. Akkó vót a pallásfőjárat. 
Ményünk fő a pallásra.

Nr. A háromosztatú házban a 
szegényebb családoknál a konyha 
után nem a lakószoba volt, ha
nem az éléskamra. Ha nem a 
ház végén, a tűzfalon volt a pad
lásföl járat, akkor gyakran ebből 
a helyiségből jártak fel. A pa
rasztság legszegényebb rétegénél 
nem volt kamra. Martonoson, 
Rábén, Bezdánban a padlás egy 
részét választották el. Kelebián, 
Ludason leginkább a tornác hát
só részét falazták el, és itt volt 
az éléskamra.

vö. spájz



kanapé kanapé (-t, -k, -ja) fn. 
„támlás, karfás fa ülőbútor”. B, 
M, R, Ö, T, Z.

A kanapé az, ami vót, az leg
inkább az ablakná vót, akkó 
gyütt a zasztal, akkó a zasztal 
mellett vótak a szikék, errű, ar
ra. Nekünk gyíkínybű vót a ka
napé, az kint vót a konyhába. 
(Ö.)

Nr. A karospad az egykori tisz
taszobák elmaradhatatlan kelléke 
volt. Mindig a két ablak között 
állt. A lakószobában is volt karos
pad. Ha nagyobb volt a család, 
akkor ezen aludtak a gyerekek. 
Hét gyeréke vót az anyámnak, 
én a kanapén aluttam, míg ki
sebbek vótunk. Az egyik az egyik 
végin, a másik a másik végin. 
(T.)

vö. karospad

kancahordó kancahordó (-t, -k, 
-ja) fn. „kisméretű hordó”. L.

A bor a hordóba vót, akkó a 
kancahordóba, szűrték át a bort. 
Akkó vót lopótökünk, mer itt 
terméttük, azon szíttuk ki.

kandi kandi (-t, -k, -ja) fn. 
„raktárhelyiség az abraknak”, ó, 
T.

Vót égy kis kandi, szénáskandi, 
abba vót a zabrak. Itt vót az is
tálló, erre, ebbe a vígíbe vót a kan
di, abba vót a zabrák. A  nagy
épületnek a vígíbe vót. (ó.)

vő. ketrec

kankalék kankalék (-ot, -ok, 
-ja) fn. „kampó, horog”. B.

Ami mént lé a kútba a sudár- 
fán, azon husztuk a vizet, azon 
vót a kankalék.

vö. gamó

kanta kanta (-át, -ák, -ája) fn. 
„nagy korsó alakú, széles szájú 
vizesedény”. M, R.

Akkó mán vótak kanták, zo- 
máncos kanták, ákiné vót cserép
kanta is. Akkó már mink bádog
kantákat mán csinátak. (R.)

kapa kapa (-át, -ák, -ája) fn. 
„kétszáz négyszögöl”. K, L.

Tuggya, ijen helén nincs ház- 
hel. Itt vót a házunkná tizén- 
nyóc kapa, erre vót kilenc kapa 
mög amarra vót kilenc. (K.) □  
Három kapa vót a zudvar még 
égy kis gyöp a legelő. (L.)

kapu kapu (-t, -k, -ja) fn. „be
járat az utcáról”.

Vót alsó kapu, meg fölső kapu, 
még nagykapu. (Z.)

kapufa kapufa (-át, -ák, -ája) 
fn. „kapufélfa”.

Nr. Luca napján nem attak 
tejet, sémmit sé attak ki a ház- 
bu, mégfaragták a kapufát, hogy 
mijjé, ászt már ném tudom. (B.)

vö. kapuoszlop

kapukilincs kapukilincs (-et, 
-ek, -e) fn. „a kapunak az a fém
része, amellyel nyitják a kaput”.
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Nr. Amelik legíny ném nősűt 
mégf annak tuskót téttek farsan- 
kó a kapukilincsére. (Z.)

kapuoszlop kapuoszlop (-ot, -ok, 
-ja) fn. „kapufélfa”. Z.

Alú tettünk égy követ, a kapu
oszlopba vót égy vascsap, a kőbe 
égy lukat fúrtunk és abba for
gott. Fölű szintén égy kör. A ko
vácsok csináták. Csak égy pipa 
vót belűrű az oszlopba. Azelőtt 
igéncsak ágácfa oszlopok vótak. 
(Z.)

kapurúd kapurúd (-at, -ak, 
-gya) fn. „kaput kitámasztó fa-, 
vagy vasrúd”.

Vót belürü égy kapurúd, itt 
vót a kapu, akkó középén zárt 
az égyik fele, ami rátakart, oda 
téttünk égy kapurudat, léástuk 
srégén, azé, hogy né légyen útba 
a bejárat. (Z.)

karácsonyi abrosz karácsonyi 
abrosz (-t, -ok, -a) fn. „olyan 
asztalterítő, amelyet csak kará
csonykor használnak”.

Vót égy fehír lepédőnk, amijén 
éttünk, karácsonyi abrosznak hit
tük , ezt csak karácsonykó hasz- 
nátuk. A  morzsát ászt külön 
töttük, bedobtuk a tűzbe, mög a 
fülfájást is gyógyítottuk vele. (L.)

vö. abrosz, suftöabrosz

karácsonyi asztal karácsonyi 
asztal (-t, -ok, -a) in. „karácsony
kor pontosan meghatározott rend
je volt az asztalterítésnek”.

A karácsonyi asztalra mindént 
bekészítéttünk. Szómát az asztal 
alá, égisz kenyeret téttünk, amit 
ném vágtunk még újévig, akkó 
dió, alma vót. Akkó aprószenték- 
kó az anyám égy kis csóva szó
mát kivitt, mindén gyümőcsfáro 
rá vót kötte, hogy jó termő lé
gyén. (B.)

Nr. Kelebián a karácsonyi asz
talra az abrosz alá búzaszemeket 
is szórnak. Az asztal alá legtöbb 
helyen különböző gabonaféléket 
raktak szakajtóba, ide tesznek 
egy kevés szalmát és szénát is. 
Topolyán és Zentán ezt bárány
nak nevezik. Ludason a kisbaltát 
is az asztal alá teszik. Rábén a 
sulyok kerül a karácsonyi asztal 
alá. Korábban az egész szobát 
beszórták szalmával. Napjaink
ban már nem él ez a szokás, de 
legtöbb helyen egy kevés szalmát 
még mindig tesznek az asztal alá. 
A szalma korábban aprószente
kig maradt a szobában, ezen a 
napon osztják szét a szalmát a 
jószágok között. Zentán egy ke
veset félretesznek a kotló alá, 
mert úgy tudják, akkor nyugod- 
tabban ül a tyúk. Kelebián min
den szalmaszálat összeszednek, 
mert ha ott maradt egy szál is, 
akkor sok bolha lesz a következő 
esztendőben.

vö. bárány

karám karám (-ot, -ok, -ja) fn. 
„elkerített rész a birkáknak”. R.

Karámba fejik a birkákat, be 
van kerítté ojan gömbfákka körű 
és ott fejtünk.

vö. isztronga
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karospad karospad (-ot, -ok, 
-gya) fn. „ojad pad, amelynek 
karja van”. K, L.

Vót nekünk azelőtt karospad, 
hogy az vót, akkó az almáriumot 
ném tötték oda előre, hanem a 
karospadot tötték a nagygérénda 
alá. (K.)

vö. kanapé

kaszni kaszni (-t, -ik, -ja) fn. 
„konyhaszekrény”.

Vót az a stélázsi, arra töttük 
az edényt, mög vót ojan kis kasz
ni. Az anyámnak is vót mán. (L.)

kasztról kasztró (-t, -k, -ja) fn. 
„vaslábas”. B, K, L, Ó, Z, T. 
kasztroj (-t, -ok, -a) M. R.

A kasztró, abba mindent lehe
tett főzni, fekete vót, abba süt 
a hús még a süt krumpli. Ne
hezen melegszik, de az ojan szé
pen süt. (T.) □  Az anyámnak 
csak égy kasztrója vót, még vót 
háromlábú lábosa, főtétték az ön
tött lábost és alágyújtották a tü
zet. (M.)

vö. vaslábas

katárka katárka (-át, -ák, -ája) 
fn. „góré”. M, R.

A szögényéknek ném vót ka- 
tárkájuk, csak léástak egynéhány 
oszlopot, oszt valami tákolmány. 
Ahun erősebbek vótak, ott vót 
tégla, hat oszlop téglábú, abba 
möntek a fák, cseréptetős vót. 
(R.)

vö. góré, kukoricás kunyhó, 
pórgóré

katlan katlan (-t, -ok, -nya) fn. 
„üstház”. B, K, L, M, R, Z. kat- 
lany (-t, -ok, -a) „üst”. T, Ó.

Minekünk vót az udvaron csi- 
nává ojan berakott sporhét, csak 
sporhét vót, de vót mellette kat
lan is. Kint ném vót keméncénk, 
csak bent. Nyáron bent vót sütve a 
kény ér. (Z.) □  A vizet a katlany- 
ba melegítétték a szabadkiminy 
alatt. (Ó.

Nr. Az üstház a szabadkémény 
alatt állt, a tűzpadka jobb vagy 
bal sarkában. Tanyán gyakran 
nemcsak nyári kemencét készí
tettek, hanem a kemence mellett 
kint állt egy takaréktűzhely és 
az mellett katlan is volt. Több 
helyen egy tető alá tették az 
egészet. Zentai adatok szerint a 
városban is alkalmazták ezt a 
megoldást. □  Zentán amelyik tyűk 
nem bírt megtojni, azt a katlan
ban forgatták meg.

káva káva (-át, -ák, -ája) fn. 
„az ásott kút kerítése”. M.

A kút kávája dészkábú vót, 
még vót, ahun céméntbű is csi- 
náták.

vö. rovás

kazal kazal (-lat, -lak, -ja) fn. 
„hosszúkás alakba megrakott 
szalma- vagy szénarakás”.

Ném vót bebálázva, csak így 
át. Jaj de szép vót, mikó csépű- 
tek. A gép itt vót, csépőt, akkó 
főhozták az embörök kazalba, és 
akkó a kazlat mögigazította. (L.)

kecske kecske (-ét, -ék, -éje) 
fn. „ollóágas”. R.
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Azelőtt a tetőt csináták kecs
kére. A kecske az, ami a szele- 
m önt tarti. A kisgéréndába be 
vót vésse. A kecskébe gyűtt a 
szelemön. Minden három méterre 
m önt égy kecske.

vö. ágas, kecskeláb, láb, ollófa

kecskeláb kecskeláb (-at, -ak,
-a) fn. „ollóágas”. L.

Mindön köszfalon vót égy kecs
keláb, arra vót égy vastag gérén- 
da, a szelemön. (L.)

vö. ágas, kecske, láb, ollófa, 
tartóoszlop

kemence keménce (-ét, -ék, 
-éje) fn. „sárból, cserépből ké
szült fűtőtest”. B. Z. kemince 
(-ét, -ék, -éje) K, Ó, R, T, Z. 
kemönce (-ét, -ék, -éje) K, L, R.

Később, amikó tönkremént, csi
nátunk sárbú kis vájkokat és ab- 
bú raktunk keméncét. (Z.) □  
Csak kemincéve fűtötték régön a 
házakat. Cserépbű is vót, össze
verték a kiscserepet, kockára is 
lőhet csináni mög kerekre. A ke
rek kemince az a banya vót, job
ban a szerbekné vót. (R.)

Nr. Anyagát tekintve a kemen
céket három típusba sorolhatjuk. 
A legrégebbi forma az volt, ami
kor agyaghurkából készítették el 
a kemence falát. A szalmából 
göngyölt agyaghurkának a neve 
községenként változó: Bezdánban 
vikli, Kelebián és Ludason gö- 
möje, Martonoson kóbász, Maj- 
dánban csömpüjeg, Zentán csík, 
Ómoravicán hurka. A harmincas 
évektől kezdve a kemencét apró 
cserépből készítik. Összetörik a

hódfarkú cserepet és azt rakják 
egymás mellé. Ritkábban külön 
e célra vályogból is készítették 
a kemencét. Martonoson és Zen
tán a szekrény formájú kemen
cét már nem kemencének, hanem 
kályhának tekintik. Formája 
alapján ugyancsak három típusba 
sorolhatjuk a kemencéket: lehet
nek kúp vagy boglya formájúak, 
agyaghurkából csak ilyeneket ké
szítettek, szekrény formájúak, 
ezeket kizárólag cserépből készí
tették, és a két típust kombi
nálhatták is. Az első része a ke
mencének tégla volt, a fölseje 
pedig kúp alakú. Az elnevezése 
is utalt a kemence formájára, 
csak a kúp alakú kemencét ne
vezték banyakemencének, illetve 
búbos kemencének. A kemencét 
leginkább mesterekkel rakatták, 
de az ügyes asszonyok maguk is 
elkészítették az agyaghurka ke
mencét. A nagyságát aszerint ha
tározták meg, hogy abba hány 
kenyeret, illetve tepsit akartak 
belehelyezni. Leginkább három
négy kenyeres kemencét készí
tettek. Újabban három-négy tepsis 
kemencéket raknak, úgy, hogy az 
oldalát elkészítik téglából, a fa
lát pedig kirakják gyárilag ké
szült cseréppel. A kemence alap
ját készíthették vályogból, föld
ből, esetleg téglából. A régi há
zaknál a kemencék alja földből 
volt. Körülkerítették azt a terü
letet, ahova a fűtőtestet szánták, 
telehordták földdel, s azt azután 
alaposan lefurkózták. Zentán és 
Topolyán a kemence fenekébe 
üveget is tettek, mert az jobban
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tartja a melege. Topolyán a fe
nekét sós malterral tapasztották 
be. Ludason és Máj dánban ló
trágyát tettek a sárba, mert meg
keményítette és tartósabb volt. 
Ha agyaghurkából készítik a ke
mencét, Martonos kivételével 
mindenhol előbb elkészítik a ka
róvázat, amelyre ráfekszenek a 
szalmacsíkok. Ezt többnyire fűz
favesszőből készítették, de Bez
dánban e célra kenderkarókat 
használtak. Amikor elérték a kí
vánt magasságot, akkor a tetejé
re karót vagy lapos vasat raktak, 
amelyre újabb sárhurkákat iga
zítottak. A szalmából rakott ke
mencét, amikor elkészült, lassan 
fűtötték fel, de elkészülte után 
befűtötték.. Másnap-harmadnap 
azután pelyvás sárral kívül-belül 
batapasztották. □  Martonoson ha
sonlóan készítették a kemencét, 
csak itt a kóbászokat karók se
gítsége nélkül szorosan egymás 
mellé tapsikolták. A cserépke
mencéhez előzőleg összetörik a 
cserepet, és azután azt pelyvás 
sárba egymásra rakják. A cse
répből készült kemencék búbját 
karókból készítik el, s ezt szal
mából csavart hurkával szövik 
be. A tetejére ennek is kalapot 
tettek. A cserépkemencébe nem 
fűtöttek be azonnal, néhány na
pig hagyták szikkadni, és csak 
fokozatosan fűtöttek benne. □  A 
kemencepadka téglából vagy vá
lyogból készült. Legtöbb helyen 
a falazott padkák mellett gyako
riak a sarokpadok is. Területileg 
azonban nem határolhatjuk el, 
hogy hol mit használnak, mert

minden községben volt falazott 
padka és sarokpad is. Párhu
zamosan él mindkét változat. □  
A kemencék mindig kívül fűtő- 
sek. A régebbi házaknál a ke
mence szája a szabadkéményre 
nézett. Napjainkban továbbra is 
kívül, a konyhából vagy a tor
nácról fűtik. Az asszonyok a sár
tévőt jobban kedvelték, mert az 
jobban tartja a meleget, mint a 
pléh. Az is családonként válto
zott, hogy volt-e a kemence előtt 
lyuk a hamu számára. Ha volt 
pörnyeluk, akkor a hamut ott 
tartották néhány napig. A szo
bában a kemence és a fal kö
zötti részt kuckónak nevezik, a 
falát ódalának, a kiugró része a 
válla vagy párkánya,; leginkább 
itt tartották a gyufát, a régiek a 
masinát. A kemence lekerekített 
része a búbja, a kalapja vagy a 
púpja. Itt szárították a kukorica- 
lisztből készült élesztőt, a párt, 
itt melegítették fel a kenyérsütés 
előtt a lisztet. Ha van a kemen
cebúb és a párkány között elkes
kenyedett rész, akkor az a ke
mence nyaka. □  A váltott gyere
ket a következő módszerrel vál
tották vissza Martonoson: „Mán 
vót az ángyomnak égy gyeréke, 
amélik séhogyan sé akart beszé- 
ni. Valaki ajálotta neki, hogy 
főzzenek valami ételt, tégy ék kis- 
bögrébe, és aggyanak neki égy 
nagy kanalat. A gyerék évétt be- 
lüle, akkó mégszólalt. Akkó fő- 
fűtötték a kemincét, tégyék a 
gyerékét lapátra és mintha be
dobnák a tűzbe. Akkó visszavá- 
tik. Visszavátották, lé vót ron-
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gyolődva a gyerek, nagyon so
ványan gyütt vissza.

vö. banyakemence, búbos ke
mence, kemencebúb, kemencefe
nék, kemenceföld, kemencekalap, 
kemencenyak, kemencepúp, ke
menceszáj, kemenceváll

kemencebúb keméncebúb (-ot, 
-ok, -ja) fn. „a kemencének a 
kerek teteje”. R, Z, T.

Kerek kemence vót, a kemen
ce búbján a ruhát szárítottuk, 
akkó, amikó kinyeret süttem, ak
kó a lisztöt ott melegítöttük, té
lön a szakajtóba. (R.)

vö. kemencekalap, kemencepúp

kemencefenék kemincefenék 
(-eket, -ekek, -eke) fn. „a kemen
ce alja”.

Az ajját körűkerítettük desz
kává, akkó amilyen magosan vót 
ott lent a feneke annak a ke- 
mincínek, addig betömtük főddé, 
üvegét téttünk a fenekébe még 
téglát, amire a kőműves leöntöt
te sós maltérra. (T.)

kemenceföld keméncefőd (-et, 
-ek, -gye) fn. „a kemence alja”. 
Z.

Van, aki üvegbű csináta a ke- 
méncefőggyít, akkó a kinyeret 
árrá tette, van, aki még apró 
cserépbű. (Z.)

kemencekalap kemincekalap 
(-ot, -ok, -ja) fn. „a kemence búb
ja”. M, K, L, M.

A tetejin tétt oszt a lécvázat, 
mikó mán mégvót a magossága,

mégvót a prémje csináva, akkó 
tétté ászt a lécéket, az tartotta 
a kóbászt. Amikó összegyűtt fönt 
a nyaka, a mestér gyúrt utólag 
ojan kockafélit, ez a párkány, 
még van neki kalapja. (M.)

vö. kemencebúb, kemencepúp

kemencenyak kemincenyak (-at, 
-ak, -a) fn. „a kemencebúb elkes
kenyedő része”. L, M.

Tudok ojant, aki csináta, össze- 
húszta a kemincenyakát, ott mán 
csínát lécbű kalodát. Ném köllött 
nekém ijen kaloda. Én csak össze- 
húsztam, sárbú dógoztam, ném 
köllött sömmi. (L.)

kemencepúp keméncepúp (-ot, 
-ok, -ja) fn. „a kemencének a ke
rek teteje”. S.

Akkó fölűrű, ahova gyütt a púp, 
a keméncepúp, oda tétt égy va
sat, az tartotta.

vö. kememcebúb, kemencekalap

kemenceszáj keménceszáj (-at, 
-ak, -a) ín. „a kemence ajtaja”. 
B, Z. keminceszáj (-at, -ak, -a) 
K, L, M, Ó, R, Z.

A kímíny alatt vót a keménce 
szája az előtéve. A katlan mel
lett vót égy kispatka a kemince 
szájáná. (T.)

kemencetyúkól kemincetyúkól 
(-at, -ak, -a) ín. „kerek tyúkól”. 
L.

A kemincetyúkól jó vót, mer 
ászt égették, ha véletlenül kul
lancs vagy tetyű vót, ászt ki lőhet 
égetni (L.)
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kemenceváll keménceváll (-at, 
-ak, -a) fn. „a kemence párká
nya”. B.

Itt van a fal még a kemence 
válla, odatette anyám a kovászt a 
következő kenyérsütésig. (B.)

kémény kímíny (-t, -ék, -e) fn. 
„Schornstein”.

Nagyon rígén, én még emlík- 
szém arra a nádas házra, a Far
kas zeníszé vót, aki méghalt, an
nak vót nádas háza, a kímíny ki
ugrásán vót égy tető, annak a 
tetejin vót égy gója. Vót ojan, 
aminek kakas vót odafönt. (Ó.)

Nr. Ha nagyon pici tojást tojt 
a tyúk, akkor azt a kéményen át 
dobták a szomszédba, mert az kár
tojás volt.

kéményalj kímínyajj (-át, -ak, 
-a) fn. ,,a szabadkémény bolthaj
tás alatti része”. K, L, M.

A disznóságot főtöttük a kímíny 
ajjába, azt oda fűtöttük, onnat 
fogyott é. Előbb vót ezen a zóda
lon, akkó áttöttük emerre a zódal
ra, itt huzatba vót a hűvösbe. (L.)

kéménykalap kímínykalap (-ot, 
-ok, -ja) fn. „a kémény fedele”.

A kímínykalapra arra töttük rá 
a díszt. (R.)

Nr. A kéményfejre Szabadka 
környékén és a tanyákon leginkább 
keresztet tettek, Ludason galam
bot is. Ennek a szokásnak min
den bizonnyal korábban baj elhá
rító szerepe volt, védte a házat 
a villámcsapástól, tűzvésztől. Rá
bén, Máj dánban kakast tettek a 
kéményfejre, természetesen nem

szélkakast, hanem gipszből vagy 
cserépből készült figurát; ez min
den bizonnyal a tűz ellen védte a 
ház lakóit. A moravicai gólyának 
is valószínűleg védőfunkciója 
volt.

kenyérkosár kenyérkosár (-at, 
-ak, -a) fn. B, K. kinyírkosár (-at, 
-ak, -a) L, M, R, Ó, Z, T.

A kínyírkosár, mindig vót ki
nyírkosár a konyhába, a karospa- 
don vót, vót amelik vesszőbű, még 
vót gyíkínybű is, vót ameliknek 
vót teteje. (M.)

kép kép (-et, -ék, -e) fn. „Bild”. 
B, K, L, R, Z. kíp (-et, -ék, -e) Ó, 
T.

Vót szentkép Jézus szíve, Má
ria szíve, aztán van a Mária tár
sulatnak képe, hogy azon rajta 
van a tizenöt titok. Maga ném 
tuggya a rózsafűzért, ott van az 
első titok, az örvendetés, a máso
dik a fájdalmas titok, a dicsőség, 
ennek mindnek van öt tized. Ez 
nekünk mégvan kép alakba is. 
Mind az előszobába van. (Z.) □  A 
falon kípek vótak, amit főtéttek. 
Kinek mijen vót, ném vót sze- 
relém, ki mit kapott. Mária szí
vét, Jézus szívét. (T.)

Nr. Az ágy fölött a tisztaszobá
ban minden házban egy-egy 
nyomtatott szentkép lógott. Vá
sáron vették, amelyet a fiatalok 
az esküvőre nászajándékba kaptak 
a rokonságtól. Leginkább Mária 
szívet és Jézus szívet vásároltak. 
Ómoravicán az ágyak fölött nem 
voltak szentképek, több helyen 
Deák vagy Kossuth képe volt. □
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Ha új házba költöztek, akkor leg
először a szentképet akasztották 
a falra és azután vitték be az asz
talt, amelyre szentelt kenyeret 
tettek. □  A tízes években kerül
nek a falakra az első családi ké
pek. Leginkább esküvői és katona
képeket tettek ki. Ezeket azon
ban sohasem teszik a szentképek 
helyére, hanem az almárium fö
lé csoportosítva. Újabban a csu
kott gang falát is fényképekkel 
díszítik.

kerekes kút kerekes kút (-at, 
-ak, -tya) fn. „olyan kút, amelyen 
henger segítségével húzzák fel a 
vizet”. B, K, L, Z.

A kerekes kútnak van égy góré 
csínávo, hogy né ázzon, még van 
a tekerő je, akkó rátekerik a köte
let. B.

2. „a majorokban álló nagymé
retű pumpás kút”.

Kint a tanyán vót kerekes kút, 
ászt nagy kerék hajti. (ó.)

vö. csigás kút, kallantyús kút

keresztfa körösztfa (-át, -ák, 
-ája) „derékszögű fa, amelyet a 
vert fal sarkába tesznek)). Ó, R.

Vót ahun vót betéve nád mög 
körösztfa, mögfogja a sarkot. So
kat bontottunk é, alig tuttuk 
élükni. (R.)

vö. vert fal, zsidókereszt

keresztház körösztház (-at, -ak, 
-a) „fordított ház”. B.

Az én házam az körösztház még 
van végház is. (B.)

vö. fordított ház, oldalház

keresztjászol körösztjászol (-t, 
-lak, -ja) fn. „olyan jászol, amely 
az istálló két oldalán áll”.

Ha nagyobb gazda vót, akinek 
hosszi vót, nagy az istállója, ott 
körösztjászol vót, akkó két héjén 
ettek a marhák. Errű a végírű is 
még amarrú is. (M.)

vö. jászol

keresztvessző kérésztvesző (-t, 
-ők, -je) fn. „rács, amelyet a ke
nyérsütéskor használtak”.

Mindén hétén öt kinyeret sütöt
tem. Mikó mögtöttem a kovászt, 
rátöttem a kérésztvesszőt, akkó 
égy abrossza léterítöttem. (R.)

kerítés kerítés (-t, -ék, -e) fn. 
„Zaun”.

Észt mán én keríttöttem körű, 
apám idejibe még ném vót kerí
tés. (L.)

2. „nyári jászol”. Ó.
A trágyadombot körűraktuk, 

birkák vótak abba a kerítésbe, öt- 
ven-hatvan vót benne.

Nr. A kerítések sok fajáját al
kalmazták a kutatópontokon. 
Mindenhol újabb keletű a desz
kakerítés, korábban kivétel nél
kül az utca felől vert falból ké
szítették. A módosabb gazdák me
zei téglából rakták fel. Az utcai 
oldalon található kerítést Topo
lyán nem nevezik kerítésnek, az 
ucca, Ómoravicán pedig fal. A 
gazdasági udvar és a tisztaudvar 
között lécből és drótból készült el 
a kerítés, de Martonoson, Zentán 
és Bezdánban fűzfavesszőből fon
ták meg. Ilyen volt a kerítés a 
kert végében is. A tanyákon, Ke-
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lebián és Ludason egészen a szá
zadfordulóig nem volt kerítés. Ha 
nem sorban épültek a szállások, 
Kelebián még ma sincsenek körül
kerítve. Mivel a tanyákon viszony, 
lag nagy területet kell elkeríteni, 
itt minden anyagot felhasználnak 
e célra: nádat, kukoricaszárat, 
napraforgószárat, széldeszkát. 
Zentán a szegényebb gazdák a 
kertekbe a kerítést ricaszárból ké
szítették.

vö. fal, korlát, nyári jászol, 
prostya, utca

kert kert (-ét, -ék, -tye) „Gar- 
ten”. B, Ó, T, Z. □  kert (-öt, -ök, 
-tye) K, L, R.

A kert a háznak a végibe szo
kott lénni. Kinek mekkora portát 
osztottak abba a zidőbe. Egy pár 
gyümőcsfa van benne, konyhakert 
vót. (B) □  Ha a gazdagembör el 
akart kerítközni, akkó legalább 
köllött öt-hat kapa égy házhó, 
akkó bírt magának égy kis kér- 
töt is keríteni, ott mán bírt szal
mát rakni, még ha vót apró ba
romfi, akkó égy kis páskomot 
csináni. (K.)

2. Az udvarnak az a része, aho
va a szálas takarmányt rakják. 
M, Z.

Ez az udvar, amaz a kisudvar, 
áhun a tyúkok vannak. Ném léhet 
külön nevezni, az égybe van a 
tébbivé. Az a takarmányos kert, a 
kertnek égy része. Van erre égy 
tűzoltószabájt osztat az embér 
csak a saját portája után rakhati, 
a szomszéd felű ném léhet rakni. 
Egybe van a veteményés kertté, 
mire gyün a tavasz, addigra éfogy

a takarmány, összébb rakjuk ki
sebb hejre, a többit hasznájuk. 
(M.)

kerti létra kerti létra (-át, -dfc, 
-ája) fn. „kerek fogú létra”. T.

Kerti létrát csinátunk, az fúrott 
létra vót, ném szögeték, hanem 
fúrták. Ijen fenyőt vagy ágácfát 
kifúrtunk, de leginkább ágácfát, 
az tovább tartott.

vö. lábitó, lajtorja, tarogja

ketrec kétréc (-ét, -ék, -e) „az 
istállóban elrekesztett hely a ta
karmánynak”. K, L, Ó.

Az istálló közepin ott vót. Mi- 
nálunk is vót a közepin kétréc, 
akkó vót pojva, akkó abbú attak 
neki. Válamikó én is áluttam ott, 
azé, mer sokan vótunk és kicsi vót 
a lakás, én áluttam mög az öcsém 
a ketrécbe. (L.)

kettős kút kettős kút (-at, -ak, 
-tya) fn. „széles szájú kút a lege
lőn, amely két gémmel műkö
dött”. M.

A legelőn ott is gíméskutak vó
tak. Ott vótak, ojanok is vótak, 
hogy égyik járt le, a másik gyűtt 
fő. Két gím vót rajta, ászt hittak 
kettős kútnak.

kibli kibli (-t, -k, -je) fn. 
„oromfal”. B.

A kiblit válogbu csináták, még 
vót, aki téglábu. A kümívesék cif
rázzák ki. Vót, áhun vót a kiblibe 
égy kis hel, ki vót téve a Szent 
József, azt is védőszentnek tar
tották, még a Szent Jánost is. A 
Szent Józsefhó akkó imátkozik
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hozzá, hogy segijje még a halála 
órájába, hogy segijjén rajta a 
Szent József. (B.)

vö. fűrfal, tűzfal, tűzvég, végfal

kifutó kifutó (-t, -k, -ja) fn. 
„a disznóól előtti elkerített rész”. 
B.

A disznóól azelőtt főd vót, csak 
elő a kifutó vót tégla, de most 
mán mindenhol bétony.

vö. akol

kilincs kilincs (-et, -ék, -e) fn. 
„ajtó, ablak zárja”.

Vót kallantyú is, madzaghúzós, 
osztán gyütt divatba a vaskilincs. 
(M.)

Nr. Foghajmát dugtunk a ki
lincs lukába is, né gyüjjön be a 
boszorkány, mer akkó kicseréli a 
gyér ékét.

kiságy kiságy (-at, -ak, -a) fn. 
„a kemence melletti kiságy”.

Vót ojan ágy, ami bakon át. 
Kiságy a szobába a keménce felű 
vót. Leginkább a gyerékék ott jác- 
cottak még aluttak. (T.)

vö. kucó, priccs, vacok

kiscserép kiscserép (-et, -ek, -e) 
fn. „hódfarkú cserép”. R, Z.

A kiscserép az régén abbama- 
ratt, ném is csináják. Ném vót jó: 
több köllött belüle, másodszó ne
hezebb vót, komojabb szerkezet 
köllött hozzá, harmadszó begom- 
básodott. (Z.)

vö. fehér cserép, hazai cserép, 
mezei cserép, téglazsindely

kisgérénda kisgérénda (-át, -ák, 
-ája) fn. „fiókgerenda”.

Hát vót kisgérénda még mes- 
térgérénda. Amikó elősző alszunk 
valahun, akkó még kő számóni a 
sarkokat, hogy mit álmottunk, 
ami még bekövetkezik. (Z.)

Nr. A régi típusú házaknál alul
ról voltak a fiókgerendák. Ezeket 
a fal- és mestergerenda tartotta. 
Leginkább 70—80 cm távolságra 
rakták. Topolyán a két fiókgeren
da közötti távolság 1 méter volt. 
A fiókgerendákba csapolták a sza
rufákat, a nádas házaknál min
den második kisgerendába került 
egy pár szarufa.

kisház kisház (-at, -ak, -a) fn. 
„a parasztház hátulsó szobája”.

A kisházba is vót két ágy, még 
vót kiságy, még berakott sporhét, 
vót keménce is. Mikó bemégyünk 
az ajtón, akkó errű vót a banya- 
keménce, mer a konyhábú ászt 
fütöttük, akkó mellette vót a 
sporhét. (Z.)

Nr. Az udvar felőli szoba volt a 
lakószoba. Ennek mindig egysze
rűbb volt a bútora: itt voltak a 
fekhelyek, az asztal, korábban a 
székek helyett pad volt a tanyá
kon még a harmincas években is. 
A régi lakószobában nem volt 
szekrény, sem pedig almárium. 
Amikor megszüntetik a szabad
kéményt és a konyha is lakható
vá válik, akkor a konyhába is ke
rül ágy, így a lakószobában több 
hely marad, a tisztaszobába si- 
fonért vesznek, az almárium pe
dig kikerül a lakószobába, ké
sőbb ide kerül a szekrény is.
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Azok a házaspárok, akik a har
mincas években házasodtak ösz- 
sze, újabb bútorokat vesznek, az 
egykori tisztaszobába kerül a vá
rosi hatásra vásárolt hálószoba
bútor, a lakószobába pedig a 
kombinált szoba. A nyolcvanéves 
magányos háztartásokban még a 
századelő lakáskultúráját találjuk 
meg falvainkban, a hetven-hat- 
van évesek már hálószobabútort 
vettek, ha jobb módúak, akkor 
már modernebb bútoraik is van
nak, az ennél fiatalabbak pedig 
a legújabb kori gyári bútorokat 
használják. A nyolcvanéves ma
gányos öregek nem cserélték ki 
bútoraikat. A hetvenévesek pe
dig legalább kétszer vásároltak 
maguknak mindig új, divatosabb 
bútorokat.

vö. tisztaszoba

kiskapu kiskapu (-t, -k, -ja) fn. 
„a tornác végén álló bejárat”.

A kiskaput azt sose nyitottuk, 
a gangnak a dísze vót és két lép- 
csőn köllött főmenni, ném nyitót- 
tűk ki. (Ó.)

vö. alsó ajtó, kóter

kiskert kiskert (-ét, -ék, -tye) 
fn. „virágoskert”.

Kicsike kert vót a ház mögött 
kerítte, kiskert a virágoknak. (L.)

vö. kent

kiskonyha kiskonyha (-át, -ák, 
-ája) fn. „nyári konyha”.

Vót kiskonyha, ahun fősztek, 
osztán mög huszonháromba-hu- 
szonnégybe abba a kiskonyhába 
csinátunk bele égy kemincét és

ottan laktunk. Akkó emez a szo
bánk maratt a tisztaszoba. (R.)

Nr. A kiskonyhák a takarék
tűzhelyek megjelenésekor lesznek 
fontos részei a lakóházaknak, 
mert ide építik az első takarék
tűzhelyet. Tanyán leginkább a 
tornác hátsó harmadát választják 
le erre a célra, de gyakori ez a 
megoldás a falusi házak esetében 
is. A nyári konyhának az a fej
lettebb változata, amikor az első 
udvarba külön épületet építenek 
párhuzamosan a nagyházzal. Rit
kán építik a kiskonyhát az utcai 
frontra. Ha ide építik, akkor ezen 
is van utcai ablak. A kiskonyha 
eszköztára szegényes: itt áll a be
rakott sparhelt, vagy az öntöttvas 
sparhelt, egy polc az edényeknek, 
a télázsi, asztal, néhány szék és 
egy priccs. Ha nőtt a család, ak
kor a kiskonyhában is aludtak. 
Újabban a magányos öregek csak 
ebben a kiskonyhában élnek.

vö. kutyár, lacikonyha

kispadka kispadka (-át, -ák, 
-ája) fn. „kiemelkedő rész a pad
kán”. R, T.

Vót a kispadka az öregéknek, 
azok űtek rá, ott fontak kócot, 
amibű csinátuk a zsákot. (T.)

vö. pöffeszkedő padka

kistető kistető (-t, -ők, -je) „a 
kémény teteje”. R.

Plé kő a kémény háta mögé. 
Vót figura is rajta, cserépbű lőtt 
az a figura összeállíta. Ojan vót, 
úgy nézött ki, mint a kistető. Még 
márna is lőhet tanáni. Rá lőtt a



79

tetejire téve kakas vagy valami 
figura céméntbű.

vö. kémény, kéménytkalap

klozet klozét (-ot, -ok, -ja) 
„deszkaülőkéjű illemhely”. B, K. 
L, Ó.

Klozétnek, vécének, pityörének, 
retérátnak montuk, most mán 
urasan mongyuk illemhejnek. 
(K .)

vö. árnyékszék, hajzli, illem
hely, pityöre, pervátó, reterát, vé
cé

kocsifészer kocsifészér (-t, -ék, 
-je) fn. „olyan helyiség, ahol a 
mezőgazdasági szerszámokat tart
ják”. M. kocsiféször (-t, -ök, -je) 
K.

A kocsif észér alá kerűt a kocsi 
még a kukoricaűtető. Ez annyiba 
különbözött az istállótú, hogy az 
eleje nyitott vót, hátú még ódalt 
vót fala. Ném vót lépallásóva, 
szabad vót. (M.) □  Vót ojan kis 
kocsif éször csináva. A parasztko
csi vót ott, a fogas, a borona, a 
cirkálom.

vö. fészer, kocsiszín, supa, szín

kocsiszín kocsiszín (-t, -ék, 
-nye) fn. „olyan helyiség, ahol a 
mezőgazdasági eszközöket tart- 
ják”. R.

Vót, akiné az istálló mellett ott 
vót a kocsiszín.

kolbász kóbász (-t, -ok, -a) fn. 
„rozsszalmából készült szalma
csík”. M.

Csinátak ijen rozsszalmábú 
szalmacsíkot, sárba, székes sárba

akkó úgy rakták. Az ojan művé
szet vót, aki tudott ijet csináni. 
Akkó betapasztották [a kemen
cét] kívű-belű, ki akart négyszög- 
letést, ki akart kerekét. Legtöbb 
kerek volt.

vö. csík, csömpölyeg, gömölye, 
hurka, vikli

konyha konyha (-át, -ák, -ája) 
fn. „Küche”.

Nagy vót a konyha is, mint a 
szoba. Akkó vót külön kis kony
hánk is .(M.)

Nr. Az idősebb adatközlők két
féle konyhát különböztetnek meg. 
A nyitott konyhát, ahol még meg
volt a szabadkémény, és a tűz- 
padkán, a tűzhelyen főztek, és a 
meleg konyhát, ahol már zárt ké
mény volt. Kelebián a nádas há
zak esetében még találni néhány 
klasszikus formában megmaradt 
konyhát, de ezek már többnyire 
lakatlanok. Ludason csupán egy 
házban van még szabadkéményes 
konyha. Martonoson is egy épü
letben, a József Attila 43. számú 
házban még hagyományos a kony
hai elrendezés, de a konyhát a 
hagyományos módon nem hasz
nálják. Amikor megszüntetik a 
szabadkéményt, megváltozik a 
konyha funkciója is. Itt étkezik a 
család, itt főznek a takaréktűz
helyen, ágyat is tesznek bele. A 
konyha ekkor átveszi az egykori 
lakószoba szerepét. A funkcióvál
tást a konyha megnevezésének a 
változása is igazolja, mert az 
ilyen konyhát fojtott konyhának, 
konyhaszobának, nagykonyhának, 
melegkonyhának nevezik.
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vö. fojtott konyha, konyhaszo
ba, melegkonyha, nagykonyha, 
pitvar

konyhaszoba konyhaszoba (-át,
-ák, -ája) fn. „olyan konyha, ahol 
nincs szabadkémény”. M.

Ez a négy fal között vót a sza- 
badkímíny, akkó az lé lett bonta, 
akkó a tető üresen maratt, ez a 
konyha, akkó úgy létt belőle 
konyhaszoba.

vö. fojtott konyha, nagykonyha

kopasz kopasz mn. „olyan ta
nya, ahol nincs fa”. K, L, T.

Vót, ahun a szállásokon ném 
vót kerítés. Oda fákat űtettek: 
ágácfát mög gyümőcsfát. Azé 
űtettek fákat, mer az véd a szél
tű. Ha nincs fa, akkó kopasz a 
szállás. Vót ecetfa, az védi a ba
romfit a vésztű. (K.)

vö. meztelen

koporsódeszka koporsódészka 
(-át, -ák, -ája) fn. „a nádas ház 
gerincén álló deszka”. K, L, M, 
Z, T.

Vót, ahun csinátak koporsódész- 
kát, rátötték végig. Mikó mögvót, 
lékötték léccé a nádat, fél sukká 
főjebb éhúszta. (L.) □  Dészkát 
szoktunk főténni a girincre, ko- 
porsódészkát. A fölső szegísre rá 
kő ténni. (T.)

vö.. nádazás, nyeregfa

korc korc (-ot, -ok, -a) fn. 
,,hosszú rúd, amelyhez hozzávarr- 
ják a nádat”. K, M, Ö.

Vót égy hosszi fal, a nádat sor
ba állítgatták, és akkó hozzá-

varik. A másik felihő is töttek 
égy dészkát, ászt hítták korcnak. 
(K.)

korcol korcol (-ok, -ósz, -ót) ts. 
ige „a korchoz hozzá varr ja a ná
dat vagy hozzászögezi a deszkát”. 
K, M, Ó.

Akkó csinátunk nádkorcot, ki- 
vű-belű foktuk úgy össze, akkó 
ászt a külsőt a belsőve összeköt- 
tűk, így korcótunk. (M.)

korlát korlát (-ot, -ok, -tya) fn. 
„elkerített rész a trágyadombon a 
teheneknek”. K, L, R.

A tehénnek korlát szokott lön- 
ni. Rábén több korlát vót. Rabén 
jobban vergőttek a tehénné, mint 
Majdányban. (R.)

vö. akol, kerítés, nyári jászol

korsó korsó (-t, -k, -ja) fn. „öb
lös, szűk nyakú, egyfülű cserép
edény”.

Korsóba vittük a vizet, mikó 
mentünk kapáni, mer akkó ném 
melegédétt még. (M.)

vö. kanta

koszorúfa koszorúfa (-át, -ák, 
-ája) fn. „az a gerenda, amely az 
anyafalon nyugszik és a szarufát 
tartja”.

Mind a négy falra téttünk égy- 
égy koszorúfát. A  rámafának 
vagy a koszorúfának úgy össze 
vannak kapcsóva a sarkai. (M.) □  
Később lőttek csináva a koszo
rúfák, akkó mán ném. vót sé sze- 
lemön, sé kecske, csak vót horog
fa. A koszorúfába mindön három 
métörbe töttek égy vasat régön. 
(R.)
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Nr. A szarufás kakasülős tető- 
szerkezetnél, a fejlettebb formák
nál alkalmazták a koszorúfát. Az 
állószékes tetőnél ennek statikai 
szerepe volt.

vö. rémfa

kóter kótér (-t, -ok, -ja) fn. 
„kiskapu”. B.

A gang végibe az uccán vót a 
kótér.

vö. alsó ajtó, kiskapu

kotu kotu (-t, -k, -ja) fn. „a 
nád töve”. K, L, Z, T.

Mégszéttük a kotut. Nád itt van 
nálunk. Mikó be van faggya, ak- 
kó lapáttá vágják ki. A kemen
cébe úgy pattog. (T.)

Nr. A szegény ember tüzelője 
volt, ott gyűjtötték össze, ahol 
rét volt. A kotut is kazalba rak
ták, mint a ballangót és télen av
val fűtötték a kemencét.

kova kova (-át, -ák, -ája) fn. 
„kis darab kő szikrapattintás
hoz”.

Taplóba gyútottunk tüzet. A k
kó tapló köllött, égy darab kova, 
égy acél, még emberkoromba is, 
mint a gyufa, a zsebembe vót. 
(T.)

vö. csiholó, tapló

köcsög köcsög (-öt, -ók, -je) fn. 
„öblös füles edény”.

Nr. Én azt tudom, nyáron mikó 
kötötték ki a teheneket pányvá- 
vaf mindégyikhő köcsögbe vitt 
vizet, mégcsapkottuk a tehenet 
vízzé, hogy ne verjék még szém- 
mé. (M.)

köcsögálló köcsögálló (-t, -k, 
-ja) fn. „többágú fa a köcsögök 
szárítására”. R.

A köcsögálló nyáron fő vót 
állítta, ahova a köcsögök rá vó
tak agatta a ház előtt a zudva- 
ron. (R.)

vö. köcsögállvány, köcsögfa, kö
csögtartó

köcsögállvány köcsögállvány (-1, 
-ok, -a) fn. „többágú fa a köcsö
gök szárítására”. K.

A köcsögöknek vót köcsögáll
vány, akkó arra raktuk rá, hogy 
száraggyon.

vö. köcsögálló, köcsögfa, köcsög
tartó

köcsögcserép köcsögcserép (-et, 
-ek, -e) fn. „kúpcserép”. T.

A köcsögcserép a tető girincére 
gyün.

vö. dudacserép, kalapcserép, 
kúpcserép

köcsögfa köcsögfa (-át, -ák, 
-ája) fn. „többágú fa a köcsögök 
számára”. M, ö.

Még vót ojan köcsögfa, arra rá
akasztottuk. Kivű lé vót ássaf 
mingyá itt az ajtóná. Gazdahején 
igencsak vót. (Ó.)

vö. köcsögálló, köcsögállvány, 
köcsögtartó

köcsögtartó köcsögtartó (-t, -k, 
-ja) fn. „többágú fa a köcsögök 
szárítására”. M, T.

Vót ijen fa, ágak vótak rajta. 
A  köcsögtartó az udvaron vót,
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ahun ném vót láb alatt, az első 
udvarba a kerítés mellett. (T.)

vö. köcsögálló, köcsögállvány, 
köcsögfa

kölcsön kőcsön (-t, -ök, -e) fn. 
„kalákában végzett munka”. R.

Legjobban kőcsönbe építöttünk. 
A kőcsönt azt majd visszasegíti, 
ami dolog van.

Nr. Rábén és Majdánban kü
lönbséget tesznek a móvában és 
a kölcsönben végzett munka kö
zött. A móvát nem volt kötelező 
visszaadni, a kölcsönt igen.

vö. móva

kőműves kőműves (-t, -ek, -e) 
fn. „Maurer”. K, L, M, R, Z, T. 
kümives (-t, -ék, -e) B. kőmíves 
(-t, -ek, -e) ó.

Mindét évállatam, hogy pizt ke
ressünk. A bunyévácokná azok a 
tyúkólak vótak, ezéket köllött 
építeni, hát főfogtuk. Még akkó 
ném vótam benne a kőművesmun
kába, mégcsinátam. Hát mikó az 
utolsó téglát belevertük, összedűt, 
ném attuk még neki a kereksí- 
gét. (T.) □  Abba a zidőbe, mikó 
én dógoztam, a bézdányi kümi- 
vesék nem tuttak maltérozni, 
csak gyüttek Bulkészru. Akkó a 
bézdányiak csak falasztak. (Đ.)

kőműveskanál kőműveskanál 
(-at, -ak, -a) fn. „lapát formájú 
eszköz a sár fölvételére”.

Tésznek rá sarat a kőműves- 
kanálla, főviszém a sarat, kicsit 
ésimíjja. M.

vö. fándli

könyöképület könyöképülel (-et, 
-ek, -e) fn. „L alaprajzú épület”. 
B.

A szénapajta a parasztházokná 
mindig a könyöképületékné szo
kott lénni. Akkó az istálló végibe 
a legutolsó épület, és itt a kö
nyökbe észt szokták méghagyni 
pajtának, az jó nagy terület vót, 
az ném vót lépallásóva.

Nr. Ilyen alaprajzú épületeket 
kutatópontjaink közül csak Bez- 
dánban építettek. Itt is csak a 
módosabb gazdáknál volt ilyen 
ház. Észak-Bácskában az egykori 
sváb falvakban volt gyakori a 
négyzetes udvar, a könyöképület, 
és az ezekkel szomszédos telepü
léseken is alkalmazták. A Zom- 
bor környéki tanyákon is gyakori 
az L alakba fölépített szállás.

köpönyegtégla köpönyegtégla 
(-át, -ák, -ája) fn. „olyan tégla, 
amely nincsen jól kiégve”.

Az a tégla, ami kivűru vót, azt 
úgy hittük: köpönyegtégla, az
ném vót élég jó kiégve, azt is 
léhet hasznáni, de ném vót jó. 
(M.)

vö. mezei tégla

köpülő köpülő (-t, -k, -je) fn. 
„vaj készítésére használatos esz
köz”.

A köpülő az cserép vót, de vót 
régön fábú is. Nekünk cserép vót, 
akkó vót neki húzója, az fábú vót, 
kerek a vége, ki vót luggatva. (R.)

kőrózsa kűrózsa (-át, -ák, -ája) 
fn. „hazai kőrózsa”. B, K, M.
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A nádas házakon vót kűrózsa. 
Szokták orvosságnak is [használ
ni] annak a levít, a régiek évág- 
ták magukat, akkó a seböt avva 
jó kitisztítani. (K.)

Nr. Más községekben a fülfá
jást gyógyították sikeresen a kő
rózsa levével.

vö. fülbenyíló

körtető körtetó (-t, -k, -je) fn.
„olyan tető, amelynek minden ol
dalán cserép van”. L, ó, T.

Kőrtetőt én ászt mindig csiná- 
tam. Csinátam tiszta körbe, ászt 
élég nehéz mégcsináni sok fa kő 
hozzá, mer mentü kisebb, anná 
rosszabb. (T.)

vö. japántető, kúptető

kötődeszka kötődészka (-át, -ák, 
-ája) fn. ,,falverődeszka’’. T.

Nekém vótak harmincötös kö- 
tődészkák, azt öt terítésre csiná- 
tűk még, milyen magos vót a fal, 
a fal dérékáig négy terítésre esi- 
nátuk, onnantú háromra. (T.)

vö. falverő deszka, vert fal

kötőléc kötőléc (-et, -ek, -e) fn. 
„varróléc”. B.

Itt át a szarufa, ide gyün há
rom sor kötőléc.

vö. nádléc, varrólóc

közfal köszfal (-at, -ak, -a) fn. 
„az a fal, amely elválasztja az 
egyes helyiségeket”.

Itt nálunk ötven cénti az anya
fal körű, és ez a köszfal, ez szin
tén ötven cénti, mög a két szobá
nak a fala az is ötven cénti. (L.)

kredenc krédénc (-ét, -ék, -e) 
fn. „konyhaszekrény”, (új)

Anyámná vót stélázsi, a felesi- 
gém az mán krédéncbe tartotta 
az edinyt. (Ó.)

kucó kucó (-t, -k, -ja) fn, „kis
ágy a kemence végén”. K.

Akkó vót a kemönce, vót a sa
rokba, ott vót a kucó, ott áluttak 
a gyerökök, vótunk mink nyócan.

vö. kiságy, priccs, vacok

kuckó kuckó (-1, -k, -ja) fn. „a 
kemence és a fal közötti szűk 
hely”.

A gyerékék ott jácottak, még 
ahun vótak kicsik, mikó mégfür- 
döttek, akkó be a kuckóba. (M.)

Nr. A gyerekek a tejfogukat a 
kuckóba dobták a következő szö
veggel: Egér, egér, aggyál nekém 
csontfogat, én is adok tejfogat. A 
szöveg minden községben azonos. 
Csontfog helyett mondhattak vas
fogat is.

vö. kemence

kukoricás kunyhó kukoricás 
gunyhó (-t, -k, -ja) fn. „szárból 
készült góré”. K.

Itt lakott a szomszédba a nagy
bátyám, neki ném vót góréja só
sé. Mögkerítötte szárbú, leveles 
szárbú. Mögkerítötte, körütömköt- 
te jó. Akkó körűkötötte lánccá. 
Mikó körű vót kötte, akkó écsi- 
náta szárra. Ez vót a kukoricás 
kunyhó.

kulcs kúcs (-ot, -ok, -a) fn. 
„zárnyitásra való nyeles fémesz
köz”.
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Valamikó vasrúd is vót körösz- 
tű a zajtón. Akkó még csiszáták 
a lovakat, lopták. Kúccsa vót be
zárta, körösztvasak vótak. (R.)

kulcslyuk kúcsluk (-at, -ak, -ja) 
fn. „a kilincsnek az a része, aho
va a kulcsot tették”. K, L, M, Ó, 
R, T, Z. kucslik (-at, -ak, -ja) B.

Nr. Akkó lucákó mékkenyték a 
kúcslukat főkhágymává, még az 
ajtóba a söprűt betéttük. (T.)

kulcstoll kúcstoll (-at, -ak, -ja) 
fn. „a kulcs zárófeje”.

kúp kúp (-ot, -ok, -ja) „kúp 
alakúra összerakott kukorica
szár”.

Az attú függött, mi jen száraz 
vót a szár. Ha nem vót tökéletö- 
sen száraz, akkó kisebb kúpokba 
150—180 kéve gyűtt. De ha ölég 
száraz vót, akkó beraktunk négy- 
száz kévét is. (R.)

Nr. Változó nagyságúak a szár
kúpok. Ludason nem a kévék 
száma szerint határozták meg a 
nagyságát, hanem aszerint, mek
kora földterületről vitték be a 
szárat: Vót, aki féhódat betétt 
égy kúpba. Topolyán pedig 150— 
200 kéveszárból készítették el a 
szérűben a kúpokat.

kúpcserép kúpcserép (-epet, 
-epek, -epe) fn. „a tető gerincén 
álló cserép”. K, L.

Ászt a kúpcserepet tötték a sze- 
gés helött. (L.)

vö. dudacserép, kalapcserép, 
köcsögcserép

kúptető kúptető (-t, -k, -eje) 
fn. „sátor alakú tető”. Z.

Kúptetők azok mán nagyon 
mentek a zén időmbe. Szébb még 
erősebb rövid faanyag is mégfe
lel, ikszniket téttünk bele.

vö. japántető, körtető

kútágas kútágas (-t, -ok, -a) fn. 
„a gémes kútnak az a része, 
amely a gémet tartja”.

Vót égy kútágas, erre gyütt a 
gém. (K.)

vö. ágas, gémeskút

kútgém kútgém (-ét, -ék, -je) 
fn. „a gémeskútnak az a része, 
amellyel fölhúzzák a vizet”. K.

Mikó kint vótak a kapások, ak
kó délire kísz vót az ebéd, a kút- 
gémre rákötöttek valami lobogót, 
kendőt, akkó lőhet mönni önni.

vö. gém, gémeskút

kúttégla kúttégla (-át, -ákt -ája) 
fn. „hold alakú tégla”.

A kúthó külön tégla köllött, ászt 
külön verték, külön tartották a 
téglagyárba. Ném vót jobban ki
égetve, annak szébb állása vót. 
(Z.)

kutyaház kutyaház (-at, -ak, 
-a) in. „kutyának szánt épület”. 
L.

Nálunk nem vót kutyaház, 
émönt a szalmába alunni, befúrt.

kutyaól kutyaól (-at, -ak, -ja) 
fn. „kutyának szánt épület”.

A kutyaól mindig úgy vót érön- 
dözve, hogy a ház elébe odalás-
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són, a kapura éppen úgy, mint 
most. (K.)

kutyár kutyár (-t, -ok, -ja) ín. 
„nyári konyha”. B.

Nem vót külön nyári konyha, 
ritkán vót csinávo, kuty árnak 
monták, ahol fősztek nyáron. Az 
csak a módosabbakná vót.

külső tűzfal külső tűzfal (-at,
-ak, -a) „a ház utcai oromzata”. 
R.

Külső tűzfalnak hittük, mer a 
tetőn kíjebb á t

vö. fűrfal, kibli, tűzfal, tűzvég, 
végfal

külü külü (-t, -k, -je) ín. „pap
rikatörő”. M.

Tombác Mihájnak vót ojan kü- 
lüje, még én is rugdostam. Ügy 
nézett ki, mint a pipa. Föleméte 
az ember, a lábává belevágott. 
Annak a külünek az ajján vót ijen 
vasféle, arra rákülüzött. Ez a 
szerkezet összetöri a paprikát.

küszöb küszöb (-öt, -ök, -je in. 
„Schelle”.

Nr. Ha kígyót odaásták a kü
szöb alá, akkó abba a zévbe ném 
lész dög. Döglött kigyó köllött 
(B.) □  Martonoson azt tartják, fát 
nem szabad küszöbön vágni, mert 
akkor elvágják az eret a lábuk
ban. A kukorikoló tyúk nyakát 
is a küszöbön kell elvágni, úgy,

hogy a feje kirepüljön az udvar
ra. Ludason a váltott gyereket a 
küszöbön át kisöpörték, utána 
visszacserélték. Ugyancsak Luda
son védekeztek a baromfivész el
len úgy, hogy az első tyúk nya
kát, amelyik elpusztult, a küszöb 
alá ásták el. Zentán a hétlyukú 
patkót nem az akolra, hanem a 
küszöbre szögezték. Bezdánban, 
ha villámlott, a küszöbbe bele
verték a baltát. □  Az édésanyám 
meséte, ahun űk laktak, mindig 
nem vót szerencse a tehénhő. Hát 
a küszöb alá é vót ássa a tehén 
szarva, a csontyai vótak, mer a 
küszöb alú ásták ki. (M.) □  A fen
ti hiedelmek egy része baj elhárí
tó, másik része pedig bajt okozó. 
A küszöb a legalkalmasabb hely 
a baj megelőzésére és előidézésé
re is. Tehát kettős szerepe van 
az itt lakók minden napjaiban. A 
lakóház többi részéhez nem kap
csolódik ennyiféle hiedelem, mint 
éppen a küszöbhöz.

kvadr&t kadrát (-ot, -ok, -ja) 
„2780 négyszögöl”. R, Ó, T. kvad- 
rát (-ot, -ók, -ja) Ó. vadrát (-ot, 
-ok, -ja) Z.

Ez az Imris háza, ennek a há
za, csak két kadrát A többi mel
lette másé vót. No mán vétt a 
szomszédságba két portát is. (R.)
□  Itt a külvárosban mán vótak 
háromvadrátos porták.

vö. hold, kapa, lánc, mérés



L
láb láb (-at, -ok, -a) fn. „ágas- 

fa”. R.
Valamikó úgy csináták a házat, 

hogy vótak lábai a falon, a kösz- 
falon még a végfalon, és erre 
möntek rá a horogfák. Lábon vót.

2. „olyan oszlop, amely a tor
nácot vagya a pajtát tartja”. R, 
Z.

Egy nyitott fészért kébzejjén el, 
ha nyóc lába vót, amijen hosszú 
vót, lábon át, teteje vót, hogy né 
ázzon, ódalt körösztü ném vót fal. 
Ottan szárították a dohányt. (Z.)

vö. ágas, keske, kecskeláb, 
ollófa

lábas lábos (-t, -ok, -a) fn. „há
romlábú vasedény.” L.

Ami vót lábos, annak vót há
rom Iába.

2. „alacsony kétfülű főzőedény”.
Arra a háromlábúra tétték rá 

a lábost, fazékat mellé, mellette . 
vót a parázs. Vótak cseréplábosok 
még öntött vaslábosok. (M.)

vö. kasofaroj

laciketnence lacikeménce (-ét, 
-ék, -éje) fn. „udvari kemence”. 
T. lacikemince (-ét, -ék, -éje) ó. 
lacikemönce (-ét, -ék, -éje) K, L.

Kinek vót kinti konyha, az kint 
sütte még, azelőtt is péktü hosz- 
ta [kenyeret], meg vótak ezek a 
lacikeméncék. □  A lacikemince az 
kint vót a szabadon, a tanyán vót 
úgy, hogy vót lacikemince, spor
hét, még vót, ahun vót nyári 
konyha is. □  Nekünk is vót laci- 
kemöncénk, ott, ahun a házunk 
vót, ott vót, de lábakon át, lé vót 
verve jó erős karók. 

vö. nyári kemence

lacikonyha lacikonyha (-át, -ák, 
-ája) fn. „nyári konyha”. L.

Ha melléképületbe vót a kony
ha, az lacikonyha vót. 

vö. kiskonyha, kutyár

lajtorja lajtorja (-át, -ák, .ája) 
fn. „létra”. T.

A kerekfogú az a lajtorja, a 
létra a dészkafogú. 

vö. lábitó, taroglya

lábitó lábitó (-t, -ók, -ja) fn. lakás lakás (-t, -ok, -a) fn. „az
„létra”. B. (régi) az épület, ahol laknak”.

Nevezték a létrát a régi öregék Mink észt a házat, égyszérű,
lábitónak. nádtetős, egyablakos vót, vert fa-

vö. létra, lajtomya, taroglya lú, két öreggé véttük még, mert
taroglya addig telt a pizünk. Azokká vet-
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tűk még együtt, örökös lakást 
adtunk, még vót külön égy lakás, 
égy közös konyhánk vót, nékünk 
is vót égy szobánk. (M.)

lámpa lámpa (-át, -ák, -ája) fn. 
„lángot magában foglaló világító 
eszköz’’.

Nr. Nálunk porcélánlámpa vót, 
még addig a lámpát nem ótottuk 
ét míg nem körösztőtük még a 
gyeréket. Minálunk égy kislámpa 
égett, nem monták, mé ném sza
bad elótani. (ó.)

lánc lánc (-ot, -ok, -a) fn. „2000 
négyszögöl”. B, K, L.

Ügyé akkó három lánccá vót a 
tanyaház. (L.)

vö. hold, kapa, kvadrát, mérés

léckerítés léckerítés (-t, -ek, -e)
fn. „olyan kerítés, amely lécből 
van”. L.

Azelőtt mindig ijen léckerítésük 
vótak. Bent a városba jobban 
dészkakerítés vót. (L.)

Nr. A léckerítésre rakják ki 
száradni a köcsögöket, ha nincsen 
köcsögállvány. A Ludasi soron a 
házak előtt kizárólag léckerítés 
van. A többi kutatóponton a gaz
dasági udvar és a tiszta udvar 
között van a léckerítés.

vö. fal, kerítés, utca

lépcső lépcső (-1, -fc, -je) fn. 
„szintkülönbségeket összekötő, 
gyalogos közlekedés céljára léte
sített építmény”. B, K, L, M, R, 
T, Z. lípcső (-t, -fc, -je) ó.

Lépcső vót a pincébe, hitták 
grádicsnak is, de csak lépcső vót

jobban. (R.) □  Kiskapu vót a 
gang vígibe, a gangnak a dísze 
vót, hét lípcsőn köllött főménni. 
(Ö.)

vö. garádics

lepedő lepedő (-t, -k, -je) fn. 
„a fekvőhely le terítésére való 
ágynemű”.

Szép lepédők vótak, alu fehér 
slingőt. Alájuk ném véttek lepe
dőt bótbú, ászt úgy mégszütették, 
vót műtakács, avva szütették. (B.)

Nr. Kétféle lepedőt használtak 
a hagyományos háztartásokban. 
A vetett ágy lepedőjét boltban 
vásárolták, az oldalát legtöbb he
lyen kihímezték lyukhímzéssel. 
Ezt a lepedőt terítették rá a rács
ra, a lepedőnek a vége tehát lát
szott, emiatt volt az hímzett. 
Amelyik ágyban aludtak, annak 
a  lepedője ritkán volt vászonból, 
leginkább rongypokrócot használ
tak. Ott, ahol jelentős volt a ken
dertermelés, Bezdánban és ómo- 
ravicán, házi szőttest használtak.

vö. ágyterítő, vetett ágy

lemi lérni (-t, Jk, -je) fn. „tűz
hely sütője”.

Nálunk csak ojan sporhét vót, 
ameliknek platnija vót, válogbú 
rakták. Vót, dkiné fölürü vót a 
lérni. (B.)

Nr. Rábén a kemencébe készí
tenek külön sütőrészt, tehát nem 
ott sütik a kalácsot, ahol fűtenek, 
hanem fölötte van egy sütő.

létra létra (-át, -ák, -ája) fn. 
„Leiter”.
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Nekünk ném szélés fogú létránk 
vót, haném kerek fogú létránk. 
A létrának van két szöge, és a 
szomszéd faijára akasztottuk. Itt 
a didának a háza mögin rajta 
van. (Z.)

Nr. A kerek fogú létrákat, ha a 
padlásföl járat végén volt, a ház 
hátuljára akasztották az ereszei
be. Kelebián, Ludason, ha a tyúk 
nem bírt megtojni, akkor átbúj
tatták a létra fogain.

vö. lábító, lajtorja, taroglya

lezonit lézonit (-ot, -ok, -tya) 
fn. „préselt falemez”, (új)

Lézonit az is mán csak ojan 
héjén vót, ami kezdétt kiemel- 
kédni. Még ma is sok szoba fő- 
des. (M.)

lisztesláda lisztésláda (-át, -ák, 
-ája) fn. „liszt tartására szolgáló 
láda”. B, Ó, Z, T. lisztösláda (-át, 
-ák, -ája) K, L, R.

Vót, aki ládába tartotta, lisz- 
iésládába a lisztét. Nem nagyon 
szerettem, mer belemént a szuj.

(B.) Vót ijen lisztösláda, mer 
csak láda vót, abba dűtöttük a 
kinyírlisztöt, még vót rekeszték a 
tiszta lisztnek. Az anyám ném 
szerette, azét mer ha tovább áll, 
akkó az ajján vótak benne liszt
kukacok. (R.)

lóca lóca (-át, -ák, -ája) fn. 
„pád”. Z. (régi)

A hátúsó szobába lócánk is vót, 
még padnak is hittük.

vö. pad

lógóágy lógóágy (-at, -ak, -a) 
fn. „priccs”. B.

A lógóágy a géréndáhó fő vót 
erősitte, azon alutt a bérés.

vö. kucó, priccs, vacok

lúgkő lukkő (-vet, -vek, -ve) fn. 
„házilag készült mosószóda”. B.

Ném véttünk mosószódát, vót 
lukkő. Tartottunk ojan hordót, 
hogy az esővizét megfogjuk. A  
tiszta fahamut beleszitátuk a víz
be. Az ojan erős vót, még a ke
zet is kiétte, amikó mostunk.
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macskamászó macskamászó (-t, 

-k, -ja) fn. „szélkötő a tetőben”. 
B, K, T, Z.

Betétiek a pállásra ijen másik 
két géréndát, hogy a széltű né 
essen össze, macskamászónák 
monták. Ide szégétük, oszt léve
zettük idáig, itt mégin lészégé- 
tük. Most északon még nyugaton 
van. Ha gyün a zivatar, akkó ném 
engédi a tetőt a macskamászó. 
(Z.)

vö. széldeszka

madzaghúzó madzaghúzó (-t,
-k, -ja) fn. „régimódi fakilincs”. 
L, Z.

A madzaghúzó az madzagon vót, 
és avva húsztuk be, az még a 
hátsó szobán is vót. (L.)

vö. faHrilincs, kallantyú

magasítás magosítás (-t, -ok, -a) 
fn. „padlástér megmagasítása a 
gabona számára”. M, Ó.

Ha példáju magosítást csinájuk, 
akkó ijenforma támaszokat kő 
rakni, akkó erre mént a szarufa, 
akkó ászt avva kapcsótuk az átal- 
géréndáhó. A  magositásná kéllétt 
ténni a gérénda alá nígy sor tég
lá t (Ó.)

vö. hombárzat, majorpang

magtár magtár (-t, -ak, -ja) 
fn. „gabona tárolására szolgáló 
különálló épület”. L, M, T.

Aki magosabb hejzetbe vót, 
mint én vagyok, annak mán vót 
magtárja. Magtár, ném hambár. 
Az a kukoricának mént. Vót, 
ahun téglábú vót, de vót, ahun 
vesszőbű vót befonnya. Karók be- 
fonnya vesszőve, az vót a falja 
neki. Az első udvarba állt, mer 
szém előtt vót. (M.)

vö. hombár

majorpang majorpang (-ot, -ok,
-ja) fn. „a tetőtér megmagosítása 
raktározás céljára”. Z, T.

A majorpang az ojan hatvan- 
hetven cénti vékony fal. Az ném 
ojan szélés, mint a fái. Vájokbú 
vót körű a tetőn. Akkó talpon 
léhet ménni. (Z.)

vö. hombárzat, magasítás

májusfa májusfa (-át, -ák, -ája) 
fn. „zöld ág a cserepezés előtt lé
vő tetőn”. K, L, M, T.

Nr A májusfát ászt az ácsok 
tészik fő, de a tulajdonos aggyá. 
Az mán nagyon régén vót. Akár
mit épitéttünk, úgy istállót, ak
kor is téttek májusfát. Még ha 
gyárat épitéttünk, akkó is téttünk.
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A májusfára zsebkendőt tettünk 
még italt. (T.)

vö. zöld ág

malter malter (-t, -ok, -ja) fn. 
„tapasztásra használt sár”. B. M, 
Ó, T, Z. majtér (-1, -ok, -ja) K, 
L.

Van meszes malter még sár- 
maltér. Az öreg házak csak ki
sebb százalékba vannak bepucó- 
va meszés maltérra. Esetleg csak 
tíz százalékba. (Ó.) □  Sárbú csi
nátunk majtért, ojan híg vót, 
hogy bírjon fojni, hogy összefog
ja a fugákat (K.)

malterra maltéroz (-ok, -ol,
-ott) ts. ige „tapaszt”.

Abba a zidőbe, mikó én dógoz- 
tam a kümivesekké, akkó a béz- 
dányi kümivesék nem tuttak 
maltérozni, akkó gyüttek Bul- 
keszru. (B.)

vö. tapaszt

mángorló mángoló (-t, -ok, .ja) 
fn. „a mosott ruhaneműt simítja, 
puhítja fahenger segítségével”.

Mángoló vót, csak kicsi vó t  
Nyújtófára rétekertük a ruhát, és 
akkó avva a mángolóva mángó- 
tunk. De vótak azok a nagy mán- 
golók, amiket úgy húzogattunk, 
Kint vót a szabadgangba, a féször 
ajján. (L.)

vö. sulyok

masina masina (-át, -ák, -ája) 
fn. „gyufa”, (régi) K, L, Ó, T, Z.

A régiekné vót kénes gyufa, 
masinának hittuk. A nagygérén- 
dán á t  (0.)

Nr. A masinát leginkább a 
nagygerenda tetején tartották.

mázol mázol (-ok, -ósz, -ótt) fn. 
ts. ige „sárral fölfesti a földet”.

Mázótunk ávvá a lószarrá, hát 
ma erősebb vót, még most is min
den évbe főmázójuk a pállást, 
ném porol úgy, ném gyün fő. (T.)

Nr. Többnyire meszelővei má
zoltak, Topolyán régebben még 
ronggyal. Ludason a tisztaszobát 
vagy fehérrel fölmeszelték, vagy 
pedig sárgafölddel mázoltak, 
ómoravicán fehér színű agyagos, 
a többi kutatóponton pedig feke
te földet használtak, az ágyak al
ját bemeszelték, vagy sárgára má
zolták. Hogy erősebb legyen a 
föld, marhatrágyát kevertek a 
mázolósárba, Topolyán lótrágyát 
is használtak. A szombati nagy
takarítás a hagyományos házak
nál abból állt, hogy bemeszelték 
a kemence oldalát és fölmázolták 
a szobák alját. Ha rücskös volt a 
föld, akkor azt bokcos katuláva 
fölkaparták. Szégyen volt, ha 
rücskös volt a szoba alja.

mécs mécs (-ét, -ék, -e) fn. 
„zsírból és kanócból álló kezdet
leges világítóeszköz”. R. Z. mé
cses (-t, -ék, -e) K, L, M, Ó, Z, T.

A háború alatt vót még mécs, 
mikó gyértya se vót mög píz se, 
akkó az istállóba is mécs vót. (R.)
□  Én arra emlékszék, hogy a 
szomszédba vót mécses, amit úgy 
zsirbú vettek. Mikó méntek haza 
a tanyárú, akkó kormos vót az 
orruk vígé. (Ó.)

vö. pilács
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medvegerenda medvegérénda 
(-át, -ák, -ája) fn. „hosszú, vas
tag gerenda”. T.

A górénak az elkészitéséhő köl
lött két medvegérénda, az a tar- 
tógérénda, az mégy végig a fa
lon. A két medvegéréndán körösz- 
tű gyün a kisgérénda, ászt még 
híjják tartógérénda.

medvetégla medvetégla (-át, 
-ák, -ája) fn. „olyan tégla, amely 
összefolyik egymásba”. M, B, ó, 
T.

Mikó összesüt a tégla, az vót a 
medvetéglat úgy összefojt. (T.)

vö. mezed tégla

melegágy melegágy (-at, -ak, 
-a) fn. „palánták nevelésére való, 
trágyával melegített fedett ágyás”. 
L, R.

Csinátunk melegágyat. Ojan 
harminc céntit kiástunk, a fődet 
kidőbájuk, akkó azt tele [rak
juk] dudváva, de istállódudva, 
mer ijen disznódudva nem jó. 
A dudva az ojan magosan lö- 
gyön, hogy legalább negyven 
cénti. (R.)

vö. ágy

melegkonyha melegkonyha (-át, 
-ák, -ája) fn. „olyan konyha, ahol 
nincs szabadkémény”. B.

Nálunk mán vót melegkonyha, 
ott vót ágy is, ott aluttunk.

vö. fujtotit konyha, konyha, 
nagykonyha

melence melénce -ét, -ék, -éje) 
fn. „faragott teknő”. B.

Szombaton fürdöttünk, hétköz
nap vót lavórunk, még sok helén

vót melénce, nagy famelénce a 
cigányoktu.

vö. téknő

mellszorító mejjszoritó (-t, -k, 
-ja) fn. „könyökfa”.

Ha mejjszoritó van, akkó en
nek a két támasznak az irányába 
kő beténni a horogfát. (T.)

vö. állószékes tető

meneteles mönetelös mn. „völ- 
gyes,f. L.

Az udvaron légyen égy darab 
gyöp a tanyáva, az inkább ojan 
mönetelös lénti rész.

mérés mérés (-t, -ék, -e) „2780 
négyszögöl”. M.

A fődet monták tizenhat mé
rés. Egy hold az égy lánc, az meg 
huszonkét mérés.

vö. hold, kajpa, kvadrát, lánc

mestergerenda mestérgérénda 
(-át, -ák, -ája) fn. „a mennyezetet 
tartó hosszanti gerenda”. B, M, 
Z, T, ó. mestörgérénda (-át, -ák, 
-ája) fn. K, L, R.

Vót középen égy nagy gérénda, 
az vót a mestérgérénda. Eleibe 
énelőttem alúrú vót a mestérgé
rénda, akkó neveszték mestérgé- 
réndának jobban. Később gyüttek 
ezék a sima plafonyok, és akkó 
csavarrá átfúrták, főhúszták, ak
kó nagygérénda. (Z.) □  A mestör
gérénda ajja az én anyámná be 
vót csináva, de öreganyámná ott 
még ojan lukak vótak. Akkó oda 
főtétték az embörök a borotfát, 
hogy a gyerökök né érjék é. (K.)
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Nr. Mestergerendán tartották a 
régi időkben a szobában a házi
szappant, napjainkban ugyanitt 
tartják, csak most a padláson. □  
A mestergerenda alá teszik a ra
vatalt, emiatt a régi szobákban 
sohasem volt az ágy a gerenda 
alatt. Topolyán úgy tudják, hogy 
aki befekszik a mestergerenda 
alá az megbetegszik, és nem gyó
gyul ki a betegségéből.

vö. nagygeirenda

mész meszet (-ét, -ék, -tye) fn. 
„égetett mészkő”.

Télön akkó bevittük az istálló
ba a meszetöt, akkó ném fagy 
mög, mer akkó meszétük mindön 
hétön a kemencét, mindön szom
baton bemeszétünk, főmázótunk. 
(L.)

Nr. Oltott mész minden háztar
tásban van, a pince lépcsőjén, a 
garádicson tartják, vagy pedig az 
istállóban. A kút vizét oltatlan 
mészkővel tisztítják.

meszel meszel (-ék, -ész, -ét) ts. 
ige „mésszel bevon, befest”. B, 
M, Ó, Z, T. meszel (-ök, -ész, -ét) 
K, L, R.

Valamikó úgy vót, ha máskó 
nem, akkó pünkösdre bemeszé
tünk, másodszor a szeptembéri 
búcsúra meszétünk. (M.) □  Októ
ber második vasárnapjára mesze- 
lök a majdányi búcsúra. Fehírre 
meszétünk, most mán sárga is 
van. Én ojan sötétebb feketéve 
húzom é a fal ajját, az ojan kí- 
kesszürke. (R.)

Nr. Korábban kizárólag fehérre 
meszelték a házakat. Az idős asz-

szonyok otthona napjainkban is 
fehér. A házak lábazata közsé
genként más-más színű volt, de 
legtöbb helyen sötétszürkét hasz
náltak. Topolyán a csillagoskiket 
kedvelték. Ómoravicán a refor_ 
mátusok nem festették be színes
sel a házak alját, csak a katoli
kusok, Kelebián a bunyevácok 
otthona volt tisztafehér. A háza
kat évente legalább kétszer be
meszelték, pünkösdre és minden
szentekre. Ha ősszel volt a falu
ban a búcsú, akkor arra az ün
nepre. □  Szent György előtt nem 
szabad meszelni, mert elveri a 
határt a jég. Nem meszeltek a 
halottak hetében sem, mert akkor 
bemeszelik a halottak szémit. (T.)
□  Topolyán és Rábén a ház há
tulján a tető alatt egy 30 cm szé
lességű színes csíkot húztak, mert 
így nem verte el annyira az eső. 
Rábén az ablak bemélyedését is 
bemeszelték: az ablak körzete az 
sárga vót, ojan színű, mint a sa- 
lukátér. □  Amíg nem pingáltak, a 
szobákat is évenként fehérre be
meszelték. □  Temetés után kime
szeltek, de csak hat hét után, hogy 
a halott ne jöjjön vissza.

mezei cserép mezei cserép 
(-epet, -epek, -epe) fn. „hódfar
kú cserép”. M, L.

Itt vót a falu végin égy nagy 
gödör. Ijennek verték, mint a 
cserép, formába verték, sárbú, 
mégszáratt, akkó égették ki. Itt 
vót a keménce is. Van, aki szimp
lán, van, aki duflán. Legjobb duf- 
Ián rakni. (M.)

vö. fehér cserépi, kiscserép
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mezei tégla mezei tégla (-át, 
-ák, -ája) fn. „tábori kemencében 
kiégetett vályok”.

Kilencvenezrét raktunk össze 
kemencének. Kilencvenezer váj- 
ko t Mindén tízezérné vót égy luk, 
úgyhogy kilenc luk vót rajta, 
úgy kilenc luk vót errű is, még 
arrú is. Kívűrű be vót tapasztta 
a zódala. Legalább tizennégy na
pig tűzetünk szálmáva még szár
ra. (M.)

Nr. Bezdánt kivéve minden köz
ségben égettek mezei téglát. A 
téglaégetők időszakosan működ
tek. Egyik községben sem volt 
olyan iparos, aki mezei téglaége
téssel foglalkozott a húszas-har
mincas években, mert a kutató
pontok közelében voltak már tég
lagyárak, ahol lényegesen jobb 
minőségű téglát égettek, s a fa
lusi építkezéshez viszonylag ke
vés tégla kellett, mert a hatvanas 
évekig nem a tégla, hanem a föld 
volt a legfontosabb építőanyag. 
A ma élő adatközlők maguk nem 
vettek részt téglaégetésben, eset
leg csak segítkeztek, mint Per- 
pauer Pál martonosi adatközlőnk. 
A mezei téglának hasonlóan ké
szítették elő a válykot, mint ame
lyet nem égettek ki, csak ebbe, 
mivel kiégették, sohasem raktak 
pelyvát. A mezei téglát kevert 
földből készítették, miután kiver
ték a válykot, és azt megszárítot
ták, összerakták tábori kemencé
nek hasáb alakúira, úgy, hogy 
minden tízezer téglára volt egy 
tüzelőnyílás. A téglát azután ki- 
vűl betapasztották és tíz-tizenkét 
napi folyamatos tüzelés mellett

égették ki. A tégla égetéséhez 
szalmát, kukoricaszárat használ
tak. A temerini adatok szerint 
erre elég lett volna egy hét is. A 
mezei téglát minősége szerint osz
tályozták. A túlégett tégla, amely 
egybefolyt a másikkal, a medve
tégla, a túlságosan keményet 
flasztértéglánsik. vagy vastéglán ak 
nevezik, s amellyel falaztak, az 
volt a falazótégla, de ezt nem osz
tályozták. A tábori kemence kül
ső falát alkotó téglaréteg volt a 
köpönyegtégla, amelyet az alapba 
raktak be. Legtöbb adatközlő gye
rekkorában látta, tehát a tízes
húszas években, hogyan égették 
a téglát. Megvannak még a he
lyek,. ahol egykor a téglaégetők 
működtek, de mezei téglát a II. 
világháború után csak Martono
son égettek, 1948-ban, amikor föl
építették a szövetkezet otthonát.

vö. vályog

meztelen mesztelen mn. „olyan 
tanya, ahol nincsen fa”. K, L.

Aki ném ültetétt fát a tanyája 
körű, az puszta tanya vót, mesz
telen vót. A fa vitte föl a tanyát, 
dísze vót a fa. (Z.)

vö. kopasz

módii módii (-t, -k, -ja) ín. 
„simítófa”. L.

A módii most mán plasztikábú 
van, már amivé simítanak, azelőtt 
fábú vót.

vö. hógli

móva móva (-át, -ák, -ája) fn. 
„nagyobb munkában kisegítő ön
kéntes munka”.
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Móvába csinátuk c l házat. Asz- 
tat mán én ledógoztam előre. 
Együttek a sógoraim, a testvírség 
is sokan gyüttek, A móvát ászt 
muszáj visszaanni, ha az embör 
embör akar lönni égymás előtt. 
(K.)

Nr, Rábén nem kötelező vissza
adni a móvát. Itt különbséget tet
tek az önkéntes munka és a köl. 
csönbe segítés között. Ennek el
lenére itt a móvásokat csak pá
linkával és borral kínálták, min
denki a maga kosztján dolgozott, 
a többi községben, ahol becsület
beli dolog a móva visszaadása, a 
munkásokat a munka befejezése
kor megvendégelik. Szabadkán és 
környékén akkor van a duzsi- 
janca.

vö. duzsijanca, kölcsön

móvás móvás (-t, -ok, -a) fn. 
„olyan ember, aki kölcsönbe dol
gozik”.

Az én házamat móvába építet
ték, akkó összehíttuk az emberé
ket, ital vót még a legfinomabb 
ételéket attuk a móvásoknak. (Ö.)

muszikoló muszikoló (-t, -k, -ja) 
fn. „tömőfa”. B.

Oda csinának ijen korlátot, ak
kó betészik a fődet, akkó avva 
tömtük, amive tömtük, musziko- 
lónak hittuk. Muszikolóva csiná
tuk. Köllött sok nép, amikó töm
ték. Nem mestérek vótak.

vö. bunkó, szurkáló, tömő
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nád nád (-at, -ak, -gya) fn. 

„Schlifrohr”.
Régön csak nádhó fojamottak, 

azé mer az télön meleg, nyáron 
mög hűvös. (K.)

Nr. Minden nádnak a levelibe 
látunk ojan harapást. Ászt a sza
már harapta bele. Mikó Jézus 
mént szamáron. Mikó ménékűtek 
a szamáron és a szamár beleha
rapott. (Z.)

nádas tető nádas tető (-t, -k, 
-je) fn. „olyan tető, amely nád
dal van befedve”.

Én csak javítottam a nádas te
tőt, ném lőhet azt fölűrű kezdeni, 
innen kezdik léntrű. Akkó ide te
rítik rá a nádat. Ide kő elsőbb 
égy kaloda, amibe bekötik a desz- 
kát. (K.)

Nr. Egy adatközlőnk sem em
lékezett arra, hogy új lakóházakat 
építettek és azokra nádat tettek 
volna. A régi épületeket, mivel 
legtöbbjük nádas volt, nyolc-tíz 
évenként kijavították, dugdosták, 
főpucóták, tüszkötték. A közsé
gekben csak a nagyon idős embe
rek értenek a nádazáshoz, Kele
bián és Ludason még az ötven év 
körüli ügyesebb emberek meg 
tudják javítani a nádas épülete
ket, mert ezen a két településen 
viszonylag több gazdasági épület

áll nád alatt. □  A nádazáshoz leg
alább két ember kellett. Egyik 
dolgozik a padláson, a másik pe
dig kint volt a tetőn. A nádazás 
a nád kiválogatásával kezdődik, 
kihúzzák a nádszálakat a terítés
hez és a szegéshez. A hosszú, vé
kony szálú nádat kedvelték, mert 
az keményebb volt, acélas. A nád 
osztályozása után elkészítették az 
állást, amelyben a nádazók dol
goztak, az oszlopokból áll és egy 
vendégoldalból, amelyet rámának 
neveznek. Ebbe a rámába fekte
tik be a kis nádkévéket, amelye
ket azután kalodával lecsatolnak, 
és kezdődhet a varrás. A tetőről 
leengedték a hosszú vasból ké
szült nádvarró tűt, amely koráb
ban fából volt. Az, aki alulról 
dolgozott, az odavarrta, odakötöz
te a nádléchéz, varróléchéz a nád
csomót. Amikor lekötözték az 
első terítést, akkor a végleges le
kötés előtt fölverték a nádat, 
hogy az szép egyenletes legyen. 
Ezután következett a második, 
végül pedig a harmadik terítés. 
A legtöbb épületre elég volt há
rom terítés, de akadt olyan tető 
is, amelyet csak négy terítéssel 
tudtak befödni. A tető gerincén, 
a girincén a felálló nádvégeket 
nedvesítették és keresztben lekö
tötték, majd erre tették rá a sze-
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gést, amely körülbelül 150 centi
méter volt. A szegésre a legszebb 
nádat válogatták ki. Ilyenkor kis 
nádcsomókat raktak a gerincre, 
amelyeket a tető csúcsán össze
varrtak, megfontak és a harma
dik varróléchez lekötözték. Erre 
került azután a koporsódészka, 
amelyet azután nyerégfával erő
sítettek oda a szarufához. A nád
tető huszonöt-harminc centimé- 
temyi vastagságú. A nádverőnek 
kevés szerszáma van: nárvarró 
tű, nádverő, az álláshoz szüksé
ges vendégoldal. □  A nádas tetőt 
nyolc-tíz évenként kell javítani. 
Először a szegést, szegéjt kell ki
javítani, mert ez korhad el leg
hamarabb, a hiányzó részeket 
pedig begyugdossák: 50 cm hosz- 
szú kis nádkévéket raknak a te
tőbe, s azt nádverővel fölverik. 
A régi nádas házakat gyékény
kötéllel, gyíkínnyé varrták le. A 
századfordulótól kezdve használ
ják a drótot. A nád pótlására he
lyenként gyékényt is használtak, 
de ezt nem kedvelték, mert a gyé
kény puha szárú, s nem lehet 
olyan szépen fölverni, mint a ná
dat. □  Rábén arról is tudtak, hogy 
itt, ha szükség volt rá, az első 
szegést gyékényből készítették.

nádaz nádaz (-ok, -ol, -ott) ts 
ige „nádtetőt készít”.

Mikor nádazok, akkó a nádat 
átválogattuk. Előbb kihúztuk 
szegni. Mögszütük a tetejit. Szé
pen lerakom a nádat, a legjavát 
kiválogatom. Neköm van ojan 
szerszámom, amivé nádazok: szél- 
áészka vagy verődészka. (K.)

nádazás nádazás (-t, -ok, -a) fn. 
,,az a művelet, amikor a tetőt ké
szítik”.

A nádazást ászt mindig alúrú 
kezdik, tejjes szíléssígbe ménnek, 
hogy a sarkok összeájjanak. Alú
rú kezdik, úgy ménnek fő a gi- 
rincig. (Ó.)

vö. nádas tető

nádfal nádfal (-at, -ak, -a) fn. 
„nádból készült fal”. B, K, L.

Itt Ludason élég sok nád van. 
Ászt tötték két deszka közé, be- 
szűték a zódalát és kísz a nád
fal. (L.)

vö. koircol

nádléc nádléc (-et, -ék, -e) fn. 
„az a léc, amelyhez a nádat varr
ják”. L. nádlíc (-etf -ék, -e) Ó.

A verébdészka vasszögekké vót 
főtéve a nádléchő. (L.) *□ Akkó 
csináták a nádlícét, ojan vastag 
légyén, hogy mégbírja a nádat. 
Három líc, a negyedik a girinc. 
A fölső az a girinc.

vö. varróléc

nádverő nádverő (-t, -k, . je) fn. 
„az a szerszám, amellyel a nádat 
fölverték”. R, Z, T.

Ilyen forma négyszögletős ke
ményfa, ijen lépcsőzetösen az vót 
nádverő, akkó avva vertem. (R.)

nádverő farkó nádverő furtíó 
(-tf -k, -ja) fn. „az a szerszám, 
mellyel a nádat fölverik”. L.

Mikó fővarrtunk égy terítést, 
akkó ászt fő kő verni a nádverő 
furkóva. Akkó ódámén a máso
dik terítés mög a varrás.
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vö. nádverő, nádverő kalapács, 
tűzködő

nád verő kalapács nádverő ka- 
lapács (-ot, -ok, -a) fn. „nádve
rő”. Ó.

Vót neki ojan nádverő kalapá
csa, veregette, hogy zsinórba lé
gyén.

vö. nádverő, nádverő furkó, 
tűzködő

nagygerenda nagygérénda (-át, 
-ák, -ája) fn. „a menyezetet tar
tó hosszanti erős gerenda”. K, M, 
T, Z.

A fal középin vót a nagygérén
da. A nagygéréndát mestérgérén- 
dának is montuk. A nagygérénda 
vót akiné égybű vót, de igencsak 
a konyha és a szoba koszt tana- 
kozott a két gérénda. (M.)

vö. mestergerenda

nagyház nagyház (-at, -ak, -a) 
fn. „az utca felőli nagy szoba”. 
B, K, L, M, Z.

Nagyház vót, oda csak akkó 
möntek be, ha elő kő vénni a ru
hákat. Ott vótak a vánkusok, tol- 
lok vótak, nyoszojaágyak. Fő vó
tak ágyazva. (K.)

vö. tásztaszoba

nagykapu nagykapu (-t, -k, -ja)
fn. „széles kapu a kocsi és a jó
szág számára”.

A nagykapu dészkábú vót, de 
most mán van vasbú is sok he-

lén, azelőtt dészkábú vótak, szé- 
gínyebb helén még ném telt dész- 
kára sé. (M.)

Nr. Martonoson, mikor kihaj
tották a teheneket a legelőre, a 
nagykapu küszöbjére kötőt terí
tettek, mert akkor nem ronthat
ták meg az állatot, volt neki elég 
teje. Zentán akkor terítenek kö
tényt a nagykapu küszöbére, ha 
nagy állatot: lovat vagy tehenet 
vásároltak, mert úgy vélik, így 
szerencséjük lesz a jószághoz.

vö. ajfurkapu

nagykonyha nagykonyha (-át, 
-ákf -ája) fn. „konyha”. R.

Ami előbb vót házunk, az égy 
szoba vót és égy nagykonyha, 
ahunnét fűtötték a kemincét.

vö. konyha, melegkonyha

nagyszoba nagy szoba (-át, -ák, 
-ája) fn. „tisztaszoba”. L, Ó.

Vót nagyszoba, de ászt ném 
hasznátuk, vót égy kemince. A  
konyhábú fűtöttük, vótak ijen vi
rágos nyoszojavígek. Barna vót és 
virág vót benne. (Ó.)

vö. nagyház, tisztaszoba

nútféderes nútfédérés mn. „hor
nyolt”. M. Z.

A  fasindélt azt nehezen léhet 
pótolni, már nem tuttam csináni. 
Két héjén vót főszögevé, nútfédé
rés vót. (Z.)



Ny
nyári akol nyári akól (-t, -ok, 

-ja) fn. „elkerített rész a tehenek 
számára”. L, T.

Nyári akol vót, télén odatettük 
a szalmát. (T.)

vö. akol, kerítés, korlát, nyári 
jászol

nyári fészer nyári féször (-t, 
-ök, -je) fn. „marhák nyári is
tállója”. R.

Nyári féször vót csináva a mar
háknak. Van égy része, meliknek 
van teteje, ha vihar gyün, az eső 
oda be bírt húzódni.

nyári jászol (-t, -ok, -ja) fn. Z. 
nyári ászol (-t, -ok, -ja) M, T.

Nr. Ászt is hallottam, hogy a 
kígyó kiszítta a tőgyit, különösen 
a tanyán. Ki vótak kötté a nyári 
jászolba, akkó a kígyó megszítta.
□  Ki szokták tenni a nyári ászolt 
a trágyadombra, lábokon járt (T.)

vö. akol, kerítés, korlát

nyári kemence nyári keménce 
(-ét, -ék, -éje) fn. „udvaron álló 
kemence”. M. nyári kemince (-ét, 
-ék, -éje) ó .

Nyári keméncék igencsak vótak 
a tanyán, de a faluba nem. □  Ne
künk a tanyán vót nyári kemince, 
a szabad ég alatt, ott sűtt a ki- 
nyér.

Nr. Az udvaron álló kemencét 
kizárólag cserépből készítik. Leg
több helyen van egy kis féltető is 
fölötte, mellette van a nyári ta
karéktűzhely és a kotlaház, de 
szabadon magányosan is állhat.

vö. kemence, lacikemence

nyári sparhelt nyári sporhét 
(-ot, -ok, -tya) fn. „szabadban ál
ló takaréktűzhely”. L.

Vót kint sporhét, nyári sporhét, 
úgy a kútná csinátuk négy lábra, 
nyári sporhét vót.

nyári tyúkól nyári tyúkól (-at, 
-ak, -ja) fn. „kerek alakú tyúkól”. 
T.

Vót nyári tyúkól, ojan kerek, 
ülők vótak becsinává.

Nr. A kerek tyúkólakat Luda
son, Kelebián és Topolyán a szál
lások jellegzetes építményének 
tartják, s úgy vélték az adatköz
lők, hogy a bunyevácok használ
ták elsősorban. Ez a megállapítás 
csak részben igaz, mert a Szabad
ka környéki tanyákon korábban 
a bunyevácoknál mindig volt ke
rek tyúkól, de elvétve volt a ma
gyar tanyákon is.

vö. kemencetyúkól, tyúkól

nyeregfa nyerégfa (-át, -ák, 
-ája) fn. „azok a lécek, amelyek



közrefogják a nádtetőt”. M, Z, T, 
nyerögfa (-át, -ák, -ája) K, L, R.

A nyereg az oda van tévé a ho- 
rogfáhó, ki vótak szépen csináva, 
még vótak csináva csíkófejűnek. 
(M.) □  Arra a koporsóra töttünk 
nyerögfát. Ezöket a lécöket nye- 
rögnek hittük. Vót aki kicifrázta, 
kinek hogy futotta a zsebje. (K.)

nyitott konyha nyitott konyha 
(-át, -ák, -ája) fn. „olyan konyha, 
ahol van szabadkémény”. B, K.

Ném vót akkó melegkonyha, 
nyitott konyha vót, nagy füstölő 
alatta. Akkó füstőtték a húst, ak
kó a szalonnát rátétték arra a 
durungra. Ahogy széthasították, 
ném vót összevágvo ám a szalon
na, hanem kihasították, oszt rá
tétték a karóra, egiszbe maratt. 
(B.)

nyoszolya nyoszoja (-át, -ák, 
-ája) fn. „ágy”. K, L, M, ó, R, Z, 
T. (régi) nyoszola (-át, -ák, -ája) 
Ó.

Hát vót nyoszoja, mög asztal, 
mög pad vót, mög almárijum. A k
kó nem vótak ezök a magas végű 
nyoszoják, akkó csak alacsony vé
gűek vótak. Akkó vót a nyútófa, 
ojan a tetejin, főágyalóttunk, rá- 
töttük a dunnát, betakartuk, jó 
van. Lepédők vótak azok a piro
sak. (L.) □  Vót két ágy nyoszo-

lánk. Vót benne három párna, a 
tetejin dunna, akkó vót terítő raj
ta. Pirossá vót léterítté. (Ó.)

Nr. Rábén hallottuk a követke
ző imádságot, amelyet az adat
közlő szerint reggel és este a 
nyoszolyában mondott el gyerek
korában.

Emitt gyün Jézus,
Lelked látta Jézus.
Hol vótá, szép Jézusom?
Aratók városába 
Szégínyéket látogatni,
Betegekét gyógyítani.
Kész a lélék,
Hosszú beteg a test,
Halálunk óráján,
Számos jelés napjain,
Ha én é tanálok alunni,
Kakasok szólanak,
Máriát kiáltanak.
Kelj fel, kelj fel, szép Szűz Mária, 
Mert mégfogták szent fiadat,
Azt valóságos kérésztfára

[félfeszítétték! 
Valahány vére écsöppent, 
Angyalok főszétték, kehejbe

[tötték,
Krisztus Urunk színe elébe tötték, 
Krisztus Urunk azt feléte:
Nem szólok és ném beszélek, 
Aki ezt az imátságot este, röggé 

[émongya,
Az nyitva lösz neki a ménnyország

[kapuja.
vö. ágy, vetett ágy



o
oldalablak ódalablak (-ot, -ok, 

-ja) fn. „kisablak az udvar felöl”. 
ódalsó ablak (-ot, -ok, -ja) Z.

Nr. Azt is tudom, az én öre
gebb testvéröm, az kilencben, 
aki möghat, annak a gyeröke ott 
születött mög, akkó oszt elérte 
a frász. És akkó mit csinájanak 
a gyerökké. Akkó égy kis ódal
ablak vót, arra úgy emlékszök, 
levötte a zanyámt akkó három
szó körösztű vötte a gyerökön, 
és körösztűmönt rajta. (L.) □  
Barkát máskó mindig a zódalsó 
ablakba töttük a gangba. Ászt 
monták, ném szabad b évinni, 
mer bóha lész belűle. (Z.)

vö. ablak, vakablak, vaklyuk

oldalház ódalház (-at, -ak, -a) 
fn. „fordított ház”. T.

Mikó én kesztem falverő lenni, 
akkó némigén csinátunk ódalhá- 
zat. Huszonnyócba, akkó csak vég- 
hézakat, ritkán vót, amikó ódalhá- 
zat.

vö. fordított ház, keresztház

ollófa ollófa (-át, -ák, -ája) „ol- 
lóágas”. R.

A fal tetejin vót ijen ollófa, eb
be a zollóba vót benne a szele
mön. Vót lába is mög olló is. De a 
zolló lé vót kötté emide a falra.

vö. ágas, kecske, láb

ostorfa ustorfa (-át, -ák, -ája) 
fn. „gémeskútnak az a része, 
amelyre a vödröt akasztják”. K, 
L, R, Ö, Z, T.

Kis dézsa vót, nehéz vót ám 
húzni az ustorfává. (Z.)

vö. gémeskút, sudárfa



p
pad pad (-ot, -ok, -gya) fn. 

„több személy részére keskeny 
ülőbútor”.

Székje vót a zanyámnak, még 
vót paggya is. (T.)

Nr. A századfordulóig a tiszta
szobában nemcsak karospadok, 

kanapék voltak, hanem egyszerűbb 
padok is. A tízes-húszas években 
ezek a padok kikerülnek a lakó
szobába. Azok az asszonyok, akik 
a harmincas években mentek férj
hez, már padot nem tartottak a 
lakásban, 

vö. lóca

padka patka (-át, -ák, -ája) fn. 
„kemence körüli pad”.

A patka többnyire födbű vót 
csináva. Csináták a keméncinek a 
zalapját, akkó úgy csináták a pat
kót is, fődbü megverték ojan 
bunkóvá. (Z.)

2. alacsony tűzhely 
Vót, ahun vót ojan főd csináva, 

patka, oda vót a vasláb tévéf há
romlábú vasláb, azon fősztek a 
zasszonyok. (T.)

Nr. A padkát leginkább földből 
készítették a kemencével együtt. 
Deszkával elkerítették azt a tér
séget, ahova a kemencét és a pad
kát szánták, azt alaposan lefúr- 
kózták, majd ezután kezdtek a 
kemence rakásához. Idővel, a cse

répkemencék elterjedésével a 
padkát téglából, vályogból is ké
szítették. Az ajtó mellett régeb
ben volt egy megmagosított rész, 
ez volt a kispatka, püffeszkédő 
patka az idősek számára. Ennek 
meglétére csak a nyolcvan évnél 
idősebb adatkölők emlékeztek a 
gyerekkorukból. Módosabb helye
ken deszkából készítették a pad
kát, ilyenkor a pad formája kö
vette a padka vonalát, de a neve 
ennek is csak padka volt. De: 
akinek dészkábú vót, mindén- 
esetre előkelőbb vót — vélték 
Zentán. A gyerekek a padkán 
aludtak, itt is étkeztek. 14 éves 
korukig még az asztalhoz sem 
ülhettek: mi gyerékék éttünk, ne
künk nem vót szabad a zasztalhó 
űni, csak a patkára, csak akkó, 
mikó legalább tizennégy évesek 
vótunk. (Z.)

padlás pallás (-t, -ok, -a) fn. „a 
háztető alatti térségnek a neve”.

Ahun ném vót hambár, ott a 
pallás szógáta a gabonát. A nádas 
paliások, ezék alkalmasak vótak a 
gabonát táróni. (Z.)

Nr. A parasztgazdaságnak 
egyik legfontosabb raktározó he
lyisége. Legtöbb helyen itt tar
tották a gabonát. Ha nagyobb volt 
a gazdaság, akkor még meg is
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magosították a padlásteret, mago- 
sítást, hambárzatot, majorpangot 
készítettek. Mivel itt tartották a 
búzát és a lisztet, a padlást éven
te egyszer, aratás előtt, marha- 
trágyás sárral fölmázolták, hogy 
a földje keményebb legyen, el
tüntették az egérlyukakat. A bú
zát kizárólag a lakóépület fölötti 
térségben tárolták. A lisztet pe
dig a kémény körüli részre tet
ték, mert ez volt a padlás leg
szárazabb része. A nádas padlá
son nemcsak a gabonát és a ház 
kacatjait tartották, hanem a disz- 
nóságokat is. A szénát ezen a vi
déken ritkán vitték föl a padlás
ra. A szegényebb családoknál, ha 
nem volt kamra, akkor a padlás
térből választottak el egy részt. 
Bezdánban a század elején a fia
tal párok a padlásra jártak alud
ni. Erre így melékezett Krekó 
Éva: Mikó mán vót a lakodalom, 
az új párok a pallásra méntek 
alunnyi, az én anyám idejibe vót 
úgy. Hogy is vót a nóta:

Mán biz annak még kő lénnyi,
a pallásra fő kő ménnyil

padlásföljáró pallásfőjáró (-ót, 
-ók, -ja) fn. „az a bejárat, ahoí 
a padlásra fölmennek”.

A kamrábu vót a pallásfőjáró, 
vagy pedig a zistállóbu. Kinek 
vót istállójuk, onnan jártak fő. 
(B.)

Nr. A padlásföl járat helye min
den községben változó volt. A ta
nyákon a padlásföljáró a ház vé
gén volt. A többi kutatóponton 
a szegényebb családoknál a ház 
végén, vagy a kamrában, vagy

az istállóban. Nagygazdáknál kü
lön helyiséget készítettek a pad
lásnak és a pincének. Ritkán az 
is előfordul, hogy a tetőbe építik 
be a padlásf ölj árót. Ha így van, 
akkor egy kis deszkaépületet rak
nak a létra fölső végébe. A Duna 
menti községekben bolthajtásos 
föl járat van a tetőbe, Bezdánban 
korábban volt ilyen, de már 
1980-ban nem találtunk ilyent a 
községben. Ha a padlásf öl járat a 
végfalon van, akkor leginkább ke
rek fogú létra, ha a kamrából 
vagy az istállóból van a f ölj árat, 
akkor az deszkafogó és rögzített.

padláslyuk pallásluk (-at, -ak, 
-ja) fn. „az oromzaton lévő szel
lőzőnyílás”. pálláslik (-at, -ak, 
-ja) B, Ó.

Palláslukak azok vannak szive- 
sék, vannak négyszögletésék, van
nak holkérosak, ki mijent akart. 
Vótak minták, ott fönt kimértük 
és akkó kifűrészőtük. (T.) □  A  
palláslikba szoktak ténnyi piros 
kukoricát, ha van eladó lány. Oda 
tétték a piros kukoricát. A pallás- 
lik előtt vót égy lik, betétték 
Szent Antalt, aki Szűz Máriát. 
Most is mégvan a lik, de nincs 
benne sémmi. (B.)

Nr. A deszkaoromzatokon rend
kívül változatos, sokféle lyukakat 
vágtak ki az ácsok. Az egyszerű 
fűrfalakon ez volt az egyetlen 
dísz. Ezeket a változatos formákat 
a nád és tégla oromfalakon nem 
alkalmazhatták. Q  A padláslyuk
ba, mivel jól látható helyen van, 
különféle baj elhárító eszközöket is 
dughattak: Bezdánban fekete
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ronggyal kergették el a halált, 
Kelebián és Ómoravicán a kaszát 
dugták ide a villámlás ellen. To
polyán és Rábén a kerti söprű 
került a padláslyukba a boszor
kányok ellen. Azt minden köz
ségben tudták, hogy a padláslyuk
ból lógó piros kukorica az eladó 
lányra utal.

padlásolás pallásolás (-t, -ok, 
-a) fn. „födémkészítés”. B.

Azelőtt mindenhun náddo vót a 
pallásolás, gerendára rátétték a ná
dat, betapasztották. A nád hegyit 
összefordigattuk, csinátunk ko
hászt, összeköttük. Fölürü rá lett 
rakka a főd, alu még be vót ta- 
pasztta. A gérénda láccott.

vö. pallat

padlásszáj pallásszáj (-at, -ak, 
-a) fn. ..padlásföljáró”. L.

A palásszáj a ház végin vót.
vö. padlásföljáró

padló palló (-t, -k, -ja) fn. „a 
szoba alján található deszkák”.

Akkó szerettek vóna pallós szo
bát. Az akkori pallókat nútfédé- 
rés dészkává csinátuk. Az égyik 
ki vót vésse. A régi júgók alatt 
Zentán a házak nyócvan százalé
ka fődes vót. Az urakná még a 
nagyobb gazdákná vót palló. (Z.)

Nr. Minden kutatóponton úgy 
nyilatkoztak, hogy korábban ki
zárólag a nagyobb gazdáknál, mó
dosabb iparosoknál voltak padlós 
szobák.

padlós pallós (mn) „olyan he
lyiség, amely ki van padlózva”.

Nagyobb gazdákná előfordult, 
hogy pallós szobák vótak, de ijen 
égyszérű hejön nemigen vót (L.)

padlóz pallóz (-ok, -ol, -ott) ts. 
ige „lerakja a padlódeszkát”.

A szobákat, akinek téhetsige 
vót, lepallózta. Általába dongott 
főd vót a szoba. (B.)

pajta pajta (-át, -ák, -ája) fn. 
„szénatároló helyiség”. B, T.

A zistálló háta mögött vót a 
pajta. Az ojan vót, mint a lakás. 
Vót, ahun ném vót pallásolás, vót, 
ahun vót pallás, akkó oda rakták 
a kukoricát. (B.)

2. ,,dohányszárító”. K, L, M, Z,
T.

A pajtának vót hat oszlopa. 
Aki több dohánt termét, annak 
vót ojan háromoszlopos: égyik 
felin három oszlop, még a mási
kon is. Az nádda vót beszűve a 
zódala végig. És abba felagatták 
a dohányt. (M.)

Nr. Lényeges különbség van a 
bezdáni és a többi község pajtái 
között. A dohánypajták és a to
polyai szénapajta különálló épü
let és az első udvar közepén áll, 
hogy a levegő jól érje. Az oldalai 
lehetnek nyitottak, de helyenként 
nádfalú vagy gömölyés sárból van 
befalazva. A bezdáni pajta a la
kóépület szerves része, az istálló 
után áll. Ha L alakban épült a 
ház, akkor az épület sarkában 
van a pajta. Mindig vastag falai 
vannak, de legtöbb helyen nin
csen födémje. Ha van, akkor azt 
a górék mintájára belécezik.
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palántás palántás (-t, -ok, -a) 
fn. „melegágy”. B, K, L.

A palántás alá kő ténnyi ganét, 
trágyát, rája fődet, akkó létaka- 
rik finom főddé. Szoktuk dészká- 
bu még kukoricaszárbu összeköt- 
ni hosszi kévéket, akkó a^ua kö- 
rükerítéttük. Józséfra csinyátuk, 
akkó van sok pirospaprika, ha 
Józséfra kikerül. (B.)

vö. ágy, melegágy

pallat paZlat (-ot, -ok, -ja) „fö
dém”.

A pallatot azt úgy csináták, 
hogy kiválogatták a nádat. Előbb 
szétteritöttük a géréndákra. Azu
tán gyütt mindönféle rissz-rossz 
nád is. Legelsőbb sárra csak égy 
kicsit léhortuk, utána a fődet. 
Meleg szoba vót. (R.)

Nr. A gerendás házak födémjét 
kizárólag nádból készítették. A 
kévés nádat rátették a fiókgeren
dára és szétterítették. Kelebián a 
nád végét megfonták, hogy szilár
dabban álljon. Ezután a nádra 
vastag sárréteget raktak, amelybe 
sok töreket tettek. Rábén a pad
láson készítették el a sarat. Ott 
a földet szárazon terítették el a 
nádra, majd alaposan meglocsol
ták és megtaposták, hogy kemé
nyen álljon. Amikor megszikkad 
a padláson a sár, a saralás, ak
kor a födémet alulról polyvás sár
ral betapasztották.

vö. padlásolás, stukát, stuka
túr, vikli

pallatol pallatol (-ok, -ósz, -ót) 
ts. ige „födémet készít”.

Csinátunk fődbű, szalmábú sa
rat, főhánytuk, lésaratuk, lépalla- 
tótuk. (K.)

vö. sarai

pandajos pandajos mn. „olyan 
kút, amely nincs kitéglázva”. L.

Nálunk ki vót téglázva, de vót, 
ahun pandajos vót a kút.

pandái pandal (-t, -ok, -ja) fn. 
„víz vájta üreg”. K, L, T. padmaj 
(-t, -ok, -a) fn. ó.

Amit kimosott a víz, az vót a 
pandal. Ném vót muszáj téglát 
rakni. Példájul az a vörös agyag 
az kemíny vót. (T.) □  A padmaj 
az, amit mán a víz kimosott, ném 
vót kitéglázva, ott padmaj vót, 
kimosta a víz.

paprikafészer paprikafészér (-t, 
-ek, -e) fn. „nagyméretű épület a 
paprika szárítására”. M.

A füzéréket azokat aggattuk a 
paprikaf észérbe, most még a szű- 
tyűket. A fűzért azt úgy fűsztük, 
a szűtyűket még fűzzük ijen néj- 
lonacskóba.

vö. paprikaszín

paprikaszín paprikaszin (-t, -ék, 
-e) fn. „paprikaszárító”. M.

A paprikát kitéttük a paprika
színbe. Az magos vót, mint a ház. 
A ház után vót, ugyanojan ma
gos vót, a teteje cserép vót.

Nr. A martonosi paprikaszárí
tók szerkezetükben hasonlítanak 
a téglaoszlopos góréhoz, csak 
ezek szélesebbek, kocsival is be
járhattak. Többnyire a lakóház
zal szemben építették fel. Léce



105

zett része mellett legtöbb helyen 
van egy kisebb helyiség, ahol 
dobkályhával szárítják a meg
szikkadt paprikát. Korábban a 
kihasogatott fügéket és a papri
kamagot szárították itt.

vö. paprikafészer

parasztasztal parasztasztal (-t, 
-ok, -ja) fn. „ácsolt asztal”.

Nekünk parasztasztalunk vót, 
azokat az ács csináta. (M.)

vö. asztal

parasztház parasztház (-at, -ak, 
-a) fn. „véges ház”. K, L.

Az enyim az régi divatú pa
rasztház. (L.)

vö. végház, véges ház

parasztkonyha parasztkonyha 
(-át, -ák, -ája) fn. „nyári kony
ha”. M.

A tanyán ott parasztkonyha vót. 
Egy ágy vót benne még füstölő 
vót benne”.

vö. kiskonyha, kutyár

paraszttető paraszttető (-t, -k, 
-teje) fn. „szarufás kakasülős te
tő”. K, L.

Ez egyszerű parasztető vót. Ki
szabjuk a horogfákat, akkó gyün- 
nek a nádlécök, de mink lent ál
ltjuk össze, a kováccsá ném esi- 
nátattunk szögeket, mer azé fi
zetni köllött, mink csinátunk fa
szöget. (K.)

párna párna (-át, -ák, -ája) fn. 
„Kissen”.

Akkó divat vót a vetétt ágy. 
Montuk akkó: francia párnák. 
Akkó ojan párnákat raktunk az 
ágyak tetejire. Ki vótak himéz- 
ve. Z.

párnavég párnavég (-et, -ék, -e) 
fn. „hímzett párna”. R.

Akkó vótak azok a sima pár- 
navégök, és akkó alá vót tévé 
sárga, piros szövet. Ki vót a vége 
a párnának. (R.)

partos partos mn. „dombos”. 
M.

Legjobb telkök vótak arra a 
szerbek között, a szerb templom 
környike, mert partosak vótak.

páskom páskom (-ot, -ok, -ja) 
fn. „szállási legelő”. K, T.

Kihajtották a disznókat még a 
birkákat a paskomra, körű vót 
keritté ojan fákká. Drótkerítés 
vót, ott ném köllött vigyázni a 
páskomon. (T.)

vö. gyep

peckelő péckélő (-t, -k, -je) fn. 
„50 cm hosszú léc, amely a fal 
merevítését szolgálja”. Z, T.

A falat mikó ékesztem dógozni, 
akkó csinátuk hatvanötösre, akkó 
tíz évre, húsz évre még mán öt- 
venre. Csinátunk ojan darab fák- 
bú péckélőket, ügyi az összeszo- 
ríja a dészkát. (T.)

vö. kaloda

pelyvás pojvás (-t, -ok, -a) fn. 
„elkerített rész az istállóba a ta
karmánynak”. (R.)
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Valamiké bent vót a pojvás. Be 
vót kerítté az istállóba, az vót a 
pojvás. Be lőtt hordva égy hétre 
való, ott szécskázták rá a takar- 
mányrépát. Fölűrű vót ágy, szal
mazsák, mög égy pokróccá be vót 
takarva. A bérös alutt ott.

vö. ketrec

pelyvás sár péjvás sár (-at, -ak, 
-a) fn. vtapasztásra használt sár”, 
ó. pélvás sár (-at, -ak, -a) T. 
pojvás sár (-at, -ak, -a) L.

Péjvás sárba is raktuk, az vót 
a legjobb a falazásná, még utána 
is még bepucótuk péjvás sárra. □  
Pélvás sárrá tapasztottunk. Ügy 
szétterítétte a fődet, méggázóta 
vízzé, pélvát tött rá, akkó össze
vágta, kápáva mégvágták ászt a 
pélvás sarat □  Pojvás sár köllött 
a tapasztásná, az jobb vót, mer a 
pojva még jobban mögpuhította 
és finomabban símút. (L.)

vö. malter, sár, tapaszt

pervátó pérvátó (-t, -k, -ja) fn. 
hittuk, most még klozét. (B.)

A vécét rétérátnakf pérvátónak 
hittuk, most meg klozét. (B).

vö. ámyékszék, hajzli, klozet, 
pityere, reterát, vécé

petróleumlámpa petróleumlám
pa (-át, -ák, -ája) ín. „petróleum
mal működő lámpa”.

Pétróléumlámpáva még gyer
tyává világítottunk, még anná 
kártyásztunk. (M.)

Nr. részei: tartály, bél, kupak, 
szabályzó és cilinder

pilács pilács (-ot, -ok, -a) fn. 
„olajmécs”.

Az étolajat beleteszik a pohár
ba, azon parafadugón úszott a 
bél. Észt nevesztük pilácsnak. (T.)

Nr. Minden községben különb
séget tesznek a mécs és a pilács 
között aszerint, hogy zsírral vagy 
olajjal működik. Topolyán és Ke
lebián az olaj alá vizet öntöttek, 
mert így az olaj tovább égett.

vö. mécs, zsirmécses

pince pince (-ét, -ék, -éje) fn. 
„föld alatti vagy hegybe vájt he
lyiség”.

Pince nem mindénkinek vót To
polyán. Aki téhetségésebb vót, ott 
vót a ház alatt, ahun ném vót, 
ott csak kívűrű vót, kint a fal 
mellett féreeső helén. (T.)

Nr. A pincéknek három típusát 
találjuk meg kutatópontjainkon. 
A legtöbb pince a ház alatt volt, 
a lejárat leginkább a gangból van, 
vagy van egy külön helyiség, 
ahonnan föl járnak a padlásra és 
lemennek a pincébe. A pincelejá
ratot garádicsnak, grádicsnak ne
vezték. □  Kelebián, Ludason és 
Topolyán az épületen kívül ásták 
ki a pincéket. Topolyán és Mora- 
vicán a Telecskai-dombokba fúr
tak pincét. Ezek igen mélyek vol
tak, mert tizenhét-tizennyolc lép. 
csőt is le kellett menni ezekben 
a „hegyekbe” vájt pincékben. Mó
ra vicán több helyi mondában is 
fontos szerepet játszanak ezek a 
barlangpincék, mert többről úgy 
tudják, hogy egykor a híres-hír
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hedt betyár, Angyal Bandi tar
tózkodott bennük.

pincegádor pincegádor (-t, -ok, 
-ja) fn. „pincelejárat”, (régi) M.

Ojan véges házunk vót, egész 
végin ott vót a kamránk, az alatt 
vót a pince. Az utóbb anyám be- 
tömette. Lépcsőn jártunk le. Pin
cegádornak hittük. Ott vótak a 
pincegádorba a zedinyei.

vö. garádics

pingál pingál (-ok, -sz, -t) ts. 
ige „színessel befesti a falat”. K, 
M, Ö, T. pengál (-ok, -sz, -t) B, 
L.

Mink mán pingátuk a szállást 
is. Az én anyám vesződött vele, 
papírra. Mindén asszony tudott 
pingáni. Odatéttük és pingátunk. 
(Ó.) □  A szoba mikó ném vót fe- 
hírre meszévé, akkó mákhajja is 
péngátam mög ronggyá. (L.)

Nr. Különböző időszakban kezd
ték színessel meszelni a szobák 
falát. Zentán és Ómoravicán már 
a húszas években voltak papír
ból készült előre gyártott minták. 
Martonoson a negyvenes években 
kezdik alkalmazni a mintákat. 
Ludason és Kelebián a második 
világháború után szüntetik meg 
a fehér szobafcelsőket. Ha söprű
vel, ronggyal, mákhajjal becsap
kodják a fehér falat színesre, ak
kor azt is pingálásnak tartják.

piszkafa piszkafa (-át, A k, -ája) 
fn. „hegyes bot a tűz igazgatá
sára”.

Nr. Fogtuk a piszkafát, émén- 
tünk be a zólba, ahun a tyúkok 
vannak, mégpiszkátuk űket. Köl
lött mondani:

Le, tyúkocskám: toj, toj, toj, 
Szomszédasszony koty, koty,

[koty! (M.) 
Zentán hasonlóan jártok el. A 

következő szöveget mondták:
A mi tyúkunk toj, toj, toj,
A  másé még koty, koty, koty! 
Moravicán a piszkafa végét le

vágták, miután megpiszkálták a 
tyúkokat. Itt a következőket 
mondták: Tojjatok, kotyogjatok!

pityere pityére (-ét, -ék, -éje) 
fn. „deszka ülőkéjű illemhely”. 
B, M. pityöre (-ét, -ék, -éje) L, K, 
R.

Mikó ékezdik építeni a házat, 
akkó mindénki csinát magának 
pityérét. Vót, aki ricaszárbú ke
rítette, vót, aki rőzsébű, de vót, 
aki dészkábú. (M.) □  Nevezték azt 
pityörének, árnyíkszíknek, kló- 
zétnak és rétérátnak is. A legöre
gebbek monták pityörének. (L.)

vö. árny ékszék, hajzli, klozet, 
pervátó, reterát, vécé

pitvar pitvar (-t, -ok, -ja) fn. 
„konyha”. L, Z. (régi), pitar (-t, 
-ok, -ja) L.

A nagyház után vót a konyha, 
mi konyháitok hittük, de hítták 
pitvarnak is. A régi öregek hítták 
pitvarnak is a konyhát. (Z.) □  
Vót, aki hítta pitar. Minálunk 
konyha vót, a régi öregék hítták 
pitarnak.
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2. „a konyha szabadkémény 
alatti része”. Z.

Ahun a szabadkímíny vót, az 
vót a pitar.

3. „becsukott tornác”. L.
Be vót kéritté a gang. Be vót 

dészkázva, akkó ajtó vót ott, vót 
pitar.

vö. konyha, kamin

placc placc (-ot, -ok, -a) fn. 
„telek”.

Általába kétszáz négyszögöl vót 
a placc. A lapájtu méneküt min
denki, csak akik máshun nem 
kaptak telkét vagy placcot, azok 
kerütek a lapájbo. (B.)

vö. fimtus, porta, telek

plafon plafony (-t, -ok, -a) fn. 
„mennyezet”.

A plafonyt úgy finyésitéttük, 
mint a tükröt. Bent a nagylábos- 
bo vót fórró viz, oszt meszéték. 
Csak mindig huszta a gőz kifi- 
nyésitétte. Meglátta magát ben
ne. (B.)

platni platni (-t, -k, -ja) fn. 
„a tűzhelyt védő vaslemez”.

Előbb csak platni vót, asztán 
gyütt a lérnis sporhét. (M.)

vö. sparhelt

pofozó pofozó (-t, -k, -ja) fn. 
„nádverő furkó”. B.

Amive az isztérnyéné verem fő 
a nádat, az a pofozó.

vö. nádverő, nádverő furkó, 
nádverő kalapács, tűzködő

pórgóré pórgóré (-t, -ék, -ja) fn. 
„ideglenes kukoricatároló”. M.

Vót ojan, hogy csak berakták 
szárra, az ojan pórgóré vót. Ta
vasszá épusztították, össze mégin 
mégcsináták.

vö. góré, katárka, kukorica
kunyhó

porta porta (-át, -ák, -ája) fn. 
„telek”.

Mikó a falu megszállása vót, 
akkó a porta kilenc kvadrát vót. 
Mikó mán a falusiak mérték, ak
kó akkorát mértek, kinek mekko
ra vót a píze, zsebje. Akkó vót 
két kvadrát. Akkó osztán attak a 
nagyobb portákbú, mer előbb szé
les uccák vótak, osztán csinát 
keskeny uccát. (Ó.)

Nr. A telkek különböző nagy
ságúak voltak. Községenként más
képp határozták meg a nagysá
gukat, Bezdánban négyszögölben 
mérték ki, Kelebián és Ludason 
láncban és kapában, Zentán, To
polyán, Ómoravicán kvadrátban, 
Martonoson pedig mérésben. A 
telek nagysága attól függött, hogy 
a településnek melyik részén volt, 
milyen volt a család gazdasági 
helyzete. A falvakban és a váro
sokban a nem túl keskeny hosszú 
telket kedvelték. Tanyákon a szé
les partos, menetelés helyet ke
resték, mert a dombra verték fel 
a tanyát, akkor száraz maradt a 
ház. Bezdánban még arra is em
lékeznek, hogy korábban a telket 
nem mérték, hanem kilépték. A 
két telket elválasztó karót itt nem
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mezsgyének, hanem megyének 
nevezték.

vö. funtus, placc, telek

pöffeszkedőpadka püffeszkedő- 
patka (-át, -ák, -ája) fn. „kispad- 
ka”. L.

Püffeszködőpatka gyerökkorom- 
ba vót, addig, míg a sporhét fő 
ném gyütt, akkó asztán sporhét 
lőtt odatévé. Azon űt a zöreg.

vö. kispadka, padka

pörnyelyuk pömyeluk (-at, -ak, 
-ja) fn. „kemence előtti lyuk a 
hamunak”. K, L, R, Ó, Z, T. pör- 
nyelik (-at, -ak, -ja) B.

Csak berakott sporhétnak vót 
pömyeluk, a kemöncéné ném vó t 
(R.) □  A keménce szájáná vót 
égy téglaszerű pörnyelik. Amikó 
kihüt, akkó vittük ki a pörnyét. 
(B.)

prém prém (-et, -ek, -je) fn.
„a fal lábazata”. L.

Régén égy únnyiva kijjebb vót 
a fal. A prém vót az.

vö. alj, szokli

présház présház (-at, -ak, -a) 
fn. „a borospince bejárata”. B.

Vót pince, be vót a zódala vág- 
ga. Pince vót, ott tartották a bort, 
akkó vót ott présház, az ojan 
épület, ott vót a pince előtt.

Nr. A bezdániaknak Batinán 
voltak présházaik, a borért átjár
tak Baranyába. A baranyaihoz 
hasonló présházakat Bácskában 
nem építettek.

vö. pince

priccs priccs (-ét, -ék, -e) fn. 
„deszkából összerótt egyszerű fek
vőhely”.

Nálunk priccs vót, összevertünk 
két lábat, még még amikó össze- 
kerűtünk, akkó két lábat össze
vertem, dészkát téttem rá, szal
mazsákot, letakartam, ojan vót, 
mint a rékamé. (T.)

vö. kucó, lógóágy, vacok

prostya prostya (-át, -ák, -ája) 
fn. „élő sövény”. B.

Még vót, ahun prostyávo vót 
ékeritte.

vö. kerítés, surján

pucol pucol (-ok, -ósz, -ott) ts. 
ige „tapaszt”.

Most mán cémöntösse pucótuk 
be, akkó spriccőtük. (L.)

2. „megjavítja a nádas házat”. 
M.

Esetleg, ha vót ojan hej, hogy 
vót szakatt drót, akkó főpucó- 
tűk [náddal], esetleg ha gyíkíny 
még vót engeddé, ákkó mégtüsz- 
tük. (M.)

vö. dugdos, nádazás, tűzkőd

pumpás kút pumpás kút (-at, 
-ak, -tya) fn. „szivattyús kút”. B, 
K, M, Ó.

A pumpás kút az régén divat
ba gyütt, mer emlékszék rá, hogy 
gyerékkoromba a tanyán is vó t 
Akkó előbb is léhetétt mán, ha 
mán a tanyán is vót. (M.)

vö. szivattyús kút

putri putri (-t, k, -ja) fn. 
„olyan ház, amelynek nincsen te
teje, le van tapasztva”.
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Létapaszta vót a teteje. Ház
nak hítták, putrinak. Laktak abba 
magyarok is, ném csak cigányok. 
Én tudom, Kikindán három évig 
vótam, vót égy kösség, Száján, va
lami Hodicsoknak hítták. Egész 
ucca vót putribú létapaszta, ma
gyarok vótak. Ojan szögény vót a 
nép. Ez vót több hejön. Ezek put
rik vótak. (R.)

2. „olyan ház, amely földbe volt 
süllyesztve”.

Putri ném vót itt, de vót Ki
rályhalmán. Láttam égyet, pedig 
gazdag asszony vót. Ásott ki fődbe 
égy szobát, be vót meszévé. Vót 
rajta réndés, masszív tető. A put
ri az, amelik a főd alatt van. Nagy 
Rózának hítták. Ászt monta, ném 
köllött télén tüzéni sé.



R
rács rács (-ot, -ok, -a) fn. „vas

rács az ablakon”.
Sok helén vót az ablakon rács. 

A lopók ellen. Az uccai helén vót 
általába, de vót a zudvari részén 
is. (B.)

2. „saroglya”. Ó, R, T.
Fönt a lovaknak vót rács, abba 

tették a szárat meg a szénát, on
nan húzogatták. (T.)

3. „kemence fölötti lécek a 
hagyma szárítására”. R.

Ügyi csak a kemönce tetejin vót 
rács csináva, és észt oda szépen 
ráterítöttük, ászt a dughagymát, 
mer máskülönben főbőrösödött.

vö. saroglya

ráesői ráesői (-ok, -ósz, -ótt) ts. 
ige. „hagymát szárít”. R.

A dughagymát ászt rácsótuk, 
ászt a makai hagymát rácsóni köl
lött. Az teljesen összeaszalódott 
ott a kemönce tetejin.

Nr. A rábéiak és a majdániak 
már a két világháború közötti 
időszakban is kertészkedtek, nem 
dohánnyal, hanem elsősorban 
hagymával foglalkoztak, főleg 
dughagymát termeltek és termel
nek. A makói hagymát a kemence 
fölött szárították meg.

rácsos kapu rácsos kapu (-t -k, 
-ja) fn. „borított kapuszárny”. Ö, 
R.

A rácsos kapu fábú vót, ojan 
cifrájú vót a deszka mögcsináva, 
főszögezve, mint a tűzfalak, csak 
cifrán szépen ki vót csináva. (R.)

vö. kiskapu

ragalj ragajj (-át, -ak, -a) fn.
„a padlástér legalacsonyabb ré
sze”. Ó, T.

Ennek a háznak a végén van 
két ragajja. A galamboknak észt 
a részt hasznájuk. (ó.)

rajber rajbér (-t, -ok, -ja) fn. 
„tolózár”.

Az ablakokon vótak azok a rá- 
fordítók, még rajbérnak is mon- 
ták. (Ó.)

rajból rajból (-ok, -ósz, -ótt) ts. 
ige „tapasztást simítja”. L.

Mikó símíják, akkó ászt mon
tuk: rajboli.

vö. simít

rajcsúrozik rajcsúrozik (-ok, -ol, 
-ott) ts. ige „hancúrozik”. L.

Együttek a kollégák, akkó a zis- 
tállóba rajcsúrosztunk. Ott vót a 
tánctanulás.
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rakodó rakodó (-1, -k, -ja) fn. 
„az udvarnak az a része, ahova a 
szalmát teszik”. M.

A rakodó itt a kertbe vót, kint 
a tanyán mán az udvartú léjjebb 
vót, a járás szélibe vót.

vö. rakodóhely, szérű

rakodóhely rakodóhel (-et, -ek, 
-e) fn. „az udvarnak az a része, 
ahova a szalmát teszik”. (Z.)

A kukoricaszár az mán nálunk 
az udvaron vót, árrá hátra vót 
bent a kertné, hogy né légyén kö
ze az épülethő. Mikó a zuram élt, 
akkó nekünk szükségünk vót az 
égisz kertre a rakodóhelnek, mer 
köllött nekünk a rakodóhel, a 
szárnak, a szálmának még a szé
nának.

vö. rakodó, szérű

rakott sparhelt rakott sporhélt 
-ot, -okt -tya) fn. „takaréktűz
hely”. Z. rakott sporhét (-ot, -ok, 
étya) B, Ó.

A rakott sporhélt ódalt vót, így 
oszlopokon át, ügyé a végin vót 
lérni, vót rajta égy luk hamunak, 
és alú ijen rostéj vót. □  A mi 
időnkbe vót a rakott sporhétnak 
lérnije és bírtunk sütni benne a 
régiekné. Lérni ném vót. (Ó.)

vö. berakott sparhelt, csikó- 
sparhelt, sparhelt

ráma ráma (-át, -ák, -ája) fn. 
„az a deszkaköz, ahol a falat ve
rik”. B, Z.

A dészkákat raktuk lé legel- 
sőbb, és melléjük téttük a karó
kat. Mindén mérétbe téttünk égy

pár karót. Az épületnek az anya
gát, a horogfát, a gerendát, ez vót 
a ráma. (Z.)

rémfa rémfa (-át, -ák, -ája) fn. 
„koszorúfa”. M.

Rémfa az van a falon. A nádas 
házakná ném vót rémfa.

vö. koszorúgerenda

reterát rétérát (-ot, -ok, -ja) 
fn. „deszkaülőkéjű illemhely”.

Vót, hogy hitták hájzlinak még 
rétérátnak. (B.)

vö. árnyékszék, illemhely, hajz- 
li, pityere, pervátó, vécé

rigli rigli (-t, -k, -je) fn. „re
tesz”.

A kapun csak rigli vót, vagy 
csapó. (T.)

2. „varróléc a nádas tetőnél”.
T.

Az első átkötőt ászt úgy híjják, 
hogy rigli. Az a fa, ami a léc hé
jéit van, az ojan rigli, mikó lé 
van az egész fédvé, akkó úgy ve
rik be a nádat ávvá a nádverővé.

róna róna (-át, -ák, -ája) fn. 
„amikor a kertben nem készíte
nek ágyást”. L.

Most rónára vetik a ződségét 
még a répát, még a mákot. Csak 
úgy vetöttük, lavórba beleöntöt- 
tűk a fődet, összekevertük, bele
kevertük és amennyit összefog
tunk.

rongypokróc rongypokróc (-ot, 
-ok, -a) fn. „rongyokból megszőtt 
szőttes”.
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A rongyokat összehasítottuk té
lön, ojan szalagokra, és annak 
a szalagoknak a végit összevarr
tuk, évittük égy asszonyok, aki 
mögszűtte rongypokrócnak. (K.)

Nr. A rongypokrócot elsősor
ban a lakószobában álló ágyban 
lepedőnek használták. A két vi
lágháború közötti időszakban a 
módosabb gazdák a tisztaszoba 
földjére is tettek rongypokrócot.

rostély rostéj (-t, -ok, -a) fn. 
„vasrács a tűzhelyben”.

Vót az a tüzelője, rostéj is vót 
rajta. (M.)

2. „lécajtó a konyha előtt”. L.
A konyha előtt rostéj vót, az 

nem sorompó, hanem rostéj, kint 
a külső az vót a sorompó.

vö. saroglya, sorompó, verőce

rovás rovás (-1, -ok, -a) fn. „ku
tat körülzáró kerítés”. K, L, M, 
Z, T.

A rovás az dészkábu van csi- 
náva még kisőbb bétonybú, akkó 
erősítve van két láb és koszté 
van a hengér. (Ó.)

vö. káva

rozsszalma rozsszalma (-át, -ák, 
-ja) fn. „kicsépelt rozs szalmája”.

Valamikó, még a zén édés- 
anyám korába vótak zsupféde- 
lek, rozsszalmábu vótak. (B.)

Nr. A népi építészetben legin
kább a rozsszalmát és a zabszal
mát alkalmazták a kemencék épí
tésére és a tetőfedésre.

vö. csömpölyeg, gömölye

rudas kút rudas kút (-at, -ak, 
-tya) fn. „gémeskút”. Z.

Ászt rudas kútnak montuk, 
másképp az a gíméskút. Vót itt 
égy súj, ami húzza fő a vizet.

vö. gémeskút



s
sablon sablon (-t, -ok, -nya) fn. 

„az a forma, amelyben a falat ve
rik”. B.

A szarufákat azokat ásták lé, 
azok közé tétték a dészkákat, 
akkó mégszórták főddé, közbe a 
réteg fődbe tétték nádat, öt-hat 
szál nádat, mindén sorra, húsz
huszonöt centi vastagságú vót a 
sablon.

salétrom sétrom (-ot, -ok, -ja) 
„salétromsavnak a sója”. L.

Minálunk mikó a rét kiszáratt, 
akkó kivert a széksó, akkó le
mentünk és söpörtük a sétromot, 
az ojan fehír vót, de úgy hab
zott, vót, aki szappant főzött be- 
lűle. Betöttük mindig a hombár
ba. őriztük . Bizony lúgos vót. 
Mög azt is csinátuk, hogy a tyúk
szart léásztattuk, és avva is mos
tunk, tuggya, jócskán vízzé.

sár sár (sarat, sarak, sara) fn. 
„tapasztásra használt, vízzel hí
gított agyagos föld”.

Régön mög köllött csináni a sa
rat. Kihántuk a fődet, be lőtt ász- 
tatva előtte való nap, mögcsiná- 
tuk pojváva. Dagatt a sár, mint 
a kinyír. (R.)

Nr. A legfontosabb anyag, ame
lyet a hagyományos építkezéskor 
tapasztásra használnak. Kétféle

sarat készítettek: egyet a fal ra
kására, egyet pedig a tapasztás
ra. A falazásra tejfölsűrűségű sa. 
rat használtak, ebbe sohasem tet
tek pelyvát, viszont abba a sár
ba, amellyel tapasztottak, abba 
igen. A sárnak leginkább kiásnak 
egy gödröt, ebbe rakják az agya
gos földet, jól meglocsolják, majd 
belerakják a búzapelyvát, legin
kább méggázóták vagy kapával 
átvágták, egy napig hagyták állni, 
ilyenkor kel a sár, vagy dagad. 
Bezdánban két-három napig 
hagyták állni: két-három nap át 
tejjesén mégdagatt, mint a kovász. 
Amióta kombájnnal aratnak, 
nincs pelyve a tapasztáshoz, ezért 
lótrágyát tesznek a sárba. Igaz, 
ez lényegesen keményebb, mint a 
pelyvasár, de nem lehet szép fe
hérre bemeszelni.

sarai sarai (-ok, -sz, -att) ts. 
ige „sárréteget rak a padlásra”. 
K, L, M, Ó, T.

Amikó én csinátam, akkó ászt 
lésaratam, akkó a tetejibe téttem  
ennek a sarálásnak egy öt cénti 
nádat, akkó ászt mégint lésara
tam, akkó ebbü létt a pállás, alu- 
rú még betapasztottam. (M.)

saralás saralás (-t, -ok, -a) fn.
„födém”. M, T.
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Vót olan hél, ahun elvállatam 
a saralást. Akkó még divat vót a 
harmincéntis sár. Törekké még 
szálmává csinátuk. Villává fő- 
hányták az emberek. Bent a szo
bába vót égy állás, az állásrú 
hántuk a pallásra, akkó lé vót sa
rává. (T.)

vö. pallat

sármalter sármajtér (-t, -ok, -ja) 
fn. „tapasztásra használt, vízzel 
hígított föld”. M.

Akkó még csak a pucolásná 
hasznáják a meszes maitért, öt
hat ház készült ijenbü, a többi 
sármajtérba van. Legjobb az ele
ven főd, mer aki nem eleven főd, 
abba kavics van. Sárga, szürke 
ásott fődet beásztatni ojan, mint 
a lékvár.

vö. malter, sár

saroglya sarogja (-át, -ák, -ája) 
fn. „rácsos etető az istállóban”. 
K, M, Z. sarágla (-át, -ák, -ája) 
B, L.

A sarogj&ba téttűk a szárat 
még az ijesmit, hogy a 16 né te
gye tönkre a zélélmet. Itt vót fő- 
téve a sarogja, olan létraszerű 
vót, a falba bedógozvá. (Z.) □  A  
lovak saráglábú éttek, a szénát a 
saráglábu, az abrakot még mást 
azt a válubu. (Đ.)

2. „lécajtó”. T.
A sarogja itt is van, lécékbü, 

még a műhelné is van. (T.)

sarokvas sarokvas (-at, -ak, -a) 
fn. „csuklópánt”.

Nr. Hát mozsdattuk, mög vizet 
mértünk rá. A vizet úgy mértük 
rá, így az égyik fogta a tányért 
és tartotta a gyerök fölé. A má
sik három kanál vizet belemért 
a tányérba. És amikó belemérte, 
kicsit itatott a gyerökké a vízbű, 
a többit mög rámérte a sarok
vasra és imátkosztunk. (L.)

A szenes vizet minden kutató
ponton a sarokvasra mérték rá. 
Ludason a következő imát mond
ták, amelyet Óvári Ilona ima
könyvéből másoltunk át betűhí
ven. A szöveg kézzel volt írva, a 
könyv hátsó oldalára:

Leüt Jézus márvánköre 
márvánkörül féhér köre 
arra ment három szűz leán 
egyik mogya, de szép jézus 
szeb mint a fényes nap 
másik mongya szeb mint a 
fényes csillag, harmadik 
azt mongya: de szép Jézus 
szebb mint a fényes hold.
Világ meglátta szent anya 
mi lett szerelmes szent fiam  
arra ment három szűz leán 
egyik mongya, de szép jézus 
szeb mint a fényes nap 
másik mongya de szép Jézus 

[szeb
mint a fényes csilag, harmadik 
azt mongya de szép jézus szeb 

[mint a
fényes holdvilág.
Lehajtja szent fejét, hullati 
könyeit mi let a szerelem 
szent fiam hulatja könnét 
így mossa te rólad az úr Jézus 
fájdalmadat, a te fájdalmadat 
mint őtet a Jordán vize mossa

He.
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Háromszó elmondani! Szűz 
anyám, máriám, segisd meg a 
kisleánt.

sároz sároz (-ok, -ol, -ott) ts. 
ige „tapaszt”. B.

Kézzé tapasztottak az asszo
nyok, még aki tudott kanállo. 
Észt az én szobámat én még ű 
[testvér] sárosztuk ki kézzé. Én 
kanálla ném tudom Jővágni, de 
kézzé ojan szépen mégcsinálom.

vö. malteroz, tapaszt

sasfa sasfa (-át, -ák, -ája) fn. 
„vaspánt, amely a viharlécet tart
ja”. M.

A sasfa az fogta fölűrű a ve- 
rébdészkát. Mindén varrólécbe 
mént bele. A  sasfa vasbú vót.

selyemfazék selömfazék (-at, 
-ak, -a) fn. „vászonfazék”. L.

A lékvár az ojan selömfazékba 
vót, abba töttük bele, akkó, mikó 
kifősztük, akkó beletöttük a ke- 
mincébe, hogy né penészöggyön.

sifonér sifonér (-t, -ok, -ja) fn. 
„ruhásszekrény”. K, L, M, Ó, T, 
Z. sifony (-t, -ok, -nya) R. sifo- 
nyér (-t, -ok, -ja) B.

Vót, ákiné vót sifonér, de leg
inkább csak régi álmáriumők vó
tak. Az én anyámnak még nem 
vót sifonér ja. (Z.) □  Az anyámnak 
mán vót sifonnya, vót két ajtó 
alú mög asztán égy fiók alúrú. □  
Az én időmbe mán vót sifonyér.

simapallat simapallat (-ot, -ok, 
-tya) fn. „mennyezet”. R.

A kisgéréndába szögetek fő lé- 
cöket, és akkó csinátunk sarat. 
Ojan vastagon, mint a kisgérén- 
da, tizcéntis, arra ijen vastagon 
rakott sarat a lécre. Alúrú ászt 
betapasztották, az lőtt a simapal
lat.

Nr. A sárlécfödémnek ezt a vál
tozatát Rábén és Topolyán ismer
tették, ez azonban nem jelenti 
azt, hogy máshoz nem alkalmaz
ták, ugyanis ez egyszerűbb válto
zata a pólyásfödémnek, amelyet
— a szabadkai tanyákat kivéve — 
mindenhol ismertek.

simaplafon simaplafon (-t, -ok, 
-nya) fn. „sárlécfödém”. T.

Akkó asztán másfajta pallót 
gyütt divatba. Most mán sima
plafon. Akkó alúrú beszögéték 
léccé, akkó a géréndákat fönt a 
palláson a lécék koszt léteritétték 
sárrá. Akkó a többi gérénda üre
geit slaggá tőtöttük ki.

vö. pallat, simapallat, vikli

simázás simázás (-ok, -t, -a) fn. 
„elsimítja a tapasztást”.

Vót tapasztókanál. Elősző csap
ni köllött a gödörre, a második 
a simázás, simásztunk, akkó min
dig belemártottuk a kezünket a 
vizbe, hogy szép sima légyén. (B.)

simít simít (-ok, -asz, -ott) ts. 
ige „elsimítja a tapasztást”. K, L, 
Ó, R, Z, T.

Hógliva simítjuk, a maitért 
jobban rá lőhet simítani, mer 
eshet az eső, ném ázik be. (K.)

vö. rajból, simáz
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simító simító {-t, -ók, -ja) fn. 
„fából készült tapasztókanál”.

Vót simító hógli, annak is le
hetett mondani, csak a kőműve
sek monták hóglinak. (T.)

vö. hógli

síp sip (-ot, -ok, -ja) fn. „ké
mény huzatja”. B, L.

Sip vót a falba, vót ojan rés, 
valogga vót rakka, és azon mént 
ki a füst a nyitott kiminyén. (B.)

vö. cúg

sírverem sírveröm (-möt, -mök, 
-je) fn. „burgonyás verem”. R.

A krumplit ászt fődbe, sírve- 
römbe tösszük, még márna is, ki
ássuk a gödröt, tösznek bele szal
mát, arra krumplit. Asztán mö- 
gint szalmát. Akkó a szárat ösz- 
szekötik, rátöszik, hogy kapjon 
levegőt.

vö. verem

slingel slingöl (-ök, -ősz, -ott) 
ts. ige, „fehér lyukhímzést varr”.

Mán utóbb rózsaszín vánkusbé- 
lést vöttem, akkó kislingőtem a 
hajat, kiláccott a rózsaszín. (L.)

slingelt slingőtt mn. „fehér 
lyukhímzéses”. K, L, Ó, R, M, R, 
Z, T. slingütt B.

Azelőtt csinátak ojan szép ván- 
kust, az is slingőtt még kivarrott 
vót. (M.) □  A kisvánkusnak az 
eleje slingütt vót. Vót ahun négy 
is vó t (B.)

soppos tető soppos tető (-t, -k, 
-teje) fn. „a tetőnek három olda
la van lenádazva”. Ö.

Soppos tető vagy félkörtető, ászt 
csinátuk nádbú is. Itt félig még- 
vót a tűzvég, égy kicsit ojan lé- 
csapott

sor sor (-t, -ok, -a) „tanyasor”. 
K, L.

A tanyák azok külön vótak szer
teszét szórtan. A falun ott mög 
sűrűn égymás mellett vótak a há
zak. Ez Kertész sor. Ez ném ta
nya, ez Kertész sor, ez ném falu 
vót, ez Kertész sor. (K.)

Nr. A kelebiaiak és a hidasiak 
különbséget tesznek a tanya, a 
sor és a £alu között. Csak akkor 
beszélnek tanyáról, ha magányo
san áll a ház. Ha egymás mellett 
állnak a házak, az már nem ta
nya, de falu sem, hanem sor.

vö. szállás, tanya

sorompó sarampó (-ót, -ók, -ja) 
fn. „lécajtó”. L, K, M. sorompó 
(-t, -k, -ja) B, R.

A sarampó a zelőszoba előtt 
vót, hogy né gyüjjön be a jószág. 
(M.) □  A sorompó kivü lécbü vót 
csinávo. Az kifelé nyit, a zajtó 
még befelé. (B.)

2. „A tisztaudvar és a gazdasá
gi udvar közötti kapu”. Ó, T.

Az első udvar és a második ud
var köszti kaput neveszték so
rompónak. (ó.)

vö. rosztély, verőce

söpör söpör (-rök, Jtesz, -rótt) 
ts. ige „kehren”.

Nr. Mikó megszólal húsvétkó a 
harangszó, mongyuk: kígyók, bé
kák, távozzatok a hásztú, né gyüj
jön be sémmiféle ellenség. En még
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mánia is végigsöprögetém az ele- 
jit. (T.)

Még ma is általános szokás, 
hogy a halott után fölsöpröget- 
nek, és a szemetet utánadobják 
az elhunytnak. A szemetet min
dig a szoba közepére kell söpör
ni, mert különben kisöprik a sze
rencsét meg a vőlegényt. Rábén 
a nagyszombati harangszóra nem 
söprögettek, hanem a gyerekek 
szaladtak körbe a ház körül ko- 
lompokkal.

söprű söprű (-t, -le, -je) fn. 
„Hefe”.

Nr. Csinátunk szenes vizet. Asz- 
tat úgy csinátuk, tettünk hat ka
nál vizet, és akive söpröttük a 
szobát, a söprübü, abbu vágtuk. 
Méggyutottuk, belecsöpögtettük a 
vizbe. Akkó imátkosztunk három 
Urangyalát és montuk:

Szűz Mária ászt fogatta,
Mikor az XJr Jézus beteg vót, 
Szűz Mária is mégmozsdatta, 
Mikó elindut Galileába,
Az XJr Jézus méggyógyut,
Ászt fogatta Szüzanya:
Ez mindén betegét, bágyattat 
Még fog gyógyítani. (B.)

Ha kisbaba van a házban, ak
kor keresztbe tették a söprűt az 
ajtóban, hogy né mehessen be a 
boszorkány, hogy né cserélje ki 
a kisbabát.

vö. podláslyuk

sörtedeszka sörtedészka (-át, 
-ák, -ája) fn. „a nádas ház tető- 
szegélye”. sertedészka (-t, -ák, 
•ája) T.

Vótak ijen hosszi szögek, ková
csok csináták, a szög vége olyan 
méghajtós, az tartotta a sörtedész- 
kát. Vót ojan, hogy ki vót füré- 
szőve, tulipán állású vót. (L.) □  
Az élire gyün a sertedészka, amit 
belűre tesznek, az a verébdészka.

vö. stablódeszka, széldeszka, ve
rébdeszka, vihardeszka

sövény sövény (-t, -ék, -e) fn. 
„vesszőből készült fal”. B.

Tanyák itt a Szigetbe is vótak, 
sok vót ijen vesszőbü fonyt tót 
ház, kupusziniak. Kétezér hold vót 
a kössig tulajdonában, ászt kiatta 
áréndába. Ide épitéttek ezék ideg
lenes házakat. Sövénybü vót fony- 
nya, be vót tapaszta.

spájz spajz (-ot, -ok, -a) fn. 
„éléskamra”. L, Ó, Z, T.

A sonkát mög a szalonát a 
spajzba tartottuk. A  gangbú vót 
mögcsináva. (L.)

vö. kamara

sparhelt sporhélt (-et, -ok, -ja) 
fn. „takaréktűzhely”. B. sporhét 
(-ot, -ok, -tya) K, L, M.

Nálunk sporhélt vót, privát 
mestér csínáta. Általába csikófor
mára vót csináva. □  A  zén 
anyámnak vót sporhétja, falbú, 
vájogbú rakott sporhét, annak 
ném vót lérnije, azon csak főzött. 
(M.)

Nr. Kétféle takaréktűzhely is
mert. Az egyik formája a csikó
formájú, amelynek a sütője a ta
karéktűzhely lapja fölé emelke
dik. A másik asztal formájú. Az 
utóbbiban ritkán szokott sütő,
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lérni lenni. A takaréktűzhely ré
szei: a platni, a tűzszekrény, a 
hamutartó. A falusi háztartások
ban századunkban jelennek meg 
ezek a tűzhelyek. A nyolcvan év
nél idősebbek még emlékeznek ar
ra az időszakra, amikor a szabad
kémény alatt a tűzhelyen főztek. 
Később, amikor már nagyobbak 
lettek, akkor kezdték el készíteni 
a berakott sporhétokat előbb a 
lakószobában, a kemence mellett, 
később ez a tűzhely kikerült a 
konyhába. A gyári vas takarék
tűzhely Bezdánban és Zentán már 
a negyvenes években is ismert 
volt. Zománcozott tűzhelyeket a 
nagyobb gazdáknál, gazdagabb 
iparosoknál bejárónőként láttak.

vö. berakott sparhelt, csikó- 
sparhelt, rakott sparhelt

sprajcol sprajcol (-ok, -ósz, -ótt) 
ts. ige „kifeszítik a falverő desz
kákat”. B.

Kisprajcótuk, égyforma lécek 
vótak rakka közibük, még kötéllé 
össze vót húzza, hogy pontos lé
gyén a fal.

stablódészka stablódészka (-át, 
-ák, -ája) fn. „a tető szegélye”. R.

Mán itt stablódészka vót. Tu
dom, mög valami figura vót a vé
gin. Vót lófej vagy valami.

vö. sörtedeszka, verébdeszka, 
vihardeszka

strajfa strajfa (-át, -ák, -ája) 
fn. „az a gerenda, amely elvá
lasztja a nagy állatokat az istálló
ban”.

Ha a ló mög a tehén együtt vót, 
akkor tészünk égyszerű három
négy méterés strajfát, ojan kerek 
gömbfát. (Z.)

stukát stukát (-ot, -ok, -tya) fn. 
„pólyafödém”. R.

A stukatot vót, aki úgy csináta, 
hogy rárakott lécöt a kisgérénda 
közé, azután gyütt a sár. Csinát 
sarat. Eteritötte a szalmát, abba 
a zidőbe ném ijen szalma vót, az 
a régi masinaszalma, cséplési 
szalma hosszú vót, akkó ászt te
kerte, hogy ojan szélös lögyön. 
Akkó rátöttük a sarat és úgy haj
lítottuk, mint a rétest. Ez a stu
kát.

vö. pallat, vikli

stukatúr stukatúr (-t, -okt -ja) 
fn. „mennyezetre erősített beva
kolt nádréteg”. L, M, T.

Van, aki lécét rak rá, oszt alú
rú főszégezik, a strukatúrt béta- 
pasztik alúrút sima a plafon. (M.)

stukatúroz stukatéroz (-ok, -ol, 
-ott) ts. ige „fölszereli a  stuka
túrt”.

Régebben csinátunk stukatúrt 
lécbü és avva a gömöjés sárra 
tömtük be, az vót a stukatér, av
va stukatérosztunk. (L.)

súber subér (-t, -ok, -ja) in. „le
folyó a hambárban”. B.

A  hambár égyik ódalán vót égy 
ojan subérféle rés, ottan gyütt ki 
a gabona.

sublót suglót (-ot, -ok, -tya) in. 
„almárium”. M, Ó, R.
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A suglót az mégin más vót, an
nak négy fiókja vót. Abba rakták 
a vasatt ruhát. M.

vö. almárium

Sudárfa sudárfa (-át, -ák, .ája) 
„a gémeskút ustorfája”. B.

Vót a sudárfán favödör, a pin
tér csináto.

vö. gémeskút, ostorfa

sugár sugár (-t, -ak, -a) fn. „a 
napsugaras oromdísz része”. T.

Az a léc lé van szabva, rászö
gezik és kész van. Van fölső su
gár és két alsó sugár. Mert azt is 
sugárnak híjják, ami ott fönt van 
és a két sarkába. Mikó mén az 
égyességt akkó úgy vót, nekém 
mégcsinálítok a tűzfalat alsó és 
felső sugárrá.

sukk sukk (-ot, -ok, -ja) „hossz- 
mérték, két kinyújtott hüvelykujj 
és két ököl hosszúsága”. L, M.

Amikó gyütt a második terítés, 
akkó égy sukká léjjebb terítétte, 
mint a másik varrás. Itt vót a var
rás. Attú léjjebb vót égy sukká a 
második terítés. (M.)

sulyok sujok (-kot, -kok, -ja) 
fn. „mángoló”. L, R.

Sujok vót a karácsonyi asztal 
alatt. Valamikó avva mángóták a 
ruhát. (R.)

vö. mángorló

supa supa (-át, -ák, -ája) fn. 
„a fészer”. R.

A supa az szalmatetejü vót, 
vagy szártetejű. Agácfa lábakon

át, és a zódala szabadon vót, hogy 
a levegő érje.

supélát supélát (-ot, -ok, -tya) 
fn. „a vetett ágy üres része”. R, B.

Supélát vót alu. Ahogy nőtt a 
család, ott alutt a gyerék. B.

vö. bódé, sutty

surján surján (-t, -ok, -ja) fn. 
„élő sövény”. M.

Az a surjánkerítés az élő kerí
tés. A tüve a fődbe vót. Mindig 
hajtott. Martonoson némigen vót.

vö. prostya

sutty sutty (-ot, -ok, -a) fn. „ve
tett ágy üres része”. T.

Vót a sutty, a nyoszoja végirű 
tétték fő lécéket vagy dészkát, 
oszt annak a tetejire tétték fő 
vánkust, dunnát. A  suttyba alut- 
tunk m i gyerékék.

sütőabrosz sütőabrosz (-t, -ok, 
-a) fn. „az a terítő, amelyet a ke
nyérsütéskor használnak”.

Vót égy fálcánál, akkó ávvd csi- 
nátuk a kényeret, akkó beletéttük 
a kanalat, és léterítéttük a sütő
abrosszá. (T.)

sütőlapát sütőlapát (-ot, -ok, 
-tya) fn. „az a lapát, amellyel a 
kenyeret szedik ki”.

Nr. Mikó jégeső esétt, mégfok- 
tuk a sütőlapátot, és dobátuk ki 
a zudvarrá. (T.)

sütőteknő sütőteknő (-t, -k, -je) 
fn. „a kenyér dagasztására szolgá
ló teknő”.
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Míg otthon vótunk, csak tek- 
nyőbe, sütőteknyőbe dagasztot
tunkt asztat mára ném hasznátuk. 
Akkó kisütöttük a kinyeret, ki- 
pucótuk, fővittük a pallásra. (K.)

Nr. Két típusú teknőt használ
tak ezen a vidéken. Kelebián és 
Ludason hosszú és keskeny volt 
a  sütőteknő, a Tisza vidéken rövi- 
débb és szélesebb. A cigányok fa
ragták nyárfából.

vö. melence

süvegfa süvegfa (-át, -ák, -ája) 
fn. „a jászol előtti hosszú rúd”. K, 
T, Z.

A jászolnak vót égy süvegfája, 
abba vótak a karikák, és akkó 
kétmétérénként vót csinává égy

láb. A  fődbe gyütt a jászolláb. 
(T.)

vö. bőr fa, jászolprém

svédkályha svédkályha (-át, -ákt 
-ája) „cserépkályha formájú ke
mence”. K, M, Ó, Z.

A svédkályha is cserépbű vót. 
A kőművesek csináták, az is cse
répbű vót. Ném ojan sokáig tar
tott. A kandalló előtt vót. (M.)

Nr. A negyvenes években kezd- 
tél el készíteni, cserépből vagy 
vályogból. A cserépkályhához ha
sonló kemencéket raktak. Az el
készítés technikája azonos volt a 
kemencéjével, a formája azonban 
a városi cserépkályhákhoz hason
lított. Svédkályhát szalmasárcsík- 
ból nem építettek.



Sz
szabadkémény szabadkiminy 

(-t, -ék , -e) fn. „olyan kémény, 
amelyből a füst a konyha hátsó 
részén szabadon áramlik”. B. sza- 
badkímíny (-t, -ék, -e). M, Ó, T, 
Z. szabadkiminy (-t, -ök, -e) K, 
L, R.

A vizet a katlanyban melegí- 
tétték a szabadkiminy alatt, (ó.)

vö. kémény

szabadkonyha szabadkonyha 
(•át, -ák, -ája) fn. „olyan konyha, 
ahol szabadkémény van”. K, L, T.

A lakónak még konyha se járt, 
a szabadkonyhábú csak fűttöttünk, 
ászt muszáj mégengedni. (T.)

vö. konyha

szállás szállás (-t, -ok, -a) fn. „a 
falun, városon kívül álló épüle
tek”.

A zadruga a szállásokat szétbon
totta. (B.) □  A tanya és a szállás 
majd csak égy, csaknem égyfor- 
mán mongyák. (L.)

vö. tanya

szalma szalma (-át, -ák, -ája) „a 
kicsépelt szára”. K, L, R, T, Z, Ö. 
szóma (-át, -ák, -ája) B.

Vót, ahun téttünk bele szalmát, 
ha a gazda úgy kívánta. Égy épít
tetné két helre téttünk, a deszká
ba terítettük. (T.)

szalmafészer szalmafészér (-t, 
-ék, -e) fn. „olyan fészer, amely
nek szalma a teteje”. M.

Vannak léássa oszlopok, lé van 
pallatóva fákká, és csak rá a szal
ma, és kész a szalmaf észér.

vö. fészer, supa, szín

szalmarács szalmarács (-ot, -ok, 
-a) fn. „saroglya”. R.

A lovaknak mög vót rács, szal
marács, oda vót fötévé a zabrak.

vö. saroglya, rács

szalmaszín szalmaszín (-t, -ék, 
-nye) „olyan fészer, amelynek 
szalma a teteje”. R.

A szögényebbekné vót szalma
szín. Régön nekünk is vót. Ojan 
szabájos tető vót. Szépen rákká a 
szalma: Nem vót rávarra, csak 
szépen rárakka éppen úgy, mint a 
kazal. Természetös lé vót foggá, 
mer különben évitte vóna a szél. 
Két tégla vót összekötte dróttá.

szalmateto szalmatető (-t, -k, 
-teje) fn. „szalmából készült tető”.

Karókat tétt lé az apám a ho
rogfa végire, s és arra a szalmát 
raktuk. Vót két hold födünk, és 
annak a szálmáját mind ráktuk 
a házra. Az, tuggya, összesüppett. 
öt-hat éves vótam, akkó kapott 
portát, fővertük a falat, a tetőre
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ném vót pizünk, mer lakni köllött 
valahun. Szalmatetős vót. (Z.)

Nr. A szalmatetőt minden kuta
tóponton ismerik, de kizárólag a 
gazdasági épületek befedésére al
kalmazták a legutóbbi időkig a 
szalmatetőket. A kutatópontokon 
bogárhátú tetőket találtunk, 
az épület födémgerendájára föl
dobálták a szalmát, amelyet azu
tán megformáltak, hogy a víz le
csurogjon róla. Dróttal és téglák
kal rögzítették. Néhány év után 
friss szalmával felfrissítették. A 
ma is álló szalmatetős épületek te
tejének kialakítására nem sok 
gondot fordítottak. Adatközlőnk 
visszaemlékezéséből kitűnt az is, 
hogy korábban ideiglenesen a la
kóépületre is tettek szalmát, de 
ez csak néhány évig maradt a ház 
tetején, amíg nem sikerült a csa
ládnak összegyűjtenie a pénzt az 
épületfára és a cserépre.

vö. zsúptető

szalmazsák szalmazsák (-ot, -ok, 
-ja) fn. „szalmával megtömött 
hosszú méretű zsák”. K, L, M, Ó, 
R, T. szómazsák (-ot, -ok, -ja) B.

Szalmazsák vót, szalma vót ben* 
ne vagy kukoricacsuhé, a kukori- 
cacsű levele. Az ojan jó vót, ném 
fájt a dérékunk soha. (Ó.) □  
Vastag fonalbu csinátuk a szó- 
mazsákot. Vót, aki diófalevelet 
tétt az ágyba, hogy né legyén bó- 
ha.

Nr. Leginkább diófalevelet, mir
hát raktak a bolhák ellen. A szál. 
mát évenként kicserélték. Bezdán
ban, Zentán és Martonoson a szal

mát eltüzelték, mert úgy tartot
ták, ha az állatok alá teszik, azok 
mindig fáradtak lesznek.

szántalp szánkótalp (-at, -ak, -a) 
fn. „az a két gerenda, amely a 
hombárt tartja”. B, K, L, M

Ijen két fa, görbe vót, a vége 
ki vót fúrkáva. A két talp ágác- 
fábú vót. Szánkótalpnak hitták, de 
az a hambár alá mént. (K.)

vö. hombár

szárazbejárat szárazbejárat (-ot, 
-ok, -tya) fn. „kapualj”. R. szá
raz kapubejárat (-ot, -ok, -tya) 
ín. Z.

A  szárazbejárat, azt ügyi ném  
ismerik, az jobban Kikindán 
vót. (R.) O  Száraz kapubejárat 
az csak a gazdáná vót, még a zi- 
parosokná. (Z.)

szárító szárító (-t, -k, -ja) fn. 
„kis épület a paprika szárításá
ra”. M.

Amikó ki létt hasitta, akkó be- 
letétték a szárítóba.

vö. paprikafészer

szárízék szárizék (-ét, -ék, -je) 
fn. „levágott kukoricaszár”.

A  kerítést negyvenöt-ötvenre 
vertük, akkó rátéttük a tetőt. 
Evágtuk a nádat még a szárat, 
mert szárízikbü is téttünk rá, 
úgy, hogy huszonöt céntive vasta
gabb légyén, mint a fal vastagsá
ga, akkó mind a két felire jutott 
tíz cénti, ami kiátt a faltú. A n
nak a tetejire téttünk szálmát, 
kevis szálmát, ráhánytuk a fő
det. (T.)
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Nr. A szárízéket nemcsak fű
tésre használták, hanem a tanyá
kon a górékat, fészereket is ezzel 
fedték be és fedik be még nap
jainkban is, ha erre szükség van.

szárnyék szárnyék (-ot, -ok, -ja) 
fn. „nádból készült enyhely a bir
kák számára a legelőn” L. szár- 
nyík (-ot, -ok, -ja) M, R.

A szárnyék dészkábú vót vagy 
nádbú össze vótak szőve, lé vótak 
oszlopok verve. □  Szárnyík az 
nádbú vót, igencsak északnyugat 
irányba, így még van csináva. Be
le vót ássa a fődbe, nád vót, f* 
vastag. Bele vót ássa ojan félhold 
alakú, akkó oda teréték a birká
kat. Vót égy másik fiatal embér, 
oszt az isztrongáta őket. (M.)

szarufa szarufa (-t, -ák, -ája) 
fn. „az a V alakú két gerenda, 
atnely a tetőt tartja”. B, Z, T.

A fordításba köllött két szaru
fa, ott köllött alátámasztást esi- 
náni, hogy né mozogjon. (B.)

Nr. A szarufa 1918 után került 
az ácsterminológiába. Bezdán ki
vételével, ezt a megjelölést a töb
bi kutaóponton csak az ácsok is
merik.

vö. horogfa

szegélyvezető szegélyvezető (-t, 
-k, -je) in. „a nádas tető kaloda
fája”. B.

Vót nékém két ötméterös fickó
fenyő nyóc centi vastagságban és 
az vót a szegéjvezető, mégkötöt
tük, fektettük rá a nádat, még jó 
istránggá kötösztük oda.

szégés szégés (-t, -ék, -e) in. „a 
nádas tető felső harmada”. K, M, 
Z. szégís (-t, -ék, -e) fn. L, Ó, T.

Három-három és fél métérés 
nádat vágtunk és varrtunk, az ojan 
hosszú vót, körübelű fölért, amíg 
a szégés tart. Az első terítés addig 
gyütt föl, amíg a szégés tartott. 
(M.) □  Akkó fölér a nád a szégís 
végire, rátöttük a dészkát és a 
tetejire a koporsódészkát mög a 
nyerögfát. (L.)

vö. nádazás

szegődeszka szegődészka (-át, 
-ák, -ája) in. „koporsódeszka”. 
Ó.

Ott dészkábú vót a girincén fá
bú csináva szegődészka.

vö. koporsódeszka

szék szék (-ét, -ék, -je) fn. 
„stuhl”. B, M, Z, T. szék (-öt, -ök, 
-je) K, L, R.

Nr. Akkó fordították még a szé
két, mikó a halottat kivitték, akkó 
mindén szék, ami bent vót a szo
bába, annak a lába főfelé át. (B.)
□  Az öregapám házáná, mer mink 
a szomszédba laktunk, ott vótak 
azok a botlábú vastag négylábú 
dészkaszékök. A szék [táblája] 
mög úgy fő vót cifrázva. (R.)

székes tető székes tető (-t, -ők, 
-teje) in. „állószékes tetőszerke
zet”. T.

Nyóc métérné szélesébb, akkó 
székre kő. A parasztokná vótak 
ijen székés tetők. Pláne a kilenc- 
métérés istálóná, azon mán fogó
párra mén és mejjszorítóra.

vö. állószékes tető
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székláb székláb (-at, -ak, -a) 
„mosóbak”. R.

Széklábakon mostunk, azon vót 
a teknyő, az bent át a kocsiszín
be. (R.)

szekrény szekrény (-t, -ék, -e) 
fn. „olyan bútor, amelyben a ru
hát tartják és amelynek ajtaja 
van”. B, K, L, Z. szekríny (-t, -ek, 
-e) fn. M, Ó, T.

Énnekém két ágyam, még két 
szekrényem, még két krédéncém, 
még égy asztal, még négy székém 
vót. Én huszonkét éves vótam, 
mikó férhő méntem, de én maga
mat kistafírosztam. (Z.) □  Az 
anyámnak mán szekrínye vót, a 
szülének még ném vót. (T.)

Nr. A szekrények a két világ
háború közötti időszakban válnak 
közkedveltté a falusi háztartások
ban, előtte almárium volt, azelőtt 
pedig láda.

vö. siforaér

széldeszka széldészka (-át, -ák, 
-ája) fn. „a nádas ház tetőszegé
lye”. K, M, R.

Vót, ahun a széldészka égy ki
csit elát, hosszabb vót a vége. 
Vót, ahun kakas vót, vót, ahun 
tulipán. Az én gyerökkoromba vót 
még kakas, hold vagy csillag. (R.)

vö. sörtedeszka, stablódeszka, 
verébdeszka, vihardeszka

szelemen szelemén (-t, -ék, 
-nye) fn. „az a hosszú vízszintes 
gerenda, amelyhez a szarufák tá
maszkodnak”. M, Z, T. szelemön 
-(t, -ök, -nye) L, R.

A nádas házak, azok függő szer
kezetűek, ászt csak égy szelemén 
tartotta. A  gerenda, ami a szele- 
mént tartotta, az a tartóoszlop. A 
fölsőbb magyarok hítták ágasnak 
is. (T.) □  A régöbbi házakná ott 
szelemön vót, ott gérénda vót, lá
bak vótak. Vót lábas is mög ollós 
is.

Nr. Csaknem minden községben 
úgy nyilatkoztak, hogy a nádas 
házak tetőszerkezete ágasfás, sze
lemenes volt. Ez azonban nem 
volt általános, mert a mai álló ná
das épületek szerkezete szarufás 
kakasülős. A kétfajta tetőt párhu
zamosan készítették.

vö. ágas

szellőzőlyuk szellőzőluk (-at, 
-ak, -a) fn. „háromszög alakú rés 
a vert falon”. M.

No mingyá vágtunk szellőzőlu- 
kat, hogy légyén hun bejárni, még 
levegődzön, könnyebb utána ki
vágni az ajtó nagyságát.

szemöldökfa szemöldökfa (-át, 
-ák, -ája) fn. „koszorúgerenda”. 
T.

Csinátunk lábakat, a horogfa 
alá, ötven centit, akkó jött a fél- 
hérung, akkó rátéttük a géréndát, 
szemöldökfának hittük, akkó ár
ra mént rá a horogfa. (T.)

2. „az ajtó fölött álló vízszintes 
gerenda”. K, Ó.

Szemöldökfát tettünk az ab
laknak még az ajtónak a hejire. 
(Ó.)

3. „az ajtó legfölső vízszintes 
része.” (L.)
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A szemöldökfa, az az ajtóná 
van, a fölső rész.

vö. durcung, koszorúfa, rémfa

szénáslyuk szénáslik (-at, -ak, 
-ja) fn. „padlásföljáró”. B.

Vót szénáslik a tetőn. Oda rak
ták fő a szénát. Ajtó vót csinávo. 
Vót ahun gömbölü vót. (B.)

vö. padlásföl járó

szentelt gyertya szentőt gyér- 
tya (-át,, -ák, -ója) fn. „olyan 
viaszból készült gyertya, amelyet 
megszentelnek”.

Nr. A szentőt gyertya az arra 
vót, hogyha zörög a zég, ha vihar 
van, ászt ojankó szokták méggyú- 
tani, vagy ha beteg van a házná, 
akkó ászt méggyútik. Hogyha bír
ja fogni a kézbe, akkó a kezibe 
adik. De van ojan szentölés nyá
ron vihar ellen. (K.)

vö. gyertya, gyertyaszentölési 
gyertya, vihargyertya

szenteltvíztartó szentőtvíztartó 
(-t, -k, -ja) fn. „kis porcelánedény 
a szenteltvíznek”.

A szentőtvíztartó az a nagygé
rénda alatt vót, mingyá ahogy 
begyüvünk. (K.)

Nr. Minden házban az ajtó mel
lett ott állt a búcsúkon vásárolt 
porcelánedény a szenteltvíznek. 
Újabban ezek a kis edénykék mű
anyagból is készülhetnek. Termé
szetesen ómoravicán hiányzik ez 
a kellék az idősebbek szobájából. 
Zentán úgy tartják, hogy a szen
teltvizet. az üvegben nem szabad 
ledugaszolni.

szénvonó szénvonyó (-ót, -ók, 
-ja) fn. „kurgulya”. M, Z, T, R. 
szémvonyó (-ót, -ók, -ja) B, K, L.

Lucáké mékkeverték, amive 
túrták fő a kemincét, szénvonyó- 
va. (T.) □  Vót szémvonyó fábú, 
ojan hosszú vót a nyele, akkó av
va taszítottuk a tüzet. (K.)

Nr. Topolyán a szénvonóval ke
verték a tyúkokat, hogy sok to
jást tojjanak az elkövetkező esz
tendőben. Ludason pedig a sütő
lapátot és a szénvonót keresztül
rakták az udvaron, ha vihar kö
zeledett.

szérű szürü (-t, -k, -je) fn. „az 
udvarnak az a része, ahol a ta
karmány áll”. K, L, R.

Vót szűrű, ott vót az udvarba, 
é vót választta, oda ném mönt a 
tyúk, a liba mög ami akart. Ott 
vót a szalma is, a szár is. (R.) □  
Nekünk vót szűrü. Oda ütettünk 
mislingöt, akkó, amikó lékaszá- 
ták, oda horták a búzát össze, ott 
csépőtük ki, asztán a szár mög a 
szalma mönt oda. (L.)

vö. kert, rakodóhely

szilke szilke (-ét, -ék, -éje) fn. 
„széles szájú kisebb cserépedény”. 
M.

A lékvárok cserépszilkébe vó
tak. Mikó betéttük a kemincébe, 
mégszáratt, akkó kiszéttük, akkó 
lekötöttük, ügyé a légy né meny. 
nyén bele.

2. „vászonfazék” (ó.)
Tőtött kápusztát ászt szilkébe 

fősztük. Montuk: hozd a szilkét, 
.majd főzünk kápusztát. (ó.)

vö. fazék, vászonfazék
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szín szín (-t, -ék, -nye) fn. „nyi
tott oldalú gazdasági épület”. L, 
M, R.

A  szín az szalmatetőre vöt. Lá
bokon át, vagy tégla- vagy ágác- 
fa lábakon. Kint vót, külön vót, 
a tűz végött. Ott vót a vetőgép. 
(R.)

színcsorgás színcsurgás (-t, -ok, 
-a) fn. „ereszet”. K.

Régön édugták a létrát a szín- 
csurgásba, az ereszétbe, akkó ál
lították fő, amiké köllött. (K.)

6Zokli cokii (-t, -k, -ja) fn. „a 
fal lábazata, párkánya”. Z.

A cokiit ászt divat vót vényige- 
feketévé [meszelni]. E köllött vá
lasztani. Mer ha nincs a háznak 
coklija, nincs cokiivá éválaszta, 
akkó az ojan, mint mikó én fő 
vagyok őtözve, csak a lábomon 
nincs sémmi. (Z.)

vö. ablakalj, alj

szolgafa szolgafa (-át, -ák, -ája) 
fn. „ágasfa”. M.

Ha szolgafa vót, akkó ném vót 
kakasülő. A  nádas házakná ném 
vót kakasülő, csak vót a szele
mén, ami fönt van.

vö. ágas, kecske, kecskeláb, 
ollófa

szomszéd szomszéd (-ok, -ot, 
-ja) fn. „a mellettünk lakó sze
mély”.

Az átalszomszéd asszony az 
ojan babonás vót, az Lucákó még- 
piszkája a tyúkokat, néki ojan 
hama tojik a tyúkja . (T.)

2. „szomszéd ház”.
Mikó ez a ház Véti verve, akkó 

a szomszédbú lett a víz hordva. 
(R.)

Nr. Különböző névvel illetik a 
szomszédokat, aszerint, hogy azok 
merre laknak. Martonoson fölső 
szomszéd az, akinek a háza a háza 
előtt van, az alsó szomszéd az, aki
nek a házára néz a házam, kert
szomszéd esetében a kertek néz
nek egymásra. Zentán, Topolyán 
van első szomszéd, hátsó szom
széd és végszomszéd. Rábén ha
sonló a megnevezés, mint Marto
noson, de itt nincs kertszomszéd, 
mert egy utcából áll a község. 
Ludason és Kelebián nem különí
tik el a szomszédokat, a tanyá
kon mindenki szomszéd. □  A la
kodalomba a végszomszédokat 
nem szokás meghívni, nem kül
denek neki a disznótoros papri
kásból se. A fölső és az alsó szom
széd, ha nincs ott a disznótorban, 
kap disznótoros kóstolót. A tá
nyért, amelyben a paprikást kül
dik, nem illik elmosni.

sző szü (-vök, -öd, -tt) ts. ige 
„nádból falat készít”. K, L.

Példájul nálunk vót az istálló 
előtt ojan féltető, akkó ászt mög- 
szüttük nádbú, és betapasztottuk.

szögöl szögöl (-t, -ök, -je) 
„olyan négyzet, amelynek min
den oldala egy öl”.

Ogy hatszáz szögöl vót a ház
ná. Mi csak úgy montuk: három 
kapáva vót (L.)
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Szögölbe vót az írás. Az itte
niek igencsak mérésbe monták. 
(M.)

szúnyogháló szúnyogháló (-t, 
-k, -ja) „lefüggönyözött ágy”. B.

Kint a gangba aluttak a szú
nyogháló alatt, pláné a fiatal pá
rok, nagy divat vót. Nem méntek 
a szobába, hanem a gangba szú
nyogháló alatt, égiszén amíg nem 
fagyott.

2. „lefüggönyözött gyerekágy”. 
K, L, R, Z, T.

Nr. A gyerökágyná vót szúnyog
háló, mert ászt a babonát tartot
ták, hogy aki bemén, né lássa a 
szülőanyát sé mög, mög a gyeré- 
köt sé, mer mögverik szömmé. 
Neköm ném vót. (R.) □  Ludason

a harmincas években még fölrak
ták a szúnyoghálót, sőt még ké
sőbb is. Adatközlőnknek 1945-ben, 
amikor első fiát szülte, az anyó
sa még fölszerelte a szúnyoghá
lót, de második szülésénél ezt 
már nem engedte megtenni.

szurdimankó szurdimankó (-t, 
-k, -ja) fn. „furkó”. M.

Észt szurdimankónak is hittük, 
még szurdimankószták, hogy si
ma légyén a teteje.

vö. furkó, vert fal

szurkáló szurkáló (-t, -k, -ja) 
fn. „funkó”. Ó.

Egy vót szurkáló, vót ahol vót 
több munkás, ere mént a szur
káló, az vót a falvezető.

vö. bunkó, furkó, tömőfa
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takarmányra takarmányos (-t, 

-ok, -a) fn. „az a hely, ahol a 
szalma és kukoricaszár áll”. M.

A takarmányosba van a szár. 
Vót arra égy tűzoltószabáj: ászt 
csak a saját portája után szabad 
rakni. A  szomszéd felű mán ném. 
Egybe van a veteményés kertté. 
Mire gyün a tavasz, addigra éfogy 
a takarmány.

vö. kert, rakodó, szérű

talicska tajicska (-át, -ák, -ája) 
fn. „egykerekű szállítóeszköz”. Ó, 
T.

Tajicskába főtoltuk a zasztalhó, 
akkó főhánytuk lápáttá [a sarat], 
akkó oszt vályokvetőbe csinátuk 
furmába. (T.)

tanya tanya (-át, -ák, -ája) ín. 
„az a ház, amely a határban áll”.

Az az épület, ami kint vót, az 
a tanya, a faluba mán ház vót. 
(Ö.)

2. „olyan település, ahol a há
zak a földeken voltak”.

Én szereték tanyán lakni, mer 
a jószág szabad léhetétt. A  ta
nyán méhet a baromfi szabadon. 
(Z.)

Nr. Minden település mellett 
több-kevesebb tanya, illetve szál
lás volt. Az adatközlők nem tesz
nek különbséget a két megjelölés

között. Területileg még azt se 
különíthetjük el, hogy az egyes 
kutatópontokon inkább a tanya 
vagy inkább a szállás kifejezést 
használják. A szállás és a tanya 
azonban minden kutatóponton az 
az épület, amely magányosan áll 
a föld, a gazdaság egy-egy kisza
kított területén. Kelebia és Ludas 
lakói Szabadkára jártak ügyes
bajos dolgaikat intézni, de ilyen
kor sohasem hivatkoztak arra, 
hogy „hazamentünk Szabadkára”, 
az itt lakók csak a városba jár
tak. A többi kutatóponton pedig a 
faluba, illetve a városba menetel 
mindig azt is jelentette, hogy ha
zamentek. Ludas sohasem fejlő
dött klasszikus értelemben vett 
faluvá, jóllehet a többi tanyás te
lepüléssel ellentétben itt mindig 
volt temető, és más 1832-ben föl
építették a templomot. Tanyának 
sem tekinthetjük, hiszen az 1817- 
ben készült kéziratos térképen 
már jól látható a túlfej lett szál
lások előképe. Kelebián az itt la
kók a település egy részét: a 
templom környékét és az itt ta
lálható néhány utcát falunak te
kintik, a településnek azt a ré
szét, amely közel esik a tóhoz, 
már sornak: itt van a Szerb sor 
és a Kertész sor, s azok a tanyák, 
amelyek ezen kívül esnek, az it
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teniek szerint a szállások. Luda
son ilyenfajta elkülönülés nincs, 
van a Ludasi sor, amely a tele
pülésnek a magvát képezi, és 
vannak a tanyák. □  A ludasi és 
kelebiai tanyák terminológiai el
különülése településtörténeti, tár
sadalomnéprajzi kérdéseket is ta
kar. Ezek a szállások sokban kü
lönböznek a békovai, györgyéni 
tanyáktól. Lakói kisbirtokosok 
voltak, legtöbbjének nem volt há
za a városban. A Kertész soriak 
nagy része haszonbérben művelte 
földjét, s a főfoglalkozásuk a ker
tészkedés volt, s napjainkban is 
egyik legfontosabb tevékenységük 
a zöldségtermelés. A martonosi, 
zentai, topolyai, moravicai tanyák 
településtörténeti szempontból és 
a társadalomnéprajz ismérvei 
alapján inkább az egykori sza
badkai pusztához tartozó tanyák
hoz hasonlítanak, illetve hasonlí
tottak, mert nagyobb részük csak 
az egykori térképeken található 
már meg. Ha más vidékről men
tek a szállásgazdákhoz szolgálni, 
akkor az adatközlők sohasem úgy 
emlékeztek meg, hogy a kelebiai, 
györgyéni tanyákon szolgáltak, 
hanem a szabadkai fődben szó- 
gátak, de hasonló volt a megha
tározás, ha moravicai, topolyai 
gazdákhoz szegődtek el. A bezdá
ni tanyák legtöbbje árendás szál
lás volt. A környező sváb falvak 
gazdái adták haszonbérbe a bez- 
dániaknak, vagy pedig maga a 
község osztotta fel a szigeti bér
leményeket, ahol például a kupu- 
szinai tótok is tanyát verhettek, 

vö. sor, szállás

tányéros tányéros (-t, -ok, -a) 
fn. „az a fal vagy polc, ahova a 
tányérokat rakják”. B, L, Ó, M.

A konyhába vót ijen stráf a 
falon, ijen fogas, és azon vótak a 
tányérok. Tányéros vót a neve. 
(Ó.) □  Vót az a fal, oda vótak 
ezek a szép porcélántányérok. Mi
nél több vót, anná díszesebb, az 
vót a tányéros. (M.)

vö. ellenző

tapaszt tapaszt (-ok, -asz, -ott) 
ts. ige „a falat sárréteggel befedi”.

Az égisz tűzviget mégtapasztot
tam, létrán betapasztottam, mer 
most mán nagylány vagyok, hogy 
kiláccon a szállás hátúja, hogy 
fehér légyén a tűzvig. Kézzé ta
pasztottam. (Ó.)

vö. foltoz, malteroz, pucol

tapasztás tapasztás (-t, -ok, -a) 
fn. „a tapasztást végzi”.

Még pélvát téttünk a tapasz- 
tásná, mer másképp összerepett, 
úgy mint a bocskortalp, szétrepe- 
dézétt. (M.)

tapasztókanál tapasztókanál 
(-at, -ak, -a) fn. „hosszúkás la
pátszerű szerszám a sár földobá
sára”.

Én tapasztókanalat hasznátam, 
avva is simítottam. Mi ném hasz- 
nátunk hóglit. (L.)

vö. hóglii

tapló tapló (-t, -k, -ja) fn. „a 
tűzgyújtásra használt gyúlékony 
anyag”.

Csihőtük taplóva. Vót ojan tap
ló még hégyés kü, még vót ojan
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acél. Csihőtük, addig fújtuk, míg 
tűz lett belőle. Akkó vót taplós 
keszó. (T.)

Nr. A taplót a gyékény páká
jából főzték. Zentán kétféle ha
mut kevertek a vízbe, mégpedig 
szárazhamut és csutkahamut, és 
azzal főzték meg a megszáradt 
gyékény virágját. Topolyán a pá
kát szalmahamuval és lótrágyá
val főzték, majd napon szárítot
ták meg. A háború után, amikor 
gyufahiány volt, a dohányos em
berek taplót használtak ismét.

vö. csiholó, kova

taroglya tarogja (-át, -ák, -ája) 
fn. „létra”. M.

Vót ojan gömböjü fogú létra, 
még lehet deszka. Az tarogja vót, 
a kerekfogú az a létra, emez még 
a dészkafogú. (M.)

vö. lábitó, lajtorja, létra

tégla tégla (-át, -ák, -ája) fn. 
„hosszúkás lapos égetett építő
anyag”.

A tűzvég vót. amelik téglábú 
vót, vót, amelik dészkábú, még 
vót, ami vájogbú. (ó.)

vö. mezei tégla

téglatábor téglatábor (-1, -ok,
-ja) fn. „mezei táglaégető kemen
céje”. ó .

Valamiké vót téglatábor, tábor
ba égették a téglát. Tábori ke- 
mincék vótak. Mint a ház, ojan 
vót, csak ném vót neki teteje. A  
vájok az be vót tapaszta, úgyhogy 
a füst kiment.

vö. mezei tégla, téglatelep

téglatelep téglatelep (-ét, -ék, 
-je) fn. „az a hely, ahol a mezei 
téglát égetik”. Z.

Vót ott a Fölsőhégyén olyan 
nagy part, és vót, aki dirékt csí
nét téglatelepét. Kiverte téglá
nak, mezei téglát csinát. össze
rakták és ojan lukakat hagytak 
koszté, és akkó fűtötték hasábfá- 
va, égy hétig tűzetek.

vö. mezei tégla, téglatábor

téglazsindely téglasindél (-t, 
-ek, -je) fn. „hódfarkú cserép”. 
(K.)

A téglasindél az fehér vót, az 
téglábú vót, csak sűrűn köllött 
főtönni, duflán rakni.

vö. fehér cserép, kiscserép, me
zei cserép

teknő teknyő (-1, -k, -je) fn. 
„fatörzsből ki vájt vagy deszkából 
készített háztartási eszköz”.

Teknyőbe dagasztottunk, ojan 
dészkateknyőbe, azelőtt kifaragott 
teknyő vót, a cigányok hoszták, 
asztán évittük húst sózni. (L.)

telek telek (-két, -kék, -je) fn. 
„házhely”. B, M. telek (-köt, -kök, 
-je) fn. K, L.

Ném vótak kimérve a telkék, 
kilépték. Még márna is léhet lát
ni: égyik ház kijjebb van, a má
sik bejjebb. (B.) □  Hát mögvöttük 
a télköt és építöttünk. (K.)

vő. funtus, placc

terítés terítés (-t, -ék, -e) „a 
falverő deszkába földet szór”. K, 
L, M, 0, R, T.
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Négy terítésbű áll, mire tele 
van a deszka, négy terítés kő, 
akkó húzni kő a deszkát. (R.)

2. „az a nádsor, amelyet föl- 
varmak a nádas tetőre”.

Fölűrű lévarrni, aki alú van, az 
mög kiszűri, akkó fővarrunk égy 
terítést, akkó észt a terítést fő kő 
verni nádverővé. (L.)

vö. nádazás, vert fal

terítő terítő (-t, -k, -je) fn. „le
pedő”. B.

Lé vót terítve, akkó úgy hitük, 
fehir terítő, ojan fodros vót, ad
dig ért, mig a párnák értek. Fod
ros fehir terítő vót.

vö. lepedő, vetett ágy

terítődeszka terítődészka (-át, 
-ák, -ája) fn. „azok a gerendák, 
amelyekbe a nádat terítik”. M.

Az első terítés az addig gyütt 
fő, míg a szégés tarti. Három he- 
lén varrtuk lé. Azon a horogfán 
vótak ojan terítődészkák.

vö. kaloda, szegélyvezető

tévő tévő (-t, -k, -je) „kemen
ceajtó”. B, K, M, T, Z.

Tévőt ojan sárbú csinátunk, 
akkó, mikó be vöt fűtté, akkó 
hozzátámasztottuk a kemince szá- 
jáhó. Vót, aki vasbú csináta, de 
az hama kihűt, amit még sárbú, 
az gyorsan étört. Én drótot szok
tam beleténni, akkó ném bírt 
széttörni. (T.)

Nr. A tévőket leginkább sárból 
készítik, hasonlóan meggyúrták a 
sarat, mint a vályognak, és akko
rára formálták meg, mint a ke
mence szája. Bezdánban és Zen

tán fűzfavesszőből készítették el 
a tévő vázát, megfonták és azt 
vastagon besározták. Minden köz
ségben használták a pléhtévőt, de 
az asszonyok, ha kenyeret sütöt
tek, nem szívesen használták.

vö. előte

tisztaszoba tisztaszoba (-át, -ák, 
-ája) fn. „az utca felőli szoba”.

A tisztaszobát csak hótkamrá- 
nak hílom, oda csak akkó mén
tünk be, ha a halottat ravataloz
ták fő. (M.)

Nr. A kicsit jobb módúaknak 
volt már tisztaszobájuk. Különö
sen akkor siettek berendezni 
ilyent, ha eladó lány volt a csa
ládban, mert a ruháját, a tollát 
ide rakták be. A hagyományos 
szobabeosztás minden kutatópon
ton hasonló, a tárgyak elrakásá- 
ban az úgynevezett párhuzamos 
elrendezést követik. A két ablak 
között volt a karospad vagy a 
kanapé, előtte volt az asztal, 
amellett pedig egy vagy két szék. 
Az oldalablak közelében volt az 
almárium. Erre rakták az asszo
nyok a szebb porcelántálakat, a 
búcsúkon vásárolt csecsebecsét. A 
harmincas években az almárium 
helyére igencsak szekrényt, sifo- 
nért tettek, amely minden esetben 
kétajtós volt. Korábban az almá
rium folytatásában szépen kidíszí
tett fogas is volt, vagy rúd, ahova 
a család a kabátokat rakta. A tisz
taszoba dísze minden esetben a 
vetett ágy volt, amely földíszíté
sében községenként változó volt. 
Az ágyak fölött lógtak a szentké
pek: leginkább Mária szíve és Jé
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zus szíve. Középen a nagygerenda 
alatt a módosabbaknál srégen ló
gott a nagy tükör. A szoba alja 
mázolt volt, vagy pedig fehérre 
bemeszelték. A két világháború 
közötti időszakban Topolyán és 
Moravicán a földre rongypokrócot 
terítettek. Zentán és Moravicán a 
falat is kipingáták, másutt fehér 
volt. A vendéget csak Moravicán 
fogadták a tisztaszobában, más 
helységekben csak öltözködni jár
tak a tisztaszobába. A halottat 
mindig itt ravatalozták fel, még
pedig a koporsót a mestergerenda 
alá kellett tenni. A szobát mindig 
kimeszelték, de hat hétig vártak 
a meszeléssel, mert a halott nem 
nyugszik meg, ha úgy érzi, hogy 
kimeszéték a házbú. (Z.) A két 
világháború közötti időszakban 
nem sok bútorral szaporodik a fa
lusi tisztaszoba. Városi hatásra 
hálószobabútorokat vásároltak a 
falusi mesterektől. Ezeket az ágya
kat már középre rakták, és egy
két szekrény is a szobába került, 

vö. nagyház

tok tok -(ot, -ok, -ja) „ablak és 
ajtófélfa”.

Ha komojabb ablak lett csiná- 
vá, akkó az asztalos csinátá még 
a rámát, toknak hitük, ablaktok, 
ajtótok. (Z.) 

vö. ajtófélfa 
2. „párnátok”. L, M, E 
Ászt belűrű húszták a párnahaj 

még a tok közé. Ászt a sárga 
klottanyagot, kék, piros, rózsa
színt, de vót, akiné vót ijen is, 
még ojan is. (M.) 

vö. ciha

toldoz tódoz (-ok, -ol, -ott) ts. 
ige „kijavítja a tapasztást”. (Z.)

Ha valahun a ház aj ja lémállott, 
akkó ászt tódoztuk, kánállá még 
kézzé, ászt csak az asszonyok esi- 
nóták. 

vö. foltoz, tapaszt

toll toll (-at, -ak, -a) fn. „ágy
nemű”.

Nr. Fő vót rakka a toll, Szent 
György napján vitte ki szellőzni, 
mer ha hamarabb, előbb vitte, 
akkó mindig arra mönt a zivatar. 
Szent György-nap előtt a tollat 
ném vittük ki. (L.)

tornyos ágy tornyos ágy (-at, 
-ak, -a) fn. „olyan ágy, amely 
magasra föl van vetve”. (Z.)

Tornyos ágy vót. Vót benne 
szalmadérékajj, és vót, ahun pár
nák is szalmává vótak kitömve.

vö. vetett ágy

töm töm (-öle, -sz, -ött) ts. ige 
„falat vert”. B, K, L, T, Z.

Mikó épitétték a házamat, akkó 
tömték, öntöttek oda fődet. Az a 
szobameleg, amit abbu csinátak. 
Még a miénket tömték, az ojan 
kemény, ászt széjje ném léhet ver
ni. (B.)

vö. bunkóz, furkó, szurkáló, ver

tömő tömő (-t, -k, -je) fn. „fur
kó”. B, L, M, Z, T.

Az első tömő, az élös, mon- 
gyuk szílös, a második tömő az 
nem ojan élös, mint emez. Mán 
a negyedik tömő az tompa. (L.)



134

Nr. Topolyán és Zentán csak az 
élesre faragott furkót nevezték tö
mőnek, a falverő mester dolgozott 
ve. Ludason, Kelebián és Bez
dánban az összes furkóféleséget 
tömőnek nevezik.

tömött ajtó tömött ajtó (-t, -k, 
-ja) „olyan ajtó, amelyben nincs 
üveg”. K.

Nálunk nem vót züveg a zajtó
ba, csak tömött ajtó vót, csak 
dészkábú vót.

vö. ajtó, ácsajtó

tömött fal tömött fal (-at, -ák, 
-a) „vert fal”. B.

Sok helén csak tömték, akinek 
nem vót annyi pize, hogy vájogot 
veressen, akkó úgy tömték. A  
fundamentumot elősző kiásták jó 
méjre, jó létömték, vót égy fa, a 
tömő. Tömött falat csinátunk.

2. „rakott sárfal”. B.
Valamikó nálunk az vót a di

vat, hogy sárbu épitéttük a falat, 
ném tömték, hanem sárbu csiná
ták. Szalmás sárra megrakták, 
ahogy száratt, mégin rá égy ré
teg, úgy emétük fő. Az a tömött 
fal sokka erősebb vót, mint a mos
tani.

Nr. A rakott sárfalnak a techni
káját csak Bezdánban említették, 
a többi községben nem ismerték. 
Hogy Bezdánban alkalmazták ezt 
a falépítési technikát, azt a vi
szonylag pontos leírás bizonyítja, 
valamint az, hogy az adatközlő 
maga is bontott szét ilyen épüle
tet.

vö. vert fal

törek törek (-et -ek, -je) fn. 
„összetöredezett szalma és pelyva 
keveréke”.

Csak nád vót rajta. Be van sa- 
rava. Lé lett %>allatóva az a vas
tag sár, sárga főddé még törekké. 
Sarat csinátunk. (T.)

törülköző tűrűköző (t-, -k, -je) 
fn. „olyan kendő, amelyet törölkö- 
zésre használnak”.

Vót törűközőm, amit öreganyám 
Oslibú hozott, ijen kendérvászon, 
ottan szűtték, Osliban, ojan szür
kék vótak. (M.)

Nr. A törülköző legtöbb helyen 
a konyhában az ajtóra volt akaszt
va. Dísztörülközőt csak a moravi
cai tisztaszobában használtak. A 
kemence és az ajtó között állt.

tőzeg tőzeg (-et, -ek , -je) fn. „a 
legelőn összeszedett trágya, amely- 
lyel tüzeltek”. K, L, M, Ó, T, Z. 
tőze (-ét, -ék, -éje) B.

A ganét kitaposták, ojan négy- 
szögletes dészka vót csináva, oda 
vót tévé és locsóva vót. Ojan szal
más dudva vót a tőzeg. (R.) □  
Megszárították és tűzetek a tehén- 
ganéva. A  tőze vót az. Ászt csak 
összeszétték és mégszáratt, ha 
nyers vót. Akkó sok helén ki is 
szagatták ojan kockába oszt, úgy 
szárították még.

Nr. Zentán és Martonoson ősz. 
szeszedték a marhatrágyát a le
gelőn, összekeverték törekes szal
mával, megdagasztották és hason
lóan kiszaggatták, mint a válykot. 
A takaréktűzhelyen és a  katlanban 
tüzeltek vele, a kemencében nem.
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trózsák trózsák (-ot, -ok, -ja) fn. 
„szalmazsák”. M.

A trózsák csalánszalmábú vót 
csináva, egyszerű kendérbű vót 
szűve.

vö. derékalj, szalmazsák

tutaj tutaj (-t, -ok, -ja) fn. „ké
ve”. L.

Tizenöt hold főd vöt, vót szal
mánk, összekapartuk, oszt, ami 
émaratt, összekötöttük tutajba. 
Akkó vittük a hátunkon haza. Tu
tajba raktuk össze a nádat is.

2. „cölöpvázas ház”. Z.
Ijen 8lippérfákat tettek lé, amin 

a vonat járt. Léásták, és ászt kf- 
vűrtZ viszintésen telerakták sár
ra. Ez vót a tutajház. A Tisza- 
parton vótak jobban. Kibírta so
káig. A  slippérfa erős vót, ném 
rohatt é.

vö. cölöpös ház, csömpölyeg, 
gömölye

tükör tükör (-rőt, -ök, -je) fn. 
„Spiegel”. B, L, K, M, T. tűkör 
(-rőt, -ök, -je) fn. Ó, Z, R.

A tükör az inkább elő vót, a 
két áblakná vót, azé, hogy ha föl- 
átunk, megláttuk talpig magun
kat. (T.) □  Nekünk abba a zidő- 
be nem ijen lábon álló tükrünk 
vót, haném égisz nagy fölakasz
tós a falra. (Z.)

Nr. Az akasztós tükör a nagy
gerenda alatt volt, kivéve Moravi- 
cát, ahol a tükröt nem tették az 
ablakok közé, mert úgy tartották, 
hogy oda csap a villám. A sze
gény családoknál a tükör is kicsi 
volt. Ez az almáriumon állt. Ha 
halott volt a házban, akkor a tük

röt letakarták fekete kendővel, 
mert a lélek nem nyugszik, ha 
nem ezt teszik.

tűz tűz (-et, -ek, -e) fn. „gyors 
égési folyamat, melynek során a 
lánggal égő test elhamvad”.

Nr. Ha morog a tűz, akkó pör
lekedés lész a házná. Ászt mán 
százszó tuttam: pörlekedés lész, 
még kő köpködni. (M.) □  Koráb
ban legtöbb helyen nagypénteken 
és karácsonykor nem gyújtottak 
tüzet, de erre már csak a nyolc
van évnél idősebbek emlékeznek. 
A morgó tűz minden kutatópon
ton veszedelmet jelent. Bezdán
ban a baj elhárítására sót dobtak 
a tűzbe. Ugyanitt Flórián napján 
nem gyújtottak tüzet, mert tűz
vész volt a faluban.

tüzel tüzel (-ék, -sz, -ett) ts. ige 
„tüzet égésben tart, fűtt”.

Nr. Nagypintékén nem főztek, 
sé ném tűzetek, karácsony napján 
akkó nem fősztek, de tűzetek, 
mer hideg vót. (K.) Q  Különbsé
get tesznek minden kutatóponton 
a fűtés és a tüzelés között. A ke
mencében fűtenek, a kotlában és 
a takaréktűzhelyben tüzelnek. □  
Csak Zentán találtunk adatot ar
ra, hogy korábban az oromparti 
tanyákon, ha kialudt a tűz, eset
leg kölcsönkértek parazsat.

tűzfal tűzfal (-at, -ak, -a) fn. 
„oromfal”. K, L, M, R, Z, T.

A tűzfalat ászt csinátuk, nádda 
betapasztották, csináták dészkábú 
is, még vót csupa téglábű. Leg
több vót a nád, akkó be vót esi-



136

náva léccé, rászűtték a nádat, 
asztán gyűtt ugyanojan fajta be- 
tapasztás, de az mán léccé vót 
becsináva. Akkó osztán gyütt a 
deszka, a deszka után gyütt a 
tégla. (M.)

Nr. A martonosi adatközlő ál
tal fölsorolt tűzfalak változatait 
ismerték ezen a vidéken. Az idő
beli megoszlás is nagyjából meg
egyezik, de a tűzfal anyagát be
folyásolta az is, milyen volt a 
család anyagi lehetősége. így a 
különböző minőségű tűzfalakat 
párhuzamosan készítették a múlt 
század közepétől, amikor ezen a 
vidéken is megjelenik a fűrészelt 
deszka. Előtte csak nádból, illet
ve téglából készítették a tűzfalat. 
A tűzfal anyagát az is befolyá
solta, milyen volt a ház tetőszer
kezete. Ágasfás szelemenes tető
nek tégla tűzfalat nem készítet
tek.

vö. fűrfal, kibli, tűzkibli, tűz- 
vég, végdeszka, végfal

tűzhely tüzhej (-et, -ek, -e) fn. 
„tűzpadka a szabadkémény alatt”. 
M, R. tüzhel (-et, -ek, -e) B.

A szabadkimínyné ott bent vót 
a tüzhej, régen még ott fősztek. 
Nekünk vót égy ángyunk, az ott 
főzött ijen háromlábon. (M.) □

Hát tüzhel vót itten, még vót égy 
lik, oszt onnan fütötték a kemin- 
cit a hátsu szőbábo. (B.)

tűzkibli tűzkibli (-t, -k, -je) fn. 
„oromfal”. B.

A tüzkiblit sablonna csinátuk. 
Hogy egyforma legyén, téglábú 
rakták ki.

vö. fűrfal, kibli, tűzfal, tűzvég, 
végdeszka, végfal

tfizköd tüszköd (-ök, -sz, -ött) 
ts. ige „leszegi a nádat”. B.

Akkó a tetőn van szegéj léfelé, 
a többi az még métérés, nádakat 
vágnak el, asztat tüszkőtük.

vö. nádazás, szegély

tüzködő tüszkölő (-t, -k, -je) fn.
„nádverő”. B.

Van égy tizenöt céntis fa, az a 
tüszkölő, avva vertük a nádat, 
tüszkőtük.

tfizvég tüzvég (-et, -ek, -e) fn. 
„oromfal”. Ó.

Vót, amelik tüzvéget vájogbú 
csináták, asztat téglábú. Moravi
cán ném sok dészkás tüzvég vót, 
vót valamennyi nádbú, még vót 
szárbú is.

vö. kibli, tűzfal, tűzkibli, vég
deszka, végfal

Ty
tyúkól tyúkól (-at, -ak, -a) fn. a fákon aluttak a tanyákon, a

„baromfiól”. K, L, M, ó, R, Z, T. városban ném. (Z.)
Csinátunk vesszőbű tyúkólat, vö. baromfiól, baromfiverem, 

akkó azon aluttak. A tyúkok azok csirkeól, kemencetyűkól



u
udvar udvar (-t, -ofc, -ja) fn. 

„az épület telkének beépítetlen 
része”.

Minálunk csak égy udvar vót. 
Vót, ahun vót első udvar, közép
ső udvar. A külső udvarba vót a 
takarmány, a szemétdomb, a kö
zépsőbe még a fészér. (M.)

Nr. Az udvart különböző részek
re osztják: az első udvart a kö
zépső udvar vagy a hátsó udvar 
követi, ezután van a külső udvar 
vagy a kert. A tanyákon nincse
nek az udvarok így elválasztva 
egymástól. Ludason, ha nagy vi
har közeledett, az udvaron imád
koztak. A Miatyánkot és az Üd- 
vözlégyet mondták el, végezetül 
pedig a következő szöveget há
romszor:

Oszlassa az Atya,
Oszlassa a Fiú,

Oszlassa a Szentlélök Úristen!
Mönnyön a tengörre!

új ház új ház (-at, -ak, -a) fn. 
„olyan épület, amelyben még nem 
aludt senki”.

Nr. Az új házba kényeret szok
tak bevinni, vizet, sót. Én vittém  
égy égisz kinyeret. Ném kő, hogy 
nagy légyén, csak égisz légyén. (T.)
□  Az új házba a kenyér mellett 
az első éjszakára kutyát vagy 
macskát zártak, mert minden új 
ház követel égy életét. (M.) □  Mo- 
ravicán az első éjszaka megszám
lálják a sarkokat, hogy szerencsé
jük legyen a házban.

utca ucca (-át, -ák, -ája) fn. „a 
ház utca felöli része”. M, Ó, T.

Bemeszétük fehérre az uccát. 
Pünkösdre meszétünk. Azokba a 
harmincas évekbe mán meszétünk 
szinésre. (T.)

ü
ülő ülő (-1, -k, -je) ín. „lécek 

a baromfiólban”.
Ha nagy vót a zól, akkó nekünk 

öt-hat sor ülő is vót, akkó vót 
harminc-negyven tyúk is. (Z.)

üst üst (-öt, -ök, -tye) fn. „fő
zésre, mosásra használatos dom
ború fenekű vas- vagy rézedény”.

Vótak katlanyok, téglábú vót 
rakva, ott vót benne a züst. (Z.)



V
vacok vacok (-kot, -kok, -ja) 

fn. „tábori ágy”. Ó.
Kint aluttunk a zistállóba, vót 

égy szíles vacok, csak ojan kecs
kelábon vót.

vö. kucó, lógóágy, priccs

vakablak vakablak (-ot, -ok, -ja) 
fn. „ablakszerű bemélyedés a fal
ba”. M, E, Z.

Még a szobába is vót vakablak, 
még égy függöny vót rajta, az ojan 
télázsiféle vót, oda tétték a tojá
sokat még a zijenéket. (M.)

vö. ablak, oldalablak, vaklyuk

vakaró vakaró (-t, -k, -ja) fn. 
„hosszúkás eszköz a ló tisztán tar
tására”.

A vakarának még a kefének vót 
csináva külön égy póc, még vót 
vakablak a zistállóba. (Z.)

vaklyuk vakluk (-at, -ak, -a) fn. 
„vakablak”. K, L, Ó, Z, T. vaklik 
(-at, -ak, -ja) B.

Leginkább a konyhába, ott a zaj
tó mellett vót a vakluk, a vak
ablak. Leginkább ott vót a kényér- 
kosár. (Z.) □  Vót a zistállóba vak
lik, abba vót a kefe még a lóva
karó még a tehénnek a csutak. 
Lépucótuk, hogy ne legyén ronda.

vő. ablak, oldalablak, vakab
lak

vakol vakol (-ok, -ósz, -ótt) ts. 
ige „feldobja a falra a habarcsot 
vagy a sarat”.

Vakótunk fekete főddé is, az 
vót a fontos, hogy jó pojvás lé
gyén a sár. (Z.)

vö. pucol, simít, tapaszt

válykos váj kos (-t), fn. ,az a 
hely, ahol a válykot verik”. M.

Van itt az állomáson kívül ijen 
vájkos, ott verik a vájkot a cigá
nyok és ügyé árúják.

vályog vájog (-ot, -ok, -ja) fn. 
„építőanyagként használt agya
gos sár”. R. vájok (-kot, -kok, 
-ja) B, K, L, Ó, M, Z, T.

Mögcsinátam a harmincnégy- 
ezör vájogot. Mikó csinátuk, ojan, 
mint a mostani kistégla. Ném pré- 
sőtem, kézzé csinátam a sarat A k
kó pojvát tapostam bele, akkó te
lesimítottam a vetőt, és akkó ki
fordítottam. □  A város szélin vó
tak a telepék. Vót, aki az uccán 
verte a vájkot. A városba ném 
verték, csak a szélin. (Z.)

Nr. Háromféle vájkot készítet
tek ezen a területen. A legré-
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gebbi technológia az volt, hogy 
a földet összekeverték polyvá- 
val vagy törekkel és a jól kidol
gozott sarat több óráig hagyták ér
ni, mielőtt kivetették. Ha nagyobb 
mennyiségű sarat készítettek, ak
kor Ludason lovakkal is megta- 
postatták, de leginkább a mester 
maga végezte ezt az igen nehéz 
műveletet. A munkát rendszerint 
ketten végezték, de ha a válykot 
eladásra szánták, akkor hárman 
dolgoztak. Egy készítette a sarat, 
ez kizárólag férfimunka volt, egy 
pedig, esetleg kettő, a formába 
rakta és öntötte ki a válykokat, 
verte. A forma korábban nagyobb 
volt, de ez nemcsak községen
ként változott; az egyes családok 
is különböző nagyságú vályko
kat készítettek. Topolyán, Zen
tán, Moravicán és Bezdánban 
asztalon verték a válykot. Lu
dason, Kelebián és Martonoson 
a szépen elsimított terepen szag
gatták ki. Rábén nem asztalt ké
szítettek, hanem a sár mellé egy 
mélyebb gödröt ástak, abban állt 
a vályogvető és adogatta a for
mát. Martonoson különbséget tet
tek a cigányvályog és a homokos 
vályog között. Moravicán a vályo
got is hasonlóan készítették, mint 
a mezei téglát, nem tettek bele 
polyvát, illetve töreket. Az ilyen 
típusú vályogverőnek mindig van 
feneke is, és munka közben azt 
homokkal vagy polyvával szórják 
meg. A hatvanas évek népi talál, 
mánya a préselt vályok. Nedves, 
kevert földből készítik, préselik a 
tégla nagyságú válykot. Előnye, 
hogy gyorsan készül el, de rend

kívül gyenge minőségű a fal, 
amelyet készítenek belőle.

vö. cigányvályog

vályoggödör vájoggödör (-rőt, 
-k, -ja) fn. „az a hely, ahol a 
válykot készítik”. (R.)

Vót az a vályoggödör, víz vót 
benne, mégfüröttek is a gyerö- 
kök.

vályoghányó vályoghányó (-t, 
-k, -ja) fn. „az a hely, ahol a 
válykot készítik”. B.

A vájkot úgy csinátuk a vájok- 
hányán. Fönt, a fölső döllőn csi
nátuk.

vö. vályoggödör

vályogprés vájogprés (-t, -ék, 
-e) fn. „olyan szerkezet, amely 
préseli a válykot”. K, L, R.

Akkó vót prés, vájokprés, an
nak vót ijen ládája, akkó telerak
ták főddé, vót égy csapó, ászt rá- 
töttém, lenyomtam és kész a vá
jok. (K.)

vályogverő vájokverő (-t, -k, 
-je) fn. „az a forma, amelyben a 
válykot készítik”. K, L.

A  vájogverő égy tégla nagysá
gú forma vót, mög nagyobb. Mög- 
mártotta a vízbe a vájokverőt, 
tettünk bele sarat és kifordítot
tuk. Csak kézzé csinátuk. (L.)

vö. forma, vályogvető

vályogvető vájogvető (-1, -k, 
-je) fn. „forma, amellyel a vály
kot készítik”. R. vájokvető (-t, -k, 
-je) M.
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A vájogvetőn mindig vót égy 
kis gödör, ahun mindig vót víz, 
oszt mindig mög köllött mártani 
a vájogvetőt, és kis pojvát bele
szórni. □  Akkó vótak ezek a vá- 
jokvetők, abba belevágta, mégho- 
mokoszta, belevágta, lehúszta, és 
akkó mán mént ki. Kifordította 
szépen, kigyűtt.

vályú rájú  (-t, -k, -ja) fn. „hosz- 
szúkás edény az állatok etetésé
re”. M, R, Z, T. válu (-t, -k, -ja) 
B, K, L.

Dészkavájú vót igéncsak, de a 
cigányok faragtak a disznóknak 
is vájút. (Z.) □  A szénát asztat sa- 
ráglábu ették, a zabrakot még 
mást ászt még a válubu. (B.)

Nr. Ha vérés vót a tej, akkó a 
vájűba öntötték a tejet. Akkó hol
tává vagdosták a tejet a vájúban, 
akkó aki mégrontotta, az oda 
mént. „Jaj né vágja, né vágja a 
tejet a vájűba/” Hát akkó még
fogta, az égyik szomszédasszony 
vót, aki mégrontotta. (Z.)

vö. cigányvályú

vánkos vánkus (-t, -ok, -a) fn. 
„párna”.

Azelőtt csinátak ojan szélés vé
gű vánkust. így az is slingőt még 
kivarrott vót. Asztat úgy háro- 
masává rátétték a dunna teteji- 
re. (T.)

vö. párna

varr varr (-ok, -sz, -t) ts. ige 
„föltűzi a nádat a nádléchez”.

Az első terítést ászt réndés kí- 
véket varrtunk fő, gyíkínnyé. Én 
ászt mán ném csinátam, fonyni

fonytam, de én mán ném varr
tam gyíkínnyé. (M.)

vö. nádazás

varróléc varróléc (-öt, -ök, -e) 
fn. „az a léc, amelyhez a nádat 
varrják”. L.

Csak oda léhetétt varrni, ahun 
a léc van. A horogfa itt van, erre 
gyün a léc, az a varróléc, arra 
gyün rá a nád.

vasláb vasláb (-at, -ak, -a) in. 
„háromláb”. K, L, M, R.

Ott fősztek ijen patkán, ott vót 
ojan vasláb, oszt azon fősztek 
vaslábon. A  láng mög mönt ki a 
szabadkímínyön föl. (R.)

2. „mosóbak”, ó .
Vót énnékém vaslábom, a tar

honyát azon gyúrtam, fordítható 
vót. Mosóláb vót, kint vót a sza
bad ég alatt az tiszta vasbú vót.

vö. hánomláb

vaslábas vaslábos (-t, -ok, -a) 
fn. „öntött vasból készült lapos 
edény”. L, T, Z.

Vót még ojan háromlábú lábo
sunk, a nagymamátú maratt. Vót 
ojan vaslábos, és három lába vót 
neki. (Z.)

vö. kaszitroj

vasrács vasrács (-ot, -ok, -a) in. 
„vasból készült ablakrács”. K, L, 
M, R.

A körösztapám tanyáján ojan 
vasrács is vót. Valamikó, Rúzsa 
Sándor idejibe, hogy a bétyárok 
né ménnyének be. (M.)

vö. rács
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vastábla vastábla (-át, -ák, -ája) 
fn. „ablaktábla”. B.

Vót, ahun a zablakon vasbu vót 
a tábla, vastábla vót rajta.

vastégla vastégla (-át, -ák, -ája) 
fn. „túlégetett tégla”. R.

A vastégla az nagyon ki vót 
égve, ojant nem hasznátunk.

vö. flaszitertégla

vászonfazék vászonfazék (-at, 
-ak, -a) fn. „kívül mázatlan tűz
álló cserépedény”. T, L.

Betették a kemincébe a vászon- 
fazekat, és arra vót födő is. (T.)

vö. cserépfazék, selyemfazék, 
szilke

vécé vécé (-ét, -ék, -éje) fn. 
„deszkaülőkéjű kerti illemhely”.

Legélsőbb mikó építkeznek, ak
kó megcsinálik a vécét még a ku
tat. (M.)

vö. árnyékszék, hajzli, pérvátó, 
pityere, réterát

végajtó végajtó (-t, -ók, -aja) fn. 
„kiskapu”. R.

A végajtó a gangrú nyítt, azon 
ném jártunk be.

vö. alső ajtó, fölső kapu, kis
kapu, kóter, rácsos kapu

végdeszka végdészka (-át, -ák, 
-ája) fn. „deszkaoromzat”. L.

Ha fábú csináják, akkó végdész
ka. Ijen kevés vót Ludason.

vö. fűrfa, kibli, tűzfal, tűzkibli, 
tűzvég, végfal

véges ház véges ház (-at, -ak, 
-a) fn. „olyan épület, amelynek a

keskeny vége van az utcáról”. M, 
R. vígés ház (-at, -ak, -a) Ó.

A véges házná kétfelű van a 
cserép: elő és hátú, a szomszédná 
és az udvarra. (M.) □  Az én há
zam az vígés ház.

véges párna végés párna (-ák, 
-ája, -át) fn. „olyan párna, amely
nek az oldala hímzett”. Z.

Vót, ahun divat vót, a szép vé
gés párnákat kiraktuk.

vö. párna, vánkos, vetett ágy

végfal végfal (-at, -ak, -a) fn. 
„a háznak az udvarra néző vége”.

Az udvari fal az a végfal, emez 
csak az ódalfal. (T.)

2. „oromzat”. R.
Valamikó nagyon szép munkák 

vótak, csak érohattak a végfalak.

végház végház (-at, -ak, -a) fn. 
„olyan ház, amelynek a keskeny 
oldala van az utcára”. K, L, T, 
Z.

A zén házam az végház. Ami 
szélésen áll, az ódalház. Valami
kó mindén ház a kertékbe végház 
vót. Mondanám, úgy lénésztük, 
akinek ódalháza vót. (Z.)

vö. parasztház, véges ház

ver ver (-ek, -sz, -t) ts. ige „fa
lat készít földből”. Z, B, M, Ó, 
T, Z.

Tömőfáva veri a falat. Vót négy- 
szögletés [tömő], ez a fal mellett 
verte, még gömböjű is vót. (Z.)

2. „válykot készít földből”.
Mikó én vertem a vájkot, akkó 

sárbú vertem, abbú simább. A k
kó összehántuk a fődet, méglocsó-
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tűk, átszívta magát, este méglo- 
csótuk. Kápáva átvágtuk kéccő- 
háromszó, akkó osztán szépen 
széttük, a tajicskába toltuk fő a 
zasztalra és bele a furmába. (T.)

Nr. Ha a vályogkészítő folyama
tosan dolgozott, naponta 1000— 
1200 válykot is kiverhetett, úgy, 
hogy a sarat előkészítették a kö
vetkező napra.

verébdeszka verébdészka (-át,
-ák, -ája) fn. „az a deszka, amely 
a ház végén alul szegi be a ná
dat”. K, L, M, Ó, Z, T.

A nád végire tösznek veréb- 
deszkát. Az azé van, hogy a szél 
ne mönnyön alá, né fordíjja ki a 
nádat, mer a nád csúszkálódik, 
(K.)

v5. sörtedeszka, stablódészka

verem verém (-metf -mek, -je) 
fn. „kiégetett lyuk a gabona szá
mára”. M, ó, Z, T. verőm (-möt, 
-ök, -je) K, L.

Valamikó vót verém, de a falu 
megszállása után sok hejen a zut- 
cán vót a ház előtt. Kiásták ojan 
szíp kerekre, és akkó kitüzéték. 
Ojan, mint a kút, kút alakú vót. 
Fönt keskényebb vót, az aüa úgy 
kiméjűtt. (Ó.) □  Valamikó, a 
nagyapám meséte, vótak Vént a 
fődbe, mint a bunkérok csináva, 
verőmnek nevezték. Az mán na- 
gyón régön vót. Akkó ástak le 
ojan nagy gödröt, és akkó pan- 
dajt csinátak neki.

2. „burgonyás verem”.
Vermét csinátunk krimplinak. 

Ojan, mint a halottaknak a sir,

mer ojan állású. Szalmát tettünk 
bele, akkó beleöntöttük a krump
lit, akkó mégint szalmáva léta
karjuk, akkó fődet húsztunk rá, 
akkó a krumpli tetejire csinátunk 
csóvát, mint égy szárkive, hogy 
levegődzön. (M.)

vö. gabonás kemence, gabonás 
kút, sírverem

verő verő (-t, -ők, -je) fn. „ná- 
dazó kalapács”. M, 6.

A második terítésné ott hajtőt- 
tűk fő szépen verőve. Fölvertük 
utána a nádat szépen a verőve. 
(M.)

verőce verőce (-ét, -ék, -éje) fn. 
„lécajtó”, ó .

A verőce, a kisajtó lécbü vót. 
Itt vót, ahun kijártunk, még ott 
a zistállóná, ahun a lovakat vezet
tük, ott is ojan verőce vót, két
felé nyílós.

vö. rostély, sorompó

vert fal vert fal (-at, -ak, -a) 
fn. „földből készült döngölt fal”. 
K, L, M, Ó, R, Z, T.

A szerbekné a vert falba tét- 
tünk pizt. Asztat úgy csinátuk: 
elsőbb a sarkaiba tétt a gazda 
pizt, asztán dobátuk a fődet. (Z.)

Nr. A vert falnak kétfajta el
nevezése ismert kutatópontjain
kon: Bezdánban tömött falat ké
szítenek, a többi községben pedig 
vert falat. A kétfajta megjelölés 
nálunk nem jelent kétféle techni
kát, mert a bezdániak is hasonló
an készítik a földafalat, mint a 
többi hét kutatóponton. A földet
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mindig a helyszínről termelték ki. 
A leendő ház telkén egy nagy 
gödröt ástak párhuzamosan a fal
veréssel. Ha a telken nem volt 
alkalmas föld, akkor nem vert 
falból építették fel a házat, ha
nem vályogból. A falverésre a ke
vert föld a legalkalmasabb: tehát 
sárga földből, fakó földből rak
ták az egyes terítéseket. A föld 
legfelsőbb rétegét, a humuszt se
hol sem rakták a falba, a földet 
mindig lehumuszóták. A falverést 
az alapok kiásásával kezdik, majd 
leássák az alap mellé 150 cm tá
volságra a vezérkarókat, amelyek 
mindig magasabbak voltak, mint 
a leendő ház. A vezérkarók, a  le
endő tetőszerkezet gerendái min
dig a ház tulajdonosáé voltak, ezt 
nem vitték magukkal a falverők. 
A vezérkarók közé ken^ő desz
kákat kötéllel és kalodafával, pöc
kölővei feszítették ki. A fal egye
nességét függőónnal, csüggővel 
ellenőrizte a falverő mester. A 
falverő deszkákat az alapoknál 
ötszöri terítéssel töltik meg, ame
lyet alaposan ledöngölnek, lever
nek, mégtömnek vagy mégszur- 
kálnak. A deszka tövében éles tö
mőfát használnak, később pedig a 
furkók egyre szélesebbek és lapo
sabbak. Rábén csak ékes tömő
fákat használtak a falveréshez, és 
itt csak szurkálják a két deszka 
között a falat. Topolyán csak a 
falvezető tömte a falat a deszkák 
tövében, a többiek verték. Zen
tán kisbunkót és nagybunkót 
használtak a falveréshez. Bezdán
ban a fal tövében négyszögletes 
volt a furkó, a fal közepén pedig

gömbölyű volt a tömőfal. Jóllehet 
tömött falnak nevezik a vert fa
lat, itt sem tömik, hanem verik a 
földet. Korábban minden emelés
be tettek egy réteg töreket vagy 
szalmát, esetleg nádat. A falverő 
deszkák beállítása nehéz és bo
nyolult művelet volt. Különösen 
akkor okozott ez nehézséget, ha 
már magasra verték a falat. Ko
rábban 280, a II. világháború után 
pedig már 320 cm falakat vertek. 
A ház falait szakaszosan verték 
fel. Előbb elkészítették az anya
fal egy részét, azután fölverték a 
közfalat, hogy megtámogassák az 
anyafalat, akkor ismét az anya
falat verték, majd a közfalat. Ko
rábban a sarkokba merevítés cél
jából L alakú fakarókat is tet
tek (ezt Zentán zsidókérésztnék 
nevezték), újabban pedig a falak 
sarkait téglából rakják ki, evvel 
erősítik meg. A régi házak fala 
statikai okok miatt fokozatosan 
elvékonyodott: az alapoknál 60— 
70 cm vastag volt, a tető alatt 
viszont 40—45 cm. Ezt a kalodák, 
a pöckölök megrövidítésével ér
ték el. Az ablakok és ajtók fölé 
újabban szémöldökfát, durcungot 
raknak. A régi, kisméretű ablakok 
esetében erre nem volt szükség. 
Az ablakok helyét mindig ék alak
ban vágják ki nyomban a falve
rés után, hogy a fal jobban szel
lőzzön, másrészt a csapadék ki
folyhasson. Topolyán a falverő 
mester úgy nyilatkozott, hogy az 
ő falára nyomban felrakhatták a 
tetőszerkezetet. A többi községben 
egy hétig—tíz napig vártak, hogy 
a fal ülepedjen, üljön. □  Zentán
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úgy tartják, hogy a fejfájás ellen 
úgy védekezhetnek, ha a fejüket 
a vert falba verik, akkor, amikor 
először megzendül az ég, de erre 
kizárólag csak a vert fal volt al
kalmas.

vö. falverő banda

vessző vessző (-t, -k, -je) fn. 
„olyan fal, amely vesszőből van”. 
M, Z.

Vesszőbü fonytak falat, de nem 
házfalat, ijen melléképületeket 
csinátak, még vesszőbű vótak 
esetleg a dohánypajták. (Z.)

Nr. A veszőfalat nem kosársze- 
rűen fonták, mint a szántalpas 
hombárok esetében, hanem falsze- 
rűen. Leástak 30—40 cm távolság
ra merevítő gerendákat és fűzfa
vesszővel befonták őket. Hombá
rokat, kerítéseket, górékat készí
tettek így. A gabonásokat mindig 
betapasztották, a górét és a kerí
tést nem. A vesszőfalakat durván 
fonták, meg nem olyan precízen, 
mint a kosarakat.

vö. sövény

vetett ágy vetétt ágy (-at, -ak, 
-a) fn. B, M, ó, T, Z. vetött ágy 
(-at, -ak, -a) K, L, R.

A vetétt ágyon ott vót rajta 
vánkus, ki vót slingüve, ki vót 
caknizva, az ágyterítő széle csip
kés vót, fodros vót. A  vetétt ágy
ba vót két dunna, nyóc vánkus. 
Ojan vót, mint a szívás kocsi. (B.)
□  Vetött ágyak vótak, dunna mög 
párna, mikó főkétek, akkó főágya- 
lóttak, tetejire tötték a rámát, ak
kó tötték párnát, oszt úgy tötték

a dunnát és így vót létakarva. 
Vót ojan fehir lepédő, ojan fod
ros vót, itt úgy lé vót takarra. 
(R.)

Nr. A tisztaszoba dísze volt a 
vetett ágy. Korábban minden köz
ségben ez fehér volt: fehér volt 
az ágyterítő, hímzett vagy fodros. 
Ebben a században kezdik az 
ágyakat színes térítőkkel leterí
teni. Ez községenként változó volt: 
Ludason és Kelebián bordó ágy
terítő volt a divat. Topolyán és 
Moravicán a színes tarka mintás 
szövet ágyterítőket kedvelték. A 
vetett ágy lényege az, hogy minél 
magasabb legyen. Moravicán a 
gazdalány ágyát nem egy, hanem 
két ágyterítővei terítették le, 
olyan magas volt. Kelebián, sőt a 
legtöbb kutatóponton, hogy ma
gasítsák az ágyat, az ágy szélére 
rámát tettek, és erre tették fel a 
tollneműt. A szegények úgy ma
gasították meg ágyukat, hogy 
egy-két szalmavánkost is berak
tak a többi közé.

vö, supelát, sutty, tisztaszoba

vezérfal vezérfal (-at, -ak, -a) 
fn. „a ház külső fala”. K.

Vannak köszfalak, még van a 
vezérfal.

vö. anyafal

vezérkaró vezérkaró (-t, -ók, 
-ja) fn. „hosszú gerenda falverés
nél”. M, Z, T.

Jobbrú-balrú égy szál dészka 
vót. Itt kívű még vót a vezérkaró. 
Ezék gérédákbú vótak fölállíttá. 
(Z.)
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vihardeszka vihardészka (-át, 
-ák, -ája) fn. „a nádtetőt szegő 
léc”. L, M, Z.

Ezek a vihardészkák elfogták a 
nád végit, a szél nem bírja ki
kezdeni a nádat. (L.)

vö. sörtedeszka, stablódészka, 
verébdeszka

vihargyertya vihargyértya (-át, 
-ák, -ája) fn. „június 20-án szen
telt gyertya”. K, L, R.

Nyáron van ez a János Pál nap
ja, akkó szentölik a zidő ellen a 
vihargyértyát, oszt ojan esetbe, 
ha gyün a felhő vagy valamijén 
borulás, akkó gyújtották mög. (K.)

Nr. Rábén nemcsak a gyertyát 
gyújtották meg, hanem imádkoz
tak is hozzá. A következő imát 
mondták:

Énok is Illés! Lassan zörgessé
tek a zegeknek kapuját,
Mert nálunk lakozik az Ür 
Jézus
szerelmes szent fiával. 
Hozzátok el a szent kenetét, 
amellyel az Ür Jézust mégken- 
tétek,
kennyétek meg házainkat, bar
mainkat, jószágainkat, 
mindaszt, amit a jó Isten táp
lálékul hagyott.
Arra zörgesséték aZ egek ka
puját,
amerre semminemű kárt ném 
okoz.

Aztán arra fordútunk a vihar 
felé és montuk:

Oszlossa az atyám, oszlasson a 
fiam,

oszlasson a Szentlélék, Isten 
ereje! 

vö. szentelt gyertya

viharmentő viharmentő (-t, -k, 
-je) fn. „ablakra való fatábla”. L.

Viharmentők vótak, készítéttük 
dészkábú. Ugyanojan méretű vót, 
mint a zablak, a zablakba pászót. 
A jég ném bírt ráverni, mert ak
kó leginkább szimpla ablakok vó
tak. 

vö. zsalugáter

vikli vikli (-t, -ik, -je) fn. „pó- 
lyásfödém”. B, Ó, T, Z.

A plafonyt viklibű csinátuk. 
Hát sarat csinátunk, akkó éteri
tettük a szálmát, amilyen hosszi 
a vikli, a vikli ki vót vággá égy- 
formára, akkó főcsavartuk, ki- 
téttük égy kicsit mégszíkkanni és 
ezután raktuk ki. (Z.)

Nr. A fiókgerendákat vagy ki
vésték vagy pedig rászögeztek 
egy-egy lécet, hogy az tarthassa 
a pólyásfödém lécét, a viklifát. 
Ebbe helyezték azután a szalmá
ból tekert Vikiiket. A legalkalma
sabb a zabszalma volt. A szalmát 
asztalon sározták be, hasonlóan 
készítették, mint a kemencéhez a 
szalmacsíkokat, csak ezeket föl
csavarták a viklifához. A kész 
hurkákat azután szorosan egymás 
mellé rakták. Néhány napig szá
radt, ekkor vagy száraz homokot, 
vagy pedig hamut szórtak rá, ré
szint azért, hogy melegebb legyen, 
részint pedig az egerek miatt. 
Amikor megszáradt, alul-fölül 
polyvás sárral betapasztották, 

vö. pallat, stukát
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vízvető vízvető (-t, -k, -je) fn. 
„cserépsor vagy léc a víz elveze
tésére”.

Hogy a falra ne fojjon a víz, 
vízvető van. Van, ahun cserépbű 
vót, de most mán leginkább tég
lábú van, a régiekné deszka vót. 
Vót úgy, hogy befürészőték még 
cifrászták, de most mán téglábú 
van. (M.)

Nr. A deszkaoromzatú házak 
vízvetője deszkából volt. A téglá

ból készült oromzatok esetében 
szorosan egymás mellé rakták a 
hódfarkú cserepet. Ludason és 
Kelebián a nádas házakon nem 
volt vízvető.

vödör vödör (-rőt, -rök, -je) fn. 
„vízhordó edény”.

Vót ustorfa, akkó azon vót a 
vödör, fábú vót a vödör. (M.)

vö. faivödör



z
zabszalma zabszalma (-át, -ák, 

-ája) „a zab cséplésekor vissza
maradt szalma”.

A Vikiit mégcsinátuk égy asz
talon, ha nem asztalon, akkó 
deszkán mégtekertük, de asztat 
zabszálmábú csinátuk vagy rozs- 
szálmábu, abbú vót a legjobb. 
Ászt szétterítik az asztalon, a 
rozssz&lmát vagy zabszálmát. A k
kó léterítik sárra. (T.)

závár závár (-t, -ok, -ja) fn. 
„fakilincs”. M, R, Z, T.

Vót závár, ojan füle van még 
billentyűje. (T.)

vö. fakilincs, faklipityó, kallan- 
tyú

zöld ág ződ ág (-at, -ak, -a) fn. 
„friss hajtás a készülő tetőn”. B, 
Z.

Nagy divat vót, főtéttük, akkó 
ződ ágat köttünk fő, és arra tét- 
tek kendőt, zsébkendőt, fejken
dőt. (Z.)

vö. májusfa

Zs
zsalugáter salukátér (-t, -ek, 

-je) fn. „lécből készült ablaktáb
la”.

Az mán elég jó mód vót, ha 
vót, akinek vót salukátérje. ó .

Nr. Kizárólag a módosabb gaz
dák házán vót zsalugáter. Min
den községben volt ilyen ablak
tábla, de sehol se vált általános 
divattá.

vö. ablak

zsellér zsöllér (-t, -ök, -je) fn. 
„olyan egyén, akinek nincs háza”. 
Đ.

Akkó nagyon sok zsöllér vót. 
Nálunk is tizenhárom évig lakott 
égy.

vö. árenda

zsétár zsétár (-t, -ok, -ja) fn. 
„fejőedény”, ó.

Réndés zsétárom vót, réndés 
zománcos zsétárom, még vót ném 
zománcos zsétár is.

zsidókereszt zsidókérészt (-ét, 
-ék, -je) „falba használt mereví
tő”. Z.
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A sarokba vót ijen léc. Ennek 
a végire kisebb körösztöt tettünk, 
hogyha repedne, ne engéggyé 
szét. Mink úgy hittük: zsidóké
részt. Mindén emelés után betét- 
tűk, a sarokba téttük.

zsindely zsindéj (-t, -ek, -t) „fa
lemezből készült tetőfedő anyag”. 
R, Z. zsindél (-t, -ek, -je) ó . sin- 
dél (-t, -ek, -je) B, K, L, M, T.

Zsindéj vót sok hejön. Szőreg- 
rű hoszták, a fateleprü. Ászt sző- 
gétéJe két hejön. Ojan vót, mint 
a palló, nútfédörös. Belemön égyik 
a másikba. □  Vót több házon zsin
dél, fazsindél. Ászt úgy szégték. 
Ö. □  Fasindélés házak is vótak. 
Vótak ijen fenyőfa dészkábú, oszt 
akkorák vótak, mint égy cserép. 
Éppen úgy vótak főrakka, mint a 
cserép, B.

2. „hódfarkú cserép”. T.
A barkát, a virágvasárnapi 

barkát szokták vinni a temp
lomba. Anyám oda szokta ten
ni, begyugta a sindél alá. Sin- 
délés vót a házunk, agyagbú vót.

Nr. A század első évtizedében 
ezen a vidéken igen gyakoriak 
voltak a zsindelyes házak. Maj- 
dánban például 191'1-bán 81 zsin- 
delyes ház volt. Később kizárólag 
a szélmalmokat zsindélyezték, 
mert azoknak a teteje forgatható 
volt.

zsinórpad zsinórpad (-ot, -ok, 
-gya) fn. „a tető lécezete”.

Mindig még köllött nézni, mi 
lész a födém, mive lesz a tető 
leföddé. És akkó utána mégcsiná- 
tűk a zsinórpadot, és a zsinórpad- 
ra rávittük, amivé lé lész főddé. 
(T.)

zsírmécses zsírmécses (-t, -ek, 
-e) fn. „zsírral világító mécs”.

vö. mécs, pilács

zsúpfedél zsúpfédél (-et, -ek, -e) 
fn. „rozsszalmából készült házte
tő”.

Vót ijen zsúpfédél, vót zsúp- 
szalmábú. A  zsúpfedő rozsszalmá- 
bú vót. Amit én hallottam. Rozsot 
vetettek. A rozs magos szalmájú, 
ászt ném engették a csíplőgépén 
át, csak úgy verték ki a fejit, és 
abbú létt a zsúpfédél. (Ó.)

Nr. A zsúptető készítését csak 
Bezdánban és Moravicán ismer
ték. Kreko Éva adatközlőnk sze
rint az ő édesanyja korában, te
hát a múlt század hetvenes évei
ben, Bezdánban még álltak szal
matetős házak. A viszonylag pon
tos technológiai moravicai ismer
tetés arra utal, hogy ebben a köz
ségben még századunkban is vol
tak zsúpfedeles épületek.

vö. szalmatető



A KUTATÓPONTOK NYELVJÁRÁSI 
JELENSÉGEI

Mint már a bevezetőben kifejtettem, a nyolc kutatópont megvá
lasztásában azt a szempontot is figyelembe vettem, hogy az egyes 
települések lakói más-más vidékről költöztek jelenlegi lakhelyükre, 
tehát korábban más-más nyelvjárást beszéltek, és ezek a nyelvi kü
lönbségek napjainkig több-kevesebb változatban fellelhetők. Az egyes 
nyelvjárási típusokra több kutatópontot is választottunk; hogy miért, 
arra ugyancsak a bevezetőben utaltunk. így tehát a nyolc település 
nyelvjárását nem külön-külön tárgyalom, hanem az azonos nyelvjá
rási osztályba tartozókat együtt tanulmányozom. A nyolc települést a 
fentiek alapján öt nyelvjárási típusban vizsgálom. A nyelvjárási osz
tályok elkülönítésekor Kálmán Béla és Imre Samu meghatározását 
vettem figyelembe.

'1. Dunántúli nyelvjárás — Bezdán
2. Szeged környéki nyelvjárás — Kelebia, Ludas, Rábé
3. Déli palóc nyelvjárás — Zenta, Topolya
4. Közép-tiszai nyelvjárás — Moravica
5. Martonos nyelve
Martonos nyelve nem sorolható be szorosan az egyik nyelvjárási 

osztályba se, mert részben tartalmaz a szegedi nyelvjárásra utaló 
jelenségeket, de az ö megterhelése nagyon csekély, a martonosiak 
nyelve inkább é-ző. Ezt magyarázhatjuk azzal, hogy ennek a  tele
pülésnek a lakói részben Szegedről és a Jászságból, részben pedig 
Hevesből és Nógrádból érkeztek. A különböző nyelvjárási osztályok 
olyan jelenségeket is felvettek, amelyek az anyanyelvjárásban hiá
nyoznak, ezek már a regionális köznyelv, belső fejlődés hatására 
keletkeztek az itteniek nyelvében.

BEZDÁN NYELVI JELENSÉGEI 

Magánhangzórendszer

A bezdániak nyelve a dél-baranyai nyelvjárásba sorolható. Az 
idősebbek nyelvében a magánhangzók száma nyolc rövid és négy 
hosszú volt, tehát hiányzott az í, ú, ű hang, helyette rövidet ejtettek. 
Ez a jelenség máig megfigyelhető, de kizárólag az idősebbek nyelvé
ben.
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1. Eszerint a köznyelvi í, ű, ú helyén a nyelvjárásban i, ü, u 
hallatszik: bucsu, fűt, fűz, tűz, viz.

Búcsúra meszétünk, a bucsu az mán téli meszelés.
Úgy hitta: kuckó.
2. Jellegzetessége a bezdáni nyelvjárásnak a nem teljes fokú 

ö-zés: döllő, gyöp, förösztöttük, fölhő, köllött, köröszt, röndös, pörőt, 
zsöllér.

Akkó gyütt Gákova felü égy fölhő, akkó csapott bele a villám 
oda a szédérfáhó, beiriént a szobábo.

3. A középzárt é fonéma is előfordul hangsúlyos és hangsúlyta
lan helyzetben egytagú, magas hangrendű és vegyes hangrendű sza
vakban is: égy, gyértya, embér, gyerék, gérénda, isztérnye, keménce, 
melénce, véranda.

Kendér karóbu létt mégcsinávo a keméncének a váza.
Néha az i helyén is é hallatszik, pl. virraszt helyett vérraszt.
Akkó még nagy vérrasztó vót, ném úgy, mint most.
4. A zártabbá válás tendenciája élő jelenség a község nyelvében. 

A köznyelvi o helyén gyakran hallani a nyelvjárásban u: csuda, fújt, 
vánkus, ustor.

Akkó a tetejin vót kisvánkus, annak az eleje is slingüt, nagyon 
szép vót.

Ugyancsak a zártabbá válás jelensége a köznyelvi ö helyén a 
nyelvjárási ű: gyűkér, szentül, slingüt, szütetett, tü [tő].

Tíz cénti szélésen a faltüvit éhuzták sárgávo.
A köznyelvi a-ban a nyelvjárásban gyakran o is lehet: borozda, 

kokas, magos, lábos, komra.
Észt szalufának, ászt kokasülőnek mongyuk.
A köznyelvi al-hangkapcsolat ó-nak hangzik a következő szavak

ban: szóma, óma, ómárium.
Akkó ném vót ám sifonyér, ómárium vót még kaszni.
A kötőhangzó leginkább o-nak hallatszik:
Mikó mégvétték a mijeink azt a házot, akkó az ojan picike 

kis ház vót rajta.
O hallatszik a -bán, -vál, -va határozóragokban, illetve határozói 

igenév képzőben.
Tömőfávo vertük.
5. Az il hangkapcsolat helyén csak i van: szíva.
A lékvárt hosszi szivábu csinátuk.
6. Gyakori a pótlónyúlás az -l és -r kiesésének a hatására: akó, 

bőcső, bóthajtás, kóbász.
Ha nékem gyüttek segíteni, ászt vissza köllött szógáni.
7. A -ból, -bőZ határozórag az idősebbek nyelvében -bu, •bü, a 

fiatalabbaknál már ez is megnyúlik: bú, bű.
Téttünk hat kanál vizet és a söprübü, akivé söpörtük a szobát, 

abbu vágtunk.
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Tehát a magánhangzók az idősek nyelvében: 

u ü i
o ö é ó ő é

a e é

II. Mássalhangzórendszer

A bezdáni mássalhangzók száma megegyezik a köznyelvben ta
lálhatókéval, csak az egyes mássalhangzók megterhelése eltér a köz
nyelvitől.

8. A köznyelvi ly helyett Bezdánban gyakran l-t ejtenek: göm
bölű, hele, sarágla, selém, polva, válog, vállu stb.

Ha nem vót polva, akkor a fürészpor is jó vót.
Ház tetején gólafészék.
Hordósi Feri mindig részeg.
Természetesen Bezdánban is használják a ly helyén a j hangot.
Általában ojan helén vót, ahol léhetétt bevájni a hégybe.
9. A palatalizáció erős. A köznyelvi n-ből gyakran hallani az ny 

hangot: Bézdány, dunyha, kányái, léhetnye, teknyő, tulipányos, pia- 
fony, szappany, sifonyér.

Vót ojan, aki az isztérnyébe élire fölállította a baltát.
Az ny depalatalizációja is előfordul: Ián, szégin, légin.
Vót nékém égy első unokatestvérém, az férhő mént, szégin Ián 

vót, gazdag legénhő.
10. A köznyelvi j-ből a nyelvjárásban gy lesz: gyün, valamint az 

r+ j  kapcsolatban is rgy: borgyu, vargyu.
Mikó mén ki tavassza a kisborgyu, akkó abroszt terítenek.
11. Gyakori a mássalhangzó megnyúlása a szó belsejében: allu, 

döllő, föllü, füttő, méjjet, vállu.
A fölső, döllőn vertek legtöbbet.
12. A mássalhangzók teljesen hasonulnak: d + l hangkapcsolat

ban: pallás, palló, az r+ l-ben talló, salló, a g+n-ben: tennap stb.

III. Alaktani kérdések

13. Hiányoznak azok a tőbelsejű, időtartamot változtató tövek, 
amelyek u, ü, i-re végződnek, mert ezek nyelvjárási alakban rövidek: 
kút—kutat, tűz—tüzet, bucsu—búcsút.

14. A disznó—disznaja disznója változatban is él.
A v tövű névszók esetében tó, tavat, tót, hó, havat, hót változat 

található.

a) Névszóképzés
A kibocsátó nyelvjárásban kedvelt volt a kicsinyítő képző. A mai 

bezdániak nyelvében erre mi nem találtunk példát, mert valószínű
leg a téma olyan volt, hogy erre nem volt lehetőség.
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b) Névszóragozás
15. Hangtani eltérés mutatkozik a köznyelvhez viszonyítva: a 

-hoz, -höz, -hez nyelvjárásban -hó, -hő: géréndáhó, létráhó, hégyhő 
stb.

A -ból, -bő, -tói, -tői, -ró, -rő az idősebbeknél -bu, -bü, -tu, -tü, 
-ru, -tü. A fiatalabbaknál már hosszú a szóvégi magánhangzó:

Kendérkaróbu lett mégcsináva a vázzá.
Fődbü csinátuk.
16. A -bán, -ben, -ba, -be közötti különbség Bézdánban is elmo

sódott, de a -bán helyett -bot ejtenek.
Bézdánybo, aki csináto a kemencét, az az öreg Róka.
17. A -kor rag -kó alakban jelentkezik:
Józsefkó köll kiültetnyi a paprikát.

c) Birtokos személyragozás
18. A birtokos személyragok az -a, -ja, -e, -je, de a birtokos szó 

relatív tövében használják az i váltóhangot is.
Boris ángyi életibe kesztek é pingáni.
Az ipám monta, hogy a kigyó fejit léásták.

d) Igetövek
19. A v tövű igénél: a hi, szi, ri, nyő egyes szám harmadik sze

mélyében ril, hil, nyöl.
A vátott gyerék az nem nyöl.
A hi, ri, szü igéknek, mivel nincsen hosszú, relatív tövük, a tol

dalékok a rövid tőalakhoz járulnak: hittuk, szüttük, szütettük.
Ászt nádda lészütték.

e) Igeragozás
20. Az -it képzős igéknél a kijelentő mód és a felszólító mód 

t+ j kapcsolata jj-ben realizálódik: szijják, randijják, kiszálkásijjuk.
A verebek odafészkének és lerandijják.
Bevagdalják baltávo, hogy légyén amibe beleakad a- sár, kiszál- 

kásijják.
21. A -suíc, -sük ragozás jellemzi a bezdániak nyelvét is.
22. A megy ige egyes szám harmadik személyű alakja a mén.
23. A főnévi igenév képzője -ni, de gyakori a -nyi változata is:
Eméntek sz'innyi a gyikinyt és akkó gyütt égy fölhő Gákova felü.
Mán biz annak meg kő lénnyi.
A  pallósra fő kő m'innyil
24. A -va, -ve határozói igenév v hangja ritkán hasonul az előtte 

lévő mássalhangzóval:
Két vánkus még a dunyha lepedőve le vót teritté.
Ritka hellén vót dészkáva bédészkázva.
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LUDAS, KELEBIA ÉS RABÉ NYELVI JELENSÉGEI

A három község nyelvi jelenségei alapján megállapíthatjuk, hogy 
az itt élők nyelve a Szeged vidéki nyelvjárástípusba tartozik: mind
három település lakói a XVIII. és XIX. század folyamán a Szeged 
környéki tanyavilágból és magából Szegedről települtek mai lakhe
lyükre. Néhány hangtani vonatkozásban és alaktani változásokban 
minimális eltérés van a három település között.

I. Magánhangzórendszer

Kelebia, Rábé és Ludas nyelvében nyolc rövid és hét hosszú ma
gánhangzó található:

u, ü, i ú, ű, í
o, ö, é ó, ő, é

a, e á,

1. Polifonémikus hangként él az d, é hang az el igekötő +  msh.
abszolút szóvége az l kiesésekor, az árr, err hangkapcsolatokban idő
tartamcsere hatására, valamint a regge szóban.

A móvásoknak röggé pálinka az mán világos.
Kilenc éjjé, nappá köllött tüzeni.
2. A három község nyelvjárásának az alapvető jellegzetessége a 

független ö-zés magas hangrendű szavakban, hangsúlyos, hangsúly
talan helyzetben és a toldalékokban is: gyöp, hogy, lőtt, sző, tött, 
bérös, epör, esött, ereszködött, kemönce, kendör, nyerög, pöröl, pör- 
nye, szelemön, szentőtt, verőm stb.

Valamikó a nagyapám meséte, vótak lént a fődbe, mint a bún- 
k'irok csináva vermök.

Annak idejin a verőmbe töttek árpát is.
Elősző mögkörösztőték a gyerököt.
3. Jellemzője a  települések nyelvjárásának a é hang megléte, 

de ennek megterhelése kisebb az ö hangok megléte miatt. E fonémát 
találunk a vegyes hangrendű, egyes egytagú szavakban: égy, té, gyér- 
tya, gérénda, mészél, szécska, szérda, véranda. Zárt e hang található 
az idegen eredetű szavakban: amérikánus, bunyévácok, fundamen
tum, porcelán, sindél, salukátér stb.

A fanglit valamikó csérpáknak hittük.
A halott mellé m'iggyútották a gyértyát.
4. Zártabbá válás jelentkezik a köznyelvi 6, ő helyén, a nyelv

járásban ú, ű hallható: rúzsa, túrú, fúrú, kű, szű.
A  kűrúzsa jó vót fülfájásrú.
A köznyelvi o helyén a nyelvjárásban u hang van: ustor, csűr- 

gás, fújt.
Ustorfa, amive húzik a vizet, kútágcis, kútgém.
Ojan, mint a válú, erre tették rá. Csúrgásnak montuk.
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5. Előfordul a  köznyelvi é helyén a nyelvjárási í, de nem jellem
ző az f-zés egyik településre se: píz, kik, kimény, keminy, égisz, szö
gíny, esi [cső].

Vót egy tíz-tizenöt ház, az égisz a Makrákbú át.
6. Kelebián és Ludason előfordul a ű depalatalizációja is. Nyelv

járási ű helyén i: híves, bíbájos.
Piriteken nem físüköttek az asszonyok.
Vót itt 'igy bíbájos asszony.
7. Az a—á hangkapcsolat zártabbá válik: borozda, lábos, magos. 
VcLsláboson fösztek a kímíny alatt.
8. A magánhangzó időtartama megváltozik, meghosszabbodik az

I, r, j hang kiesésének hatására: főd, hód [hold =  terület-mértékegy
ség], bótos, bóha, bőcső, ódal, szóga, ződ.

Ekezd imátkozni, a karóhó szúr négy barkát, hogy az ű fődjit 
ne verje el a jég.

Mentek este énekőni karácsony bűttyin.

II. Mássalhangzórendszer

A községek mássalhangzói megegyeznek a köznyelvben található 
mássalhangzókkal, tehát 25 hangból állnak. Természetesen itt is kü
lönbség mutatkozik a  mássalhangzók megterhelésében a köznyelvhez 
viszonyítva.

9. Kelebián, Ludason és Rábén az ly helyén leginkább j  hang 
van: bog ja, csömpöjeg, csobojó, Erdéj, gömöje, pojva, rostéj, sarágja.

Akkó vót két ágy, nyoszojaágy.
Hiátustöltőként gyakran szerepel a j hang: dijó, fijú, példájul; 

ly helyén I is állhat: hel, luk, selém, válú stb.
Tugya, ijen helén nincsen házhel.
10. A köznyelvi n palatalizálódik a nyelvjárásban, ny-ként hang

zik. Különösen gyakori a ny palatalizációja a földrajzi nevekben: 
Bézdány, Kanyizsa, Majdány, Martonyos, de természetesen közne
vekben is előfordul: abronyica, fony, rokony, teknyő.

öreganyámná ott vót a katlany, mibe melegítöttük röggé a vizet 
a jószágnak.

111. A mássalhangzóknak a köznyelvtől eltérő teljes hasonulását 
is megfigyelhetjük:

l +  j  hangkapcsolatból jj: ajj 
r +  I hangkapcsolatból II: talló, salló, de korlát 
d +  I hangkapcsolatból II: pallás, palló 
g +  n hangkapcsolatból nn: ténnap.
Affrikálódás mutatkozik a jön igében: a gyün hangalakhoz kap

csolódnak a toldalékok.
Ehúzza a zajját.
A palláslukba beletötték a piros kukoricát.
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III. Alaktani kérdések

a) Névszótövek
12. A névszótövek megegyeznek a köznyelvi névszótövek alak- 

változataival. Az ó a-val váltakozó névszótőben: az ajtó—ajtaja, 
disznó—disznaja mellett használatos az ajtója, disznója forma is.

A régieknek nem vót üvegajtójuk.

b) Névszóragok
13. A határozóragok: -ból, -bői, -tói, -tői, -ról, -ről a nyelv

járásban -bú, -bű, -tú, -tű, -ni, -rű alakban élnek: árandábú, alúrú, 
sárbú, anyósomtú, nádbú stb.

Mink hároman ettünk égy tányérbú.
Ha kivűrü vót, akkó kerek /oga vót a létrának.
Kötéllé körösztűfogták, hogy ne essen szét.
14. A -hoz, -hez, -höz határozórag kétalakú: -hó, -he, -hő; rit

kán előfordul még a -hon, -hon változata is.
Itt Ludason csak szűtték, léchön szűtték.
Fokhajmát töttek a dunnikájáhon, erre úgy emlékszök.
15. A -szór, -szer, -szőr határozóragnak -szó, -sző alakja van.
Luca napján ném hítták a tyúkokat, meg hétsző, mög kilencő

attak nekik önni.
jl6. A -kor rag nyelvjárási változata -kó: karácsonykó, három- 

királyokká, gyértyaszentölőkó.
Akkó mán gyorsan megkörösztőték, égy hónapot se köllött várni.
17. A -bán, -ben, -ba, -be közötti különbség jelentése a nyelvjá

rásban elmosódott.
A kukorica az góréba vót, de mi katárkának montuk.
Fővittek pár vagon búzát, akkó a búzába aluttak.
Amikor az embör bemönt a zistállóba, akkó vót égy kis tükör, 

mer ojan vrácska vót, néhogy a jószágot mégbabonázza.

c) Birtokos személyragok

18. Az egyes szám harmadik személyének birtokos személyragjai 
megegyeznek a köznyelvivel: -a, -ja, -e, -je, a többes számban pedig 
-uk, -ük, -juk, -jük.

A birtokos személyrag relatív tövében gyakran jelentkezik i vál
tóhang e helyett: hetibe, szélibe, végibe, tetejire.

Halottak hetibe nem jó meszéni.

d) Igetövek

19. A több alakú igetövek: -hi, ri, szü fő hosszú magánhangzós 
szótári alakjukhoz kapják az -sz, -tok, -tek, -tök, -nak, -nek, a j-vel 
kezdődő személyragokat, a -tt időjelet, a -ni főnévi igenév képzőjét
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és a -va, -ve határozói igenév képzőjét: hittük, hijjuk, szűttük, szüj- 
jük, szűrd, főni, főtt.

20. Az egyes szám harmadik személyében a megy ige mén for
mában használatos.

e) Igeragozás
21. Az -ít képzős igéknél a kijelentő módban és felszólító mód

ban -jj, -j hangot ejtenek.
A pallér az igazíjja ékeket.
22. A mély hangrendű igéknél kijelentő mód jelen időben az 

egyes szám harmadik és a többes szám második személyében a sze
mélyrag -i, -ik, -itok, -itek.

Odat'észnek égy tojást, ráhányik a fődet
Az égyik a karóhoz szűvi, a másik mög vari.
23. A Szeged vidéki nyelvjárást beszélők nyelvében is gyakori a 

-suk, -sük ragozás.
A magokat ágyásba vessük, de kint a fődbe észt ném csinájuk.
24. A főnévi igenév képzője a -n i
25. A határozói igenév -va, -ve képzője Kelebián és Ludason 

hasonul az előtte lévő mássalhangzóval: fütte, keritte, fúrra, vésse.
Arra vót rárakka a bóthajtás.
Ott csak egyszerűen rá vót forditta.

ZENTA ÉS TOPOLYA NYELVI JELENSÉGEI

Topolya és Zenta magánhangzórendszerében nyolc rövid és hét 
hosszú magánhangzó van. A köznyelvhez viszonyítva a  középzárt e 
növeli a magánhangzók számát. A mássalhangzók száma pedig 25, 
tehát megegyezik a  köznyelvvel.

I. Magánhangzórendszer

A két község magánhangzórendszere tehát a következő:

u, ü, i ú, ű, í
o, ö, é ó, ő, é

a, e á

1. Az a, e hang csak plifonémikus hangként él, pótlónyúlás vagy 
időtartamcsere eredményeként jelentkezik: köznyelvi el igekötő he
lyet émént, együtt, a -va, -ve ragban: léccé, pizzé, vízzé, kikké. Az 
á megterhelése kizárólag az árrá, valamint a -val rag ejtésekor ta
pasztalható: sárrá, szárrá, avvá, lábbá.

2. Helyenként még jelentkezik az illabiális á az egyszótagú sza
vakban: fái, náp, valamint a—á hangkapcsolatban: kapál, kánál, szál- 
mává, álmárium, káláccsá.
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Nagy a megterhelése a középzárt e-nek hangsúlyos és hangsúly
talan helyzetben: b'i, mégy, szém, tesz, vész, hégy, dészka, gyertya, 
szerszám, pernye, péjva, áréndat eper, ékei, fészér, lepedő, flasztér, 
gerenda, kényér, keménce, szelemén, mécsés, verém, gyerék, címér.

3. Nagyobb az í megterhelése a köznyelvi é-hez viszonyítva: fifím, 
kik, píz, edíny, égisz, fehír, fázik, kímény, kíve, széginy. Köznyelvi 
e helyett állhat nyeljárási i is: girinc, kemince, teli, ügyi.

4. A zártabbá válás tendenciáját figyelhetjük meg a következő 
esetekben:

A köznyelvi o helyén a nyelvjársban u hang szerepel: csurgás, 
durung, furma, hun, kápuszta, ustor, vánkus. Szórványosan előfordul, 
hogy a hosszú ó nyelvjárási megfelelője a hosszú ú: túrú, fúrú.

A köznyelvi ő helyén a nyelvjárásban ű: ű, csű, tű (faltő), szú, 
hetfü, türűközű.

A könyelvi a-ból a nyelvjárásban o lesz: borozda, komra, má- 
zos, lábos, osztán.

5. A nyíltabbá válás, a depalatilizáció is előfordul néhány eset
ben. Könyelvi tí-ből nyelvjárási í lesz: híves, físiil, bíbájos.

A nádas ház télén melegebb, nyáron hívésébb.
6. A magánhangzók pótlónyúlását eredményezi az l, r, } mással

hangzó kiesése: akkó, bőcső, főd, bóthajtás, firhangót, gyógyút, kóbász, 
ződ.

7. A hosszú magánhangzók megterhelését eredményezi a  tolda
lékokban a végső mássalhangzó elmaradása: házhó, házrú, házbú, 
árendábú, téglábú, falhó, kútbú.

II. Mássalhangzórendszer

A két település mássalhangzó-állománya megegyezik a köznyelvi 
mássalhangzók számával, az egyes mássalhangzók megterhelése azon
ban különbözik a köznyelvétől.

8. A ly hang nyelvjárási alak Zenta és Topolya nyelvjárásában 
a j hang: bog ja, guja, hodáj, garaboj, kájha, sarágja, tűzhej, panda}, 
terebéjés. Ly hang helyett l-t is ejthetnek: ilen, hele, pélva, Káról, 
Mihál, műhel, sindél.

9. Fokozza a j megterhelését, hogy az Ij nyelvjárásban jj-nek 
hangzik: ajj, csinájja.

10. Erős fokú palatalizációt okoz a köznyelvi n helyett a nyelv
járási ny ejtése: csónyak, cséríny, abronyica, fony, igény és, katlany, 
nyöl, rokony, szénvonyó, sifonyér, teknyő. A d, t +  i, ü, gy, ty pala- 
talizációja: a tetyű, éttyünk (ettünk).

A patkán éttyünk.
A köznyelvi d a nyelvjárásban gy lesz a gyug, térgy szavakban.
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Affrtkálódás

Ilii. A köznyelvi j helyén a nyelvjárásban gy, a jön igében gyün. 
A könyelvi sz helyén nyelvjárási c a cokii, stóc szavakban.
'12. Ritkán előfordul az ny depalatalizációja, de ebben nem követ

kezetesek, mert ugyanaz az adatközlő palatális változatát is mondta: 
Ián, bárán, karácson.

13. A mássalhangzók teljes hasonulása bizonyos esetekben eltér 
a köznyelvi változatoktól:

I+ j hangkapcsolatból jj: ajj
r+ l hangkapcsolatból II: talló, salló
d + n  hangkapcsolatból nn: annak, maranni, szénni
d+ I hangkapcsolatból II: pallás, palló
14. Intervokális helyzetben az I hang megnyúlik: düllő, mellik.

III. Alaktani kérdések

a) Névszótövek

15. A névszótövek megegyeznek a topolyai és zentai nyelvjárásban 
a köznyelv szótöveinek alakváltozataival. Különbség néhány esetben 
található.

16. A borjú, varjú nyelvjárási alakja bomyú, varnyú, a toldalé
kok ezekhez a morfémákhoz kapcsolódnak: bornyúk, vamyúk.

17. A hangszínt és időtartamot változtató névszótövek: hó, tő — 
havat, tavat változat mellett használatos hót, tót alakban is.

b) Névszóragok

18. A köznyelvi -hoz, -hez, -höz határozórag kétalakú ebben a 
nyelvjárásban is: -hó, -hő.

Én láttam, mikó éméntem a halotthó.
Én nem szótam, csak élógtam a barátnőhő.
19. A -ból, -bői, -ról, -ről, -tói, -tői nyelvjárási megfelelője -bú, 

-bű, -rú, -rtí, -tú, -tű.
Ügy árúták a vászonyosok, vászonybú vót [lepedő], Doroszlórú 

arrú gyüttek ezek a szüvők.
No hallottam, hogy suttynak hiják, másoktú.
Ojan kis lécbű, dészkábú a fazonyt még csináta [kemence].
20. A -kor rag -kó alakban él: karácsonykó, vizkörösztkó, vásárkó.
Mikó lent jár az Űristen meg a Szent Péter, akkó égy kocsmáhó

értek.
21. -bán, -ben, -ba, -be közötti különbség itt is elmosódott.
Ném vót szabad a késsé belenyúni a tejbe, fáj a tehén tőgye.
Vaslábosba főzött kasztróba.
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22. A -tml, -vei, -va, -ve rag ejtése va.
Akkó le van saravá.
Villává főhányták a zembérék.
Az mán mehet törekké még szálmává.

c) Birtokos személyragok
23. Az egyes szám birtokos személyragja -a, -ja, -e, -je, a töb

bes számban -ukt -ük, -juk, -jük. A többes szám harmadik szemé
lyének -ok, -jók, -ek, -jek, -ök, -jök ragja már nem jellemző a 
nyelvjárásra.

Az én anyámnak vót négy nagy képje. Az égyik a báránt fogja, 
Jézus a báránt fogta.

d) Igetövek

24. A -vé tövű igék alapalakja a magánhangzós alak: nő, lő, 
sző, hi, rí, ví. Ezeknek egyes szám harmadik személyében jelentő 
módban van egy magánhangzóra végződő és egy I-re végződő alakja 
is. A toldalékok a magánhangzós alakhoz kapcsolódnak.

A kasztróba fői a katalnyon a zétél.
Csak jászolnak hitták.

e) Igeragozás
25. Az egyes szám harmadik személyében a mégy ige mén for

mában használatos.
26. A kiabál ige kajabál formában is él.
Rongyé cserétük a tányérokat, kajabátak.
27. Az -ít képzős igékben a kijelentő mód egyes szám harmadik 

személye és a felszólító mód egyes szám harmadik személye meg
egyezik: állíja, szőrijja, simíjja.

Emészt a kivikét összeállija és gyün az első terítés.
Kánállá és kézzé simiják a falat.
28. A -t végű igék jelen időben jelentő módban egybeesnek a 

felszólító mód megfelelő alakjával, tehát gyakori a  -suk, -sük rago
zás is.

Vizkerésztkó még van a gyertya szentőve, és akkó, ha beteg van 
a házba, azt gyúcsuk még.

A szentőtvizet, ászt a lakásba tarcsuk, ném szabad lecsukni.
Beáztassuk a sarat, hogy égy napig ájjon.
29. A -t végű igék esetében előfordul az összevont múlt idő hasz

nálata: nyitták, sütték, kötték.
A  keméncibe sütték a kenyeret.
Csak csóvába kötték.
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30. A főnévi igenév képzője leginkább a -ni, de előfordul -nyi 
formában is.

Annyit kő raknyi, hogy élég légyen.
Ha kinyől a gyerék foga, akkó lehet alunyi.
31. A határozói igenév -va, -ve képzője nem hasonul az előtte 

álló mássalhangzóval.
Télén, mikó benn vótunk az első szobába, ott vót jobban fővetvé 

a tollas ágy.
A párnák bizony szálmává vótak kitömve.

MORAVICA NYELVI JELENSÉGEI

Moravica fonémarendszere nyolc rövid és hét hosszú magánhang
zóból áll. Tehát a zárt é hang meglétében különbözik a többi kun 
településtől: Pacsértól, Pirostól és Feketicstől.

A moravicai nyelvjárás jellegzetessége, hogy a köznyelvhez vi
szonyítva é-ző és i-ző.

I. Magánhangzórendszer

1. Középzárt é hang található hangsúlyos és hangsúlytalan hely
zetben a magas hangrendű szavakban, valamint a vegyes hangren- 
dűekben és az idegen eredetűekben: mégy, szeg, szem, hegy, bétyár, 
gyértya, dérék, lékvár, fedél, bécsés, kérésztfa, mestér, físzér, selém, 
léjszni, verém, pécék, kendér, susztér, éstráng, védér.

2. A falu fő jellegzetessége, hogy az í megterhelése nagyobb a 
köznyelvi é helyén. Ugyancsak előfordulhat hangsúlyos és hangsúly
talan helyzetben is: kik, níz, píz, szíp, csípői, físzér, ídés, kípés (ké
pes), kísőbb, víkony, lípcső, kivé, égisz, fehír, cseríp, cselíd, kímíny, 
zenisz.

3. Zártabbá válás figyelhető meg. A köznyelvi o-ból a nyelvjá
rásban u hallatszik: csurgó, csurgás, csuda, durung, hun, itthun, ustor, 
vánkus. Szórványosan előfordul a köznyelvi ő helyén a nyelvjárásban 
ú : túrú, fúrú. Ugyancsak zártabbá válást eredményez a köznyelvi 
ö-ő nyelvjárási ü változata: hétfű, türül, türűlkőző, erdűsíg. Köz
nyelvi ő nyelvjárási ü: hű, csű, ü, szűrű.

4. Az i megterhelését növeli, hogy a köznyelvi e helyén a nyelv
járásban i hallatszik: girinc, igény és. Az ü helyén is lehet i: kilső.

5. A köznyelvi a helyén néhány esetben érvényesül a zártabbá 
válás, tehát a helyett o-t ejtenek: osztán, magos, lábos, borozda.

6. A magánhangzók pótlónyulását eredményezi az I, r, j mással
hangzó kiesése: bőcső, főd, bóthajtás, kúcs, ódal, fódoz, tódoz, vőgy, 
ződ, szógál, szóga, dógozik, mázóták, kiszűt [készült], akkó. Tehát a 
magánhangzók:

u, ü, i ú, ű, í
o, ö, é ó, 6, é

a, e 6
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II. Mássalhangzórendszer

7. A moravicai táj nyelvben 25 másallhangzó hallható, tehát szá
muk megegyezik a köznyelvben hallhatókéval. Az ly helyén itt is 
elsősorban j-t ejtenek: béjeg, bog ja, hejit, gömböjű, fojó, hejsíg, m i
jen, pendéj, nyoszoja, vájú, uájop, Topojára.

8. Növeli a j hang megterhelését, hogy a Zj hangkapcsolatban jj 
hangzik: ajj, csinájjuk, dűjjön, ragajj. L is hangozhat j-nek: jány.

Jányom, gyúrjál mán égy kis pogácsát!
9. A köznyelvi Zy helyett ritkábban Z is állhat: hele, luk, péZua 

(de péva is), selém, zsindél.
10. A köznyelvhez viszonyítva gyakrabban palatalizálódik az n, 

hatására a nyelvjárási n-ből a köznyelvbsn ny hallatszik: bödöny, 
fony. fazony, igényes, kény, plafony, rokony, teknyő, vászony, vonyó. 
Palatalizálódik a d hang is a dug igében: a nyelvjárásiban gyugnak 
mondják.

11. Az affrikálódás is ritkán jelentkezik: sz helyett c-t mon
danak: stóc.

A téglát stócba raktuk.
J -bői gy keletkezik: gyün. Moravicán is az r +j hangkapcsolat

ból rny lesz a bornyú, varnyú szavakban.
Kint vótak a gyöpön a bornyúk is.
12. Szórványosan fordul elő a zöngésülés is: a kunyhót itt is 

gunyhónak ejtik, akárcsak a többi kutatóponton.
13. A mássalhangzók teljes hasonulására csak néhány példát talál

tunk, amely eltér a köznyelvtől: d+Z hangkapcsolatból a nyelvjárás
ban ZZ lesz: pallás, palló, r+Z hangkapcsolatból ugyancsak ZZ: taZZó.

A talló mellett széttük a bondort.
A g+n  kapcsolatból viszont nn: ténnap.
14. A hangzóközi Z megnyúlik: düllő, nyílló, szőllő, porcéllán, 

szallag. Megnyúlik a szóvégi p és így kapcsolódnak hozzá a toldalé
kok a zsúp szóban: zsúppos tető.

15. Néhány, gyakran használt határozószó, kérdőszó végén elma
radhat a mássalhangzó után a t vagy a d: most—mos, mégin, máj, 
azé, má. Ez a jelenség is megtalálható a többi kutatóponton.

16. Hiátustöltő hangként j hang szerepel: dijó, jijók, fijam.
Nálunk négyfijókos suglót vót. A fijam évitte a köcsögöket.

III. Alaktani kérdések

a) Névszótövek

17. Az egyalakú és többalakú névszótövek a köznyelvben szoká
sos módon viselkednek. A v-s tőváltozatú névszók esetében: kű [kő], 
Zó, tű [tő], lé, a köznyelvhez hasonlóan, a v-s melléktőben rövid
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magánhangzó található. A csű [cső] tővégi magánhangzója a v-s vál
tozatban is hosszú marad.

Aki piros csűvet tálát, mehetett alunni.
A szú névszó nyelvjárási alakja a szúj. Ehhez a tő véghez kap

csolódnak a toldalékok is.
Rohanni ném rohatt. A szúj, az eszi még leginkább.

b) Határozóragok
18. A -ból, -bői, -tói, -tői, -ról, -ről nyelvjárási megfelelője a 

-bú, -bű, -tú, -tű, -rú, -rű. Ritkábban előfordul a -búi, -bűi, -rul, 
-rül, -túl, -tül alak is.

A tetőn kívül vót vájogbul is.
A konyhábul kesztük falmagosságbul [szabadkéményt építeni].
19. A -hoz, -hez, -höz határozórag nyelvjárási megfelelője a -hó, 

-hő: házhó, falhó, keméncéhő, sémmihő.
A katolikusokná ném mostak píntékén, sé keddén. Nincs szeren

cséjük sémmihő.
20. A kor időhatározó rag kó formában realizálódik.
Apám égy órakó főkőtött, méntem a birkákat lopni.
A falu mégszállásakó.
21. A -bán, -ben, -ba, -be határozórag közötti különbség elmo

sódott.
Vótunk Baranyába lakodalomba.
Kalapáccsa verégette, hogy zsinórba légyén.

c) Birtokos személyragok
22. Az egyes szám birtokos személyragjai az -a, -ja, -e, -je, töb

bes számú megfelelője pedig a -uk , -juk, -ük, -jük. A magas hang
rendű szavakban az egyes szám harmadik személyű birtokos személy
rag relatív tövében i van: kezin, girince, kerítésibe, szémit.

A halottnak a szémit lecsukják.

d) Igetövek

Az igei szótövek változatai hasonlóak a köznyelvéhez. Kivételt 
képeznek a többalakú igetövek közül a hí, rí, szí, nyő, fő, szű igék, 
amelyeknek csak v változatuk van. A v tőalakban a tővéghangzójuk 
megrövidül. A toldalékokat viszont a magánhangzós szótári tövükhöz 
kapják: -sz, -tok, -tö, -nak, -nek, -j-vel kezdődő személyragokat és -tt 
idő jelet.

Itt kivű tartottuk a színát. Vót égy kis kandi, kandinak hittük.
Akkó még szűttek, fonytak az asszonyok.
23. A mégy ige harmadik személyű alakja egyes számban a mén.
24. A jön igénél a gyün szóalakhoz kapcsolódnak a toldalékok.
Ha a halott öreggé válik, akkó öreggé gyütt vissza, fiatal, akkó

fiatalé gyün vissza.
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e) Igeragozás

25. Előfordul az e és az a hang megnyúlása egyes szám harma
dik személyben: ár, kél, vész.

Ád az isten.
26. A -t végű igék kijelentő mód jelen idejű alakjai egybeesnek 

a felszólító mód megfelelő alakjaival, tehát Moravicán is gyakori a 
-suk, -sük ragozás.

Mikó meghal valaki, mégállítcsuk az órát.
Ahun sok vót a gabona, ott mégmagosícsák a pallást.
27. A főnévi igenév képzője a ni alakban használatos.
28. A -va, -ve határozói igenévképző nem hasonul az előtte álló 

mássalhangzóval.

MARTONOS NYELVI JELENSÉGEI

A község nyelvének alapvető sajátossága a középzárt é haszná
lata. Esetlegesen előfordul a köznyelvi e helyén a nyelvjárásban ö 
hang is, de ennek a hangnak a megterhelése nem olyan jelentős, 
hogy a település nyelvét az ö-ző nyelvjárástípusba soroljuk.

I. Magánhangzórendszer

A martonosiak nyelvében nyolc rövid és hét hosszú magánhang
zó található:

u, ü, i ú, ű, í
o, ö, é ó, ő, é

a, e á

il. Polifonémikus hangként él az é hang az el igekötőben, abszo
lút tővégen az l kiesésekor, valamint a regge szóban.

Fonyott gyíkínnye vót főtévé.
Emút a vihar.
2. A középzárt é-t használják hangsúlyos és hangsúlytalan alak

ban, a magas hangrendű és a vegyes hangrendű szavakban a tolda
lékokban is: égy, bétyár, bétony, eper, deszka, gérénda, hegy, kémén- 
ce (kemince), kender, nyerégf verem, tengér, vetétt.

3. Köznyelvi e helyén ö is állhat: gyöp, köröszt, pör, pörnye, 
szentőtt.

Leméntünk négy métér méjén a fal elejin, léig pörnye vót.
Ha morog a tűz, akkó mán tuttam: pörlekédés lész.
4. Martonoson is használatos a köznyelvi é helyén a nyelvjárási 

i: píz, kíve, fehir, szégíny, legíny.
Én pízzé méntem dógozni.
A néném előttem mént férhő, kapott égisz szobabútort, ami ne- 

kém ném járt.
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5. A köznyelvi e helyén nyelvjárási i használatos: girinc, kemin-
ce, egíssíg.

Ha nagyobb vót a kemince, akkó tizenkét napig tüzétük.
6. A köznyelvi ü helyén Martonoson csak a külső szóban van 

nyelvjárási i hang.
Az a kilső tégla, az vót a köpönyegtégla.
7. Zártabbá válás következik be azokban az esetekben, ha a 

köznyelvi ó, ő helyén a nyelvjárásban ú, ű alak jelentkezik: ű, bű, 
bűt, csű, rúzsa, szű, tű [faltő].

Be vót ritkán lécezve, rászűtték a nádat.
Kűfazéknak neveszték. Nekünk is megvan még.
Ugyancsak zártabbá válás következik be, ha a köznyelvi o he

lyén nyelvjárási u hang van: csűr gás, mákus, ustor.
Karácsonykó mákus tésztát ettünk.
Ebbe a hangváltozásba sorolható az a jelenség is, amikor az 

a—á hangkapcsolat zártabbá válik: borozda, lábos, A kamra szó 
hangsúlyos a hangja is o-ként hallatszik: komra.

A tisztaszobát, azt én csak hótkomrának hílom.
8. Az l és r hangok kiesésének hatására Martonoson is meg

változik a magánhangzók időtartama: bűt, főd, bóthajtás, kúcs, kó- 
bász, ócsó, ódal, szógát.

Égy ablak vót rajta, még vót rajta égy ódalablak.
A bóthajtásba mán tégla mén.

II. Mássalhangzórendszer

A mássalhangzók fonémaállománya megegyezik a köznyelvével. 
Az ly hiánya és annak ejtése különbséget jelent a köznyelvhez vi
szonyítva.

9. Martonoson a j megterhelését növeli az ly—j megfelelés: bog- 
ja, csekéj, gömböjű, kájha, vájok, veszéj. Növeli a j hang megter
helését az is, hogy az I + j hangkapcsolatból jj teljes hasonulás lesz: 
ajj, átajjábú. Az Z hang helyett is j-t ejtenek a majtér, tajicska 
szóban.

10. Az ly hang helyett Martonoson is használatos az Z: helén, 
mélik, luk, pélva, sindél.

A falazáshó ném hasznátunk pélvát.
Ami a szobában van luk, az a cúg.
11. A köznyelvi n palatalizációja előfordul a szó elején, a szó 

belsejében és a szó végén is: nyől, abronyica, bödöny, bosztány, 
kény, fony, katlany, plafony, teknyő.

A göröncsök is mégpuhútak, akkó könnyebb vót kenyni.
Abronyicáva vittük a vizet
Előfordul a martonosi nyelvjárásban az n depalatalizációja is: 

sován.
Az torzszülött vót, sován.
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12. A mássalhangzók teljes hasonulásának egyes változatai Mar
tonoson is eltérnek a köznyelvitől: r +  l: talló, salló; d + 1: palló, 
paliás; l + j: aj ja, haj ja; g +  n: ténnap.

Afcícó a géréndáhó van csináva az állvány, hogy a mesterek bír- 
janak a palláson dógozni.

A tallón összeszéttük a töreket.
A fal ajja feketévé vót ehúzva.

III. Alaktani kérdések

a) Névszótövek
A névszótövek többnyire azonosak a köznyelvi szótövekkel, né

hány esetben a nyelvjárásban különbség mutatkozik.
13. Az o-t a-val váltó névszótőben az ajtó—ajtaja, disznó—disz

naja esetében még él a szabályos alak, de használják helyette az 
ajtója, disznója alakot is.

Odaátt a konyhaajtójáhó és mégborotvákozott.
14. A szú szótári tőalakja Martonoson is szuj. Ehhez kapcsolód

nak a toldalékok.
Ném téttük ládába, mer belement a szuj.
15. Nem véghangzóhiányos névszótöve van a borjú, varjú szó

nak, mert ezek nyelvjárási megfelelője a bornyú, varnyú, s ezekhez 
kapcsolódnak a toldalékok.

A kisbornyúknak attunk a karácsonyi morzsábú.

b) Névszóragok

16. A határozóragok: -ból, -bői, -tói, -tői, -ról, -ről alakja a 
martonosiak nyelvében is kizárólag: -bú, -bű, -tú, -tű, -rú, -rü.

Errű a szémverésrű észt a vizet mérjük rá.
Amit a téglabú csinátak, annak vót négy oszlopa.
Köllött az odbortú engédéj.
17. A -hoz, -hez, -hoz határozórag kétalakú: -hó, -hő. Ritkán 

előfordul -hon, -hon változatban is.
A vájokvetéshő köllött csak kettő.
Azé mént a másik asszonyhó, mer mégrontotta.
A gyértyát az ablakba tették, most mán a fejihőn [halott].
18. A -szór, -szer, -szőr határozóragnak -szó, -sző alakja van.
Vót, aki mindén ünnepre bemeszét, vót, aki éccé, kéccé.
19. A kor nyelvjárási alakja a kó.
Karácsonykó szoktuk beleténni az almát, vízkérésztkó kivéttük.
20. A -bán, -ben, -be, -ba ragok közötti különbség Martonoson 

is elmosódik. Kizárólag a -ba, -be változatban használják.
A sárvájokba én téttém pélvát.
Nyáron ebbe a kiskonyhába fősztünk.
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c) Birtokos személyragok

21. Az egyes szám harmadik személyének birtokos szeméiyragjai 
megegyeznek a köznyelvével: -a, -ja, -e, -je többes számban pedig 
-uk, -jufc, -ük, -jüJc. A birtokos személyragok relatív tövében gyak
ran jelentkezik az i váltóhang.

A ház végitű jártunk fő a pallásra.
Valamikó, Rúzsa Sándor idejibe.

d) Igetövek
22. A többalakú igetövek: hí, rí, szű, /ő, szí hosszú magánhang- 

zós szótári tőalakjukhoz kapják az -sz, -tok, -tök, -naJc, -nekf vala
mint a j-vel kezdődő személyragokat, a főnévi igenév képzőjét, 
amely Martonoson ni, és a határozói igenév képzőjét, a va-, ve-X.

Egyszerű kendérbű vót szűve.
Egy szál csű vót rajtam, az szíttá fő a vizet
23. A jön igénél a gyű tőhöz járulnak a toldalékok. De Marto

noson a jön ige nem kizárólag gyün formában használatos. Még az 
idősebbek is jön alakot mondanak.

Minden esztendőben följött égy újdonság.
Gondóják, a vén Lukács az kigyütt a sirjábú.

e) Igeragozás
24. A mély hangrendű igéknél a kijelentő mód jelen idő egyes 

szám harmadik és többes szám második személyében Martonoson is 
a személyrag -i, -ifc, -itoJe, -iteJc.

Gondóhatiy kétezér-nyócszázé véttük a házat
Látik, hajlong mán valami fekete.
25. Martonoson is dominál a -suk, -sük ragozás.
Amikó az készen van, akkó kézzé évessük.
26. A mégy ige egyes szám harmadik személyében jelen időben 

minden esetben mén.
Most mán mindégy, ha méghal is, ű oda mén, mégnézi.
27. Az ikes ragozás alkalmazásában következetlenek a martono- 

siak is. A harmadik személyű -ik rag utal e típusú igék meglétére. 
Az eszem—iszom ragozásában különbséget tesznek a cselekvés irá
nyulásában. Jól tükrözi ezt a következő példamondat:

Mer ha hazagyüvök délbe, akkó alutt-tejet észék. Hát ahogy 
észém az alutt-tejet, léérék az ajjára, mint egy ötdináros, akkora 
alutt vér vót. Hát mongyák, hogy a kígyó mégszopta a tehenet. Hát 
főmászik a lábán.

28. A főnévi igenév képzője a ni.
Visszakézbű kő dobni a szomszédba.
A határozói igenév -va, -ve képzője nem hasonul az előtte álló 

mássalhangzóval.
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A SZÓKINCS
A lakóház szókincsében — a köznyelvi megjelölések mellett — 

sok olyan kifejezést is találunk, amely kizárólag csak nyelvjárási 
alakban él, tehát a táj szónak bizonyos kategóriájába tartozik. A táj
szavak minden csoportja megtalálható a ház, a népi építészet szó
készletében. Emellett nagy számban találhatók olyan megnevezések 
is, amelyek a szakterminológiába tartoznak.

Szótárunk a hagyományos lakóházhoz kapcsolódó kifejezéseket 
tartalmazza, tehát egy letűnt életforma eszköz- és fogalomtára. Ma 
már ritkán alkalmazott építészeti megoldások nyelvi megfelelői ta
lálhatók meg benne. A szójegyzékbe több olyan címszót is felvet
tünk, amely korábban hozzátartozott a mindennapi élethez. A közép
korúak csak hallomásból ismerik őket, a fiatalabb korosztály, a 
húsz-harminc évesek számára pedig ismeretlenek. Emiatt nehéz meg
határozni, hogy melyek azok a szavak, amelyek már napjainkban 
megőrzött régiségek; ugyanis azok az adatközlők, akikkel a gyűjtés 
folyamán még beszélgettem, még maguk is főztek, esetleg látták, 
hogyan főznek a szabadkémény alatt, készítettek zabszalmából ba
nyakemencét, kijavították nádas házuk tetejét. S ugyanezek az em
berek napjainkban többé-kevésbé rendezett körülmények között él
nek, a régi bútorok mellett ott áll a villanytűzhely, s az élelmiszert 
már nem a kútba teszik, hanem a hűtőszekrénybe. így mi azokat a 
szavakat tartjuk megőrzött régiségnek, amelyekre az adatközlők ma
guk is azt monták: „csak az öregektől hallottuk.”

A nyolc kutatópont szókincsében leginkább az alak szerinti táj
szavakban mutatkozik eltérés. Ez többnyire a magánhangzók más
fajta megterhelési fokában, valamint az ly hang l-es, illetve j válto
zatában jelentkezik.

a) Alak szerinti tájszók: bog ja—bagja, komora—komra—kamra, 
fészer—físzér—féször, válog—vájog—vájok, akól—aku, verém—verőm, 
keménce—kemince—kemönce, almárium—almárum—ómárium, gém— 
gím. Minden kutatóponton: paliás, pálló, csurgó, kímíny, gyíkíny, 
lábos, tajicska, meszet, bőcső, főd.

b) Jelentés szerinti tájszók is találhatók a szókészletnek ebben 
a rétegében. A kanapé karospadot jelent. Tutaj Zentán sárgombóc
ból készült házat jelent. Moravicán almáriumnak nemeseik a fiókos 
szekrényt nevezték, hanem a kétajtós ruhásszekrényt is. A sorompó 
a konyha előtti lécajtó, de Moravicán a gazdasági udvart elválasztó 
kaput jelölik így. A hambár Martonoson górét jelent.

c) Valódi tájszók

A megjelölések egy része egész Bácskára jellemző, de a magyar 
nyelvterület más részén ezt a kifejezést nem alkalmazzák: banya- 
keménce, kamil, kamin, tarogja, lajtorja. Egy részüket azonban szű- 
kebb körben használják csak: boldogasszony ágya — gyerekágy a Ti-
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szavidéken, csömpölyeg zabszalmából készült sárcsík, Szabadka kör
nyékén ugyanez a fogalom a gömöje. A disznóólát Bezdában, ha 
deszkából készült, hidasnak, Martonoson a furkót szurdim ankónák, 
a szénatárolót Topolyán és Moravicán kandinak, a konyha előtti 
lécajtót Moravicán verőcenek nevezik, Bezdánban a létrának egykor 
lábitó volt a neve, a zsírosbödön ugyanitt vendő, a színcsorgás isz- 
térnye. A  priccs Kelebián kucó. A  paprikatermelők ma a paprika- 
törőt külü  nek hívják.

d) Szakszókincs
Külön csoportot alkotnak azok a szavak, amelyek a hagyomá

nyos építkezésekre vonatkoznak. Ezek jelentős része nyelvjárási szak
szó, amelyet a paraszt kőművesek, paraszt tetőfedők műszóként hasz
náltak. Ezek jó része köznyelvi szó, de ezeknek van egy mellék je
lentése is, amely a népi építészet terminológiájában használt műszó. 
Az ágas az ágas tetőszerkezet tartóoszlopa. A gerinc a tető csúcsa. 
A kaloda az a léc, amellyel a fal vastagságát szabályozzák. A kecske 
az ollóágas tetőszerkezetben a szelement tartja. A korc az a rúd, 
amelyhez hozzávarrják a nádat. Minden oszlopot a népi építészet
ben Zabnak is nevezhetnek. A rámába verik a falat.

A szakszókincs második rétegét azok a kifejezések alkotják, ame
lyek nyelvjárási szakkifejezések: bőrfa az a hosszú rúd, amely a 
jászol előtt áll. Köcsögcserép, kúpcserép, macskamászó a tetőt biz
tosító szélkötő deszka. Medvetégla a mezei téglaégetéskor összefolyó 
tégla. A medvegeréndák a górék alsó tartógerendái. A verébdészka 
az a léc, amellyel elszegik a tetőzet utca felöli alját.

A szakkifejezések között sok a kőműves-, illetve az ácsmester
ségből átkerült kifejezés: horogfa, szelemén, ajtótok, gerébtok, ko- 
szorúgérénda, körtető, állószékes tető, fűrfal.

e) Idegen eredetű kifejezések

A szakterminológiában nagyszámú idegen eredetű kifejezést is 
használnak. Ezek kivétel nélkül a német nyelvből kerültek át a népi 
építészet szókincsébe, s beilleszkedtek a népnyelv rendszerébe. Csak 
néhányat emelünk ki közülük: fángli, félhérung, héber, hógli, kré- 
dénc, kvadrát, majorpang, malter, módii, rigli, soppos, sprajcol, stu
katúr, lézonit.

Nem német eredetű idegen elemek is találhatók a szókincsben, 
de ezek nem a népi építészet szakterminológiájába tartoznak, pás
kom, ambitus, trózsák.

Meglepően kevés szerbhorvát eredetű megnevezést használnak: 
abronyica, duzsijanca, kutyár, ráta. A beszélgetések folyamán is csak 
néhány szerbhorvát eredetű kifejezést hallottam: zadruga, odbor, 
vrácska.
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A népi etimológiával keletkezett szavak sem maradnak ki a 
táj szavak közül. Ilyen az ajfurkapu, amelynek hosszan tartó nyomo
zás után sem tudtam megtalálni eredeti németes alakját, a kibli a 
német Giebel, a szokli a cokii változata, de ennek a legszellemesebb 
megoldása a zokni. Az adatközlő a ház lábazatát zokninak tartja, 
mert — ahogy mondta — ha nincs a háznak zoknija, olyan, mintha 
valaki ünnepélyes ruhában indulna a városba cipő nélkül.

A kölcsönvett szavak elveszítették nyelvtani nemüket, beillesz
kedtek a magyar tőtípusok valamelyik rendszerébe, és ugyanazok a 
toldalékok járulnak hozzájuk, mint az eredeti magyar kifejezésekhez.

Területi különbségek

Kevés olyan megnevezés van a lakóházaknál, amely községen
ként változik, tehát valódi tájszó. A legnagyobb tarkaságot a ke
mence készítésére használt szalmacsík megjelölésében tapasztaltam. 
Ennek minden kutatóponton más a megnevezése: Kelebián és Lu
dason gömöje, Rábén csömpöjeg, Bezdánban vikli, Martonoson kóbász, 
Zentán és Topolyán csífc, Moravicán hurka. Hasonlóan nagy az el
térés a hódfarkú cserép népi megnevezésében: fehér cserépnek, kis- 
cserépnek, téglacserépnék, téglasindélnék, mezei cserépnek, hazai 
cserépnek nevezik. Hivatalos megnevezését még az ácsok sem is
merték. Ugyancsak több szinonimája van a falverő furkónak, amely 
utalhat a fal verés technikájára: tömő, szurkáló, de bunkó, furkó, 
muszikoló, szurdimankó elnevezéseket is használtak. Ez a nagyfokú 
eltérés azért is különös, mert az egyes falverő bandák távolabbi 
községekbe is eljártak dolgozni, tehát a kölcsönhatás következtében 
egységes elnevezést várnánk. Falvanként, városonként, változik az 
oromfal elnevezése: fűrfal, kibli, tűzfal, tűzkibli, végdeszka, végfal. 
Ezek a fogalmak azonban az oromfal anyagára is utalnak. A fűrfal 
voltaképpen deszkaoromzat, a kibli pedig vakolatdíszes tűzfalat je
lent. Hasonló jelenség tapasztalható helységenként a létra szó ese
tében is. Ezt a kifejezést minden településen ismerik, de Marto
noson és Zentán taroglyának, Topolyán lajtorjának, Bezdánban az 
öregek Zábitónak is mondják. A kétféle kifejezéssel az említett te
lepüléseken a létra típusát különböztetik meg; ugyanis a létra kerek 
fogú, a lajtorja, taroglya és labitó pedig deszkafogú. A lakóház és 
a hozzá kapcsolódó melléképületek közül a legtöbb szinonimája 
az illemhelynek van, s erre valamennyi kutatóponton több megne
vezést is tudnak: árnyékszék, hajzli, illemhely, klozet, pervátó, pi- 
lyöre, reterát és vécé.

A szókincsben a területi eltérések részben a valódi táj szavak
ban mutathatók ki, részben pedig az itt élő lakosság nyelvi le
leményességében nyilvánulnak meg. A több jelentésű szavak metafo
rikus vagy metonimikus szabályai szerint alakulnak, mint például 
a már említett csík, hurka, kóbász, valamint ágas, kecske, láb, olló; 
furkó, bunkó, szurkáló, tömő.
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NÉPRAJZI TANULSÁGOK

Munkám során — a nyelvjárási eltérések mellett — arra is fe
leletet kerestem, hogy ezen a viszonylag kis területen, Észak-Bácska 
és Bánát csücskének körzetében vannak-e eltérések az itt élők épí
tészetében, vagy az egész táj egységesnek mondható, jóllehet az ott 
lakók más-más környezetből más építési tradíciót hoztak magukkal.

A régi hagyományokból, az egykori füstöskonyhából, a szobai 
cserépkályhákból, amely jellegzetessége volt a somogyi, zalai és 
veszprémi házterületnek, Bezdánban semmilyen emléket, utalást sem 
a tárgyi anyagban, sem pedig a szókincsben nem találtam. A régi 
falkészítési technikára, a rakott sárfalra azonban már utalásszerű 
adatot igen, amelyről részletesen szóltam a tömött falnál. A többi 
kutatóponton az anyatelepülésre a kívül fűtős kemencés háztípus, 
az alföldi lakóház volt a jellemző, s ezt a gyakorlatot folytatták 
egészen századunkig.

Fal

A lakóház legfontosabb építőanyaga a föld volt. Bezdánban a 
vert falat tömött falnak nevezik, a többi kutatóponton vert falnak, 
de ez a nyelvi elkülönítés nem utal tehcnikai különbségekre.

Korábban Bezdánban vesszőből is készítettek házakat, a többi 
kutatóponton is ismerik a vesszőfalat, de ezeket kizárólag gazdasági 
épületek, kerítések emelésére használták. A gömölyés sárfalat Zen
tán, Kelebián, Ludason karóvázra készítették, elsősorban gazdasági 
épületeket, de a szegényebbek még lakóházakat is építettek így. A 
vályogvetés általános gyakorlat volt, de csak akkor építkeztek így, 
ha nem volt a helyszínen megfelelő minőségű föld a vert falhoz. 
Kéményeket, kisebb aláfalazásokat készítettek ezzel a technikával. 
A két világháború közötti időszakban, a hatvanas-hetvenes években 
Ludason a vert falú házak mellett sok vályogfalat is húztak. A vá
lyogveréssel Ludason még napjainkban is foglalkoznak.

Tetőszerkezetek

A  régi nádas házak tetőszerkezete kétféle volt. A legtöbb épü
letnek a szerkezete szarufás volt, de a szarufás tetőszerkezet mellett 
gyakoriak lehettek a szelemenes szerkezetűek is. A lakóházaknál az 
adatközlők csak félágasra támaszkodó szerkezetre emlékeztek; ilyen 
épületeket még napjainkban is találhatunk. A Tisza mentén a sze
lement nem ágasfa tartja, hanem ollóágas, amelyet kecskének, szol- 
gafának, oiZónak is nevezhetnek. A századfordulón épített házak 
tetőszerkezete már állószékes.
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Tetőfedőanyagok

Korábban a legelterjettebb tetőfedő anyag a nád volt. Bogár
hátú tetőket csak ideiglenes jelleggel készítettek akkor, ha nem volt 
pénzük a tetőfedő anyag megvásárlására. A zsúptetőről minden köz
ségben hallottak, de korábban valószínűleg csak Bezdánban és Mo
ravicán voltak ilyen tetejű házak. Hogy valóban léteztek ilyenek, 
azt az bizonyítja, hogy mindkét településen tudták: a zsúptető rozs
szalmából készül, és azt csak kicsépelt rozsból lehet elkészíteni.

A Tiszavidéken a múlt század hatvanas éveiben, a fűrészelt desz
ka megjelenésekor gyakran zsindellyel fedték be a módosabb gazdák 
házaikat. A napsugaras házak egykor többnyire zsindelyesek lehet
tek.

A cserépfedés századunkban, a két világháború közti időszakban 
kezd elterjedni. A falusi téglaégetőben akkor kezdik el égetni a 
hódfarkú cserepeket, amelyeket a mezei tégla hatására mezei cse
répnek is szoktak nevezni.

Födém

A födémet kizárólag mestergerendával készítik. A ház hosszten
gelyével volt párhuzamos. Nálunk kevés olyan épület volt, amely 
egy mestergerendából állt volna. A két gerendát leginkább a konyha 
hátsó falán dolgozták egybe. A Dunántúlon használatos kereszt-mes- 
tergerenda emlékét és megoldását sem találtuk meg Bezdánban. A 
mestergerenda a régi alaprajzú házaknál sohasem szűnt meg, hanem 
a padlásra helyezték át és a kisgerendákat csavarokkal húzták hoz
zá. A szabadkémények megszüntetésekor legtöbb helyen a kémény 
lebontásával egyidejűleg a gerendákat is áthelyezték a padlásra.

A födémgerendák közötti teret általában náddal töltötték ki, 
amelyet mindkét oldalán letapasztottak. A nem gerendás házaknál 
pólyás födémet használtak, viklit, amelyet Kelebia és Ludas kivé
telével mindenhol alkalmaztak.

Deszkafödémet kizárólag az istállóba tettek.
A stukatúros mennyezetek a két világháború közötti időszak

ban terjedtek el.

Tüzelőszerkezetek

Csak kívülfűtős kemencéket használtak, amely formájában és 
anyagában időben változott. A századfordulón kizárólag szalmacsík
ból készült, boglya formájú kemencéket készítettek, amelyeket — 
Martonos kivételével — karóvázra erősítettek. A hódfarkú cserép 
megjelenésekor kezdik a cserépkemencéket is alkalmazni: ezek for
mája lehet boglya formájú, de hasáb alakú is. A két forma együtt
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él. A tisztaszobába hasáb formájú kemencét tettek, mert azt előke
lőbbnek tartották. A negyvenes években vályogból is készítenek 
hasáb alakú kívülfűtős kemencéket. Ezeket svédkályhának nevezték.

Tűzhelyek

A század elején, a tízes-húszas években még az idősebbeknél 
nem volt takaréktűzhely, az asszonyok a szabadkémény alatt az 
oldalpadkán főztek. Később a lakószobában, ha ilyen volt, a kis- 
padka helyére fölépítették a takaréktűzhelyet téglából, de leginkább 
vályogból. Ezeknek még nem volt sütőjük. A szabadkémények meg
szüntetésével egy időben a takaréktűzhelyek kikerültek a konyhába. 
Olyan megoldásra is emlékeztek adatközlőink, hogy a takaréktűz
hely, a sporhét a szabadkémény alatt állt, de ezt nem tarthatjuk 
területi jellegzetességnek.

A szabadkémények a múlt században még gyakran nából ké
szültek. Ezek nyomát már csak a visszaemlékezésekben és levél
tári adatokban találtuk meg. Űgynevezett feles szabadkéményeket 
építettek leginkább. Topolyán lábakon is állhatott a szabadkémény, 
Bezdánban a közfalról építették fel a boltozatát. Zentán pedig már 
a közfal tövéből indultak ki és úgy vezették fel a bolthajtásra. A 
szabadkéményeket legkorábban Bezdánban és Zentán szüntették meg, 
legtovább a tanyás településeken, Kelebián és Ludason őrizték meg. 
A régi tanyákon legtöbb helyen még ma is állnak a füstelvezető 
szerkezetek.

A házak homlokzata

A múlt században a falusi házak nagy része tagolatlan volt, a 
sima falfelületek jellemezték. A század közepén jelentek meg a népi 
építészetben a különböző stílusirányzatok. Leginkább a neobarokk 
és a neoklasszicizmus népies változata volt kedvelt. Ekkor kerültek 
a ház külső homlokzatára különböző díszítések. Többnyire a ház 
oromzatára. Az ablakokat párkányokkal díszítették. Feltűnő, hogy 
ezeknek a díszítéseknek semmilyen népi megnevezését sem talál
tam meg.

Az oromzatok nából, vályogból, téglából és deszkából készülhet
tek. A Tisza vonzáskörzetében gyakoriak a deszkaoromzatok, ame
lyeknek művészien kidolgozott példái még manapság is szép szám
ban láthatók. A napsugaras elnevezést azonban egyik helyen sem 
ismerték, kivéve a topolyai Barak István ácsmestert. Ludason és 
Kelebián — az egyszerű állóhézagos deszkaoromzatok mellett — a 
tűzfalat többnyire vályogból készítették, de ezeket nem díszítették 
ki. Topolyán kedvelték a téglaoromzatok neobarokkos formáit, ame
lyeket mézéskalácsháznák is neveztek. Bezdánban a téglaoromzatokat 
neoklasszicista formában képezték ki, de néhány neobarokk orom
zatot is találtunk, ami arra utal, hogy korábban ezeket kedvelték.



173

Tornácok

A Tiszavidéken a faoszlopos deszkamellvédes tornácokat alkal
mazták leggyakrabban. Topolyán is inkább ez volt a jellemző. Mo- 
rovicán, Bezdánban többnyire pilléres tornácok voltak, de Topolyán 
és Zentán is előfordultak. Kelebián és Ludason az egykori tanyák
nak nem volt gangja, századunkban építették hozzájuk, meghosz- 
szabbították az épület ereszeiét. így a régi tanyákon a ház náddal, 
a gang pedig cseréppel van befedve. Ebből is látható a hozzáépítés. 
Bácskában kizárólag oldaltomácokat építettek. Bezdánban nem talál
tunk egy olyan épületet sem, mint Baranyában, hogy a ház előtt 
keskeny vastag jón oszlopokkal alátámasztott gang húzódna.

Alaprajz
A húszas évekig egysoros alaprajzúak voltak az itteniek házai. 

Háromosztatúak voltak, szoba, konyha, kamra beosztásúak. A gaz
dagabbaknál a konyha utáni helyiség volt a lakószoba és ezt kö
vette a kamra. Faluhelyen az istállót mindig a lakóház folytatásá
ban építették fel, leginkább utólag, mert ennek a tetőszerkezete ala
csonyabb, lejjebb kezdődik a födémje. Az istálló folytatásában épí
tették fel a fészert a gazdasági eszközök számára. Soros az udvar 
elrendezése. Bezdánban a tehetősebb gazdák L alakban építík fel 
házaikat; ezt nevezik könyöképületnek. Az épület elfordulásában 
található helyiség többnyire nincsen födémmel ellátva. Ez volt a 
pajta.

Kelebián és Ludason a gazdasági épületeket nem sorban építet
ték, hanem körben az udvarban, s ezt a telekrendezést még akkor 
is megtartják, ha a házakat utcasorosan építik fel.

Gazdasági épületek

A legjellegzetesebb gazdasági épületek kétségkívül a gabonatá
rolók. Számtalan változatuk él a kutatópontokon. Bezdánban a búzát 
deszkából készült szántalpas hambárban és a padláson tartották. 
Kelebián vesszőből font hambárokat készítettek, amelyeket kívül-be- 
lül betapasztottak. Volt olyan gazdaság, ahol két-három ilyen kis 
építmény is állt vagy áll még napjainkban is. Ludason korábban 
voltak szán talpas hombárok, ma már nincsenek, helyettük újabban 
téglából készült gabonásokat készítenek; ezeket is hombárnak ne
vezik. A század elején gyakoriak voltak Ludason a gabonásvermek 
is. Martonoson vesszőgabonásban, szántalpas hombárban és gabonás 
veremben tartották a búzát. Zentán a tanyákon a vermeket, a vá
rosban a vesszőből font gabonásokat és a padlást használták fel e 
célra. Topolyán csak a padláson tartották a búzát, de emlékeznek 
még az egykori gabonás vermekre is. Moravicán a falualapításkor 
vermek voltak, ezeket az utcán ásták a lakóházak előtt. Később a 
padlásra került a gabona. Rábén többnyire a padláson tárolták a
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szemtermést, de különálló magtárak is voltak a nagyobb gazdák 
házaiban.

A pajtákban a dohányt szárították, ott, ahol a dohánytermesz
tésnek hagyománya volt. Ezek nagyméretű nyitott építmények vol
tak; még kocsival is behajthattak ide. Topolyán és Bezdánban a 
szénatároló helyet nevezik pajtának.

A disznóólak közül megőrzött régiség Bezdánban a hidas, 
amely dunántúli hagyomány. Manapság a községben már nincsenek 
hidasok. Ezeket a lábonálló deszkaépítményeket, akárcsak a szán
talpas hombárokat, költözködés alkalmával magukkal vitték.

A legtöbb hagyományos építészeti technikát a különféle ideigle
nes épületek őrizték meg napjainkra. Ezeket a tanyákon álló kocsi
fészereket, nyári jászlakat szalmával, szárral fedték be. A gerendá
kat a legegyszerűbb ácstechnikákkal illetsztették össze. Ilyen épü
leteket azonban faluhelyen nem találunk.

Kerítések
Bácskában a legtöbb kerítést, akárcsak a házak falát, vert falból 

készíttették az utca felől. Bezdánban és Moravicán gyakoriak a tég
la-, illetve vályogkerítések is. A kerteket a Tisza menti községek
ben vesszőből font kerítéssel választották el egymástól. Néha az ut
cára is került ilyen. Napjainkban ez a megoldás már eltűnt. Bez
dánban is volt vesszőkerítés. A tanyák Kelebián még ma sincsenek 
körülkerítve, csak fákat ültetnek köréjük. Ludason is korábban ké
ri tetlenek voltak a tanyák, de most léckerítés van a házak előtt.

Kétféle kutat használtak: gémeskutat ott, ahol nem volt mélyen 
a víz, a magas, dombos vidéken pedig kerekes kutat.

Szobabelső

A szobák elrendezésében kizárólag a párhuzamos elrendezés volt 
jellemző minden kutatóponton. Még akkor is, ha csak egy szobában 
élt a család. A szegedi kirajzású falvakban sem ismerték a sarkos 
elrendezést.

Jellegzetessége a vidéknek, hogy rendkívül kevés bútorból állt 
egy-egy szobabelső. A lakás egyetlen dísze a vetett ágy volt, amely 
Bezdánban fehér volt, a többi helységben pedig már színes gyári 
nyagokból készült ágyterítőket használtak, de a párnavégeket min
denhol lyukhímzéssel kihímezték.

A szobákat a második világháború végéig csak fehérrel meszel
ték. A nagyobb gazdák Moravicán, az iparosok Zentán már a húszas 
években is kipingáltatták lakásaikat. A háznak mázolt föld volt a 
padlózata, a deszkapadlók nagyobb arányban a második világháború 
után kezdtek elterjedni. A régi tanyák Ludason és Kelebián még 
napjainkban is földesek. A szobákat legtöbb helyen feketére mázol
ták, csak az ágyak alja volt sárgára befestve. Moravicán a  tiszta
szoba mázolására fehér agyagot használtak.
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ÖSSZEFOGLALÓ

1. A nyolc kutatópont közül a hangtani különbségek az erőtel
jesek. Különösen jelentős nyelvjárási eltérések az egyes magánhang
zók megterhelésében jelentkezik: Bezdánban a hosszú ú, í, ű hiánya 
az idősek nyelvében. Moravicán az i megterhelése nagyobb, mint a 
többi kutatóponton. Kelebián, Ludason és Rábén az ö megterhelése 
nagyobb, mint a köznyelvben. Zentán, Topolyán még találtam ada
tokat az illabiális á meglétére, a fált a kápa, a szálma, az álmárium 
szavakban, tehát nem tűnt el még teljesen ez a hangtani jelenség.

2. A zárt e megléte minden kutatóponton jelentkezik.
3. Erősen hat még a zártabbá válás minden községben: köz

nyelvi o, ö helyén a nyelvjárási uy illetve ü ejtése, valamint a köz
nyelvi a helyén a nyelvjárási o is jellegzetessége a nyolc vizsgált 
községnek.

4. Különbség van a nyolc településen az Z és a j megterhelé
sében. Bezdánban a köznyelvi ly helyén a nyelvjárásban leginkább 
Z van, másutt inkább a j-t használják.

5. Gyakran kiesik a magánhangzó előtt az Z, és ennek hatá
sára a magánhangzó megnyúlik.

6. A hiátustöltő hang mindenütt a j.
7. Az rZ és a dl kapcsolatból ZZ, a dn kapcsolatból pedig nn lesz.
8. A j-gy váltás általános a gyün esetében. Bezdánban borgyú 

alak is előfordul.
9. A szókezdő k zöngésül g-re.

10. A tiszta tövű igék magánhangzókra végződnek és ezekhez 
járulnak a toldalékok.

11. Az -ít képzős igéknél a felszólító és kijelentő módban -jj 
vagy -j-t ejtenek.

12. Gyakori a tárgyas igék ragozásánál a kijelentő módban az 
-i, -it, -itok, -itek alak.

13. A főnévi igenév képzője Zentán, Topolyán és Bezdánban -nyi.
Í14. A határozói igenév -va, -ve képzője Kelebián, Zentán, To

polyán, Ludason hasonul az előtte álló mássalhangzóval.
15. A határozóragok fonetikai változatában van különbség. Bez

dánban -bu, -bü, Moravicán -bul, -bül, a többi kutatóponton -bú, 
-bű.

16. Martonoson és a szegedi kirajzású településeken a -hoz, -hez 
határozóragnak -hon, -hőn változata is van.

17. Erőteljes minden kutatóponton a -suk, -sük ragozás.
18. Következetlenül használják az ikes ragozást.
19. Zentán és Topolyán gyakran használják az összevont múlt

időt.
A nyelvjárási jelenségek egységesülését figyelhetjük meg már 

az idősebbek nyelvében is. Erősen érezteti hatását a regionális köz
nyelv. A nyelvi jelenségek mozgásban vannak, ugyanaz az adatközlő
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a különböző kommunikációs helyzetekben másképp beszél. Napja
inkban jól megfigyelhető a nyelvjárási egységesülés a nyolc kuta
tóponton, s minden bizonnyal ezek a jelenségek érvényesülnek Bács
ka nyelvében is.

Ha az anyagi kultúrát összevetjük a nyelvi jelenségekkel, akkor 
a következőket állapíthatjuk meg: A nyelvüket az emberek tovább 
megőrzik, mint az anyagi kultúra tradícióját. A nyolc kutatóponton 
alig találtunk olyan elemet, amely az egykori anyaközségre utaló 
hagyomány lenne. A különbségek belső fejlődés eredményeként jöt
tek létre. Az anyagi kultúrában századunk első hármadában az ipa
rosodás hatására ment végbe ez az uniformizálódás. Ezzel magya
rázhatjuk azt a jelenséget is, hogy az idetelepített dobrovoljacok a 
bácskaiak házát vették át, és nem az otthoni építési szokásokat 
ápolták.

A nyelvjárásban napjainkban figyelhető meg ez a jelenség. A 
nyelvi egységesülésben bizonyára nagy szerepe van az iskolázott- 
sának, a modern kommunikációs eszközök hatásának. A bácskai 
nyelvjárás peremnyelvjárások összessége. Korábban a szigetnyelvek
re és a peremnyelvjárásokra az volt a jellemző, hogy a nyelvben sok 
tradicionális elem volt fellelhető. A mai nyelvi mozgásokat figyelembe 
véve meggyőződésem, hogy a bácskaiak nyelvének perem volta is 
fölgyorsítja a regionális köznyelvesülést, amelyben új, a nyelvben 
eddig idegen elemek keletkeznek: a szerb szavak használata magyar 
szövegkörnyezetben. Ez a jelenség azonban Eszak-Bácskában és Rá
bén az idősebbek nyelvében nem volt megfigyelhető.



Szabadka környéki putri a század elején

Deszka tűzfalas ház



Tanyasi lakóház

Tégla tűzfalas ház



Könyöképület

Napsugaras oromzat



Léckerítés

Kerítés és kiskapu



Tanyasor

Tanya



Csigás kút

Gémeskút



Gyep

Udvar



Kocsifészer

Szántalpas hombár



Galambdúc

Góré



Kerek ól

Zsalugáter

Verem

Verőce



Kéményfej Bajelhárító a kéményen

Nyári kemence Svédkályha



Falazott oszlopú gang

Berakott sparhelt



Lakószoba

Tisztaszoba



Kanapé és pallót

Mestergerenda



Nyitott konyha

Katlan



Ablak Nádas tető

Vertfal-maradvány Tanyai csendélet bölcsövei
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kíváncsi, hogyan építkeztek ezen a vidéken a század- 
fordulótól az ötvenes évekig; milyen építészeti 
technológiát használtak; hogyan változott a szoba
belső és a konyha; hogy több m in t kétszáz évvel a 
telepítések u tán  milyen nyelvi jelenségek m arad tak  
meg az anyanyelvjárásból; melyek azok a jellegzetes 
fonetikai és a lak tan i rendszerek, am elyek a mai 
nyelvet jellem zik, s hogy a lakóházban a mai napig 
m egőriztek-e valam it egykori otthonaikból.

Olyan adatközlőkre kelle tt teh á t tám aszkod
nia, akik  ism erték, áté lték  a korábbi falusi é le tfo r
mát, akik  még é rtenek  a régi típusú falazáshoz, 
nádazáshoz, a hagyom ányos födémkészítéshez. Eze
ket a hatvan-nyolcvan év körüli parasztkőm űvesek, 
egykori tetőfedők, az ősterm elők és háziasszonyok 
körében ta lá lta  meg, ak ik  még em lékeztek arra, 
milyen volt a húszas-harm incas években szüleik, 
nagyszülőik o tthona.

Beszédes V aléria a népi építészet szakszókin
csét igen tágan értelm ezte és szótárába felvett m in 
den olyan, a házra vonatkozó, azzal kapcsolatos, 
vele valam ilyen asszociációban levő fogalm at, am e
lyet egy nyelvész ta lán  figyelmen kívül hagyott vol
na. E zért is hosszabbak a szócikk jelentésm agya
rázatát igazoló példam ondatok, valam int gyakoriak 
a néprajzi vonatkozású feljegyzések. A néprajzku ta
tó  egyenrangú félként szerepelt a szótár m egalkotá
sánál. Ezt mi sem  bizonyítja jobban, m in t az, hogy 
a könyvben hiedelm ek, ráolvasások, archaikus népi 
imádságok, vagyis a folklór, a szellemi néprajz te rü 
letéről szárm azó népköltészeti alkotások is m egta
lálhatók.

Am i eddigi tájszótárainktól m egkülönbözteti 
A házat, az a Néprajzi tanulságok című zárófejezet, 
am elyben a rra  kapunk  választ, am it a könyv címétől 
s főleg alcímétől várunk, vagyis hogy Eszak-Bácska 
és B ánát csücskének körzetében vannak-e eltérések 
az itt élők építészetében, vagy az egész táj egysé
gesnek m ondható. S ezzel válik gazdagabbá szer
zőnk m unkája, s egyebek között ez teszi nyelvjárá
saink és hagyom ányos ku ltú ránk  újszerű és szink
rón vizsgálatának je len tős darabjává.




