Német kölcsönszók
a felsoori magyarság nyelvében.
A felsoÖri magyarság érintkezése a környezo németséggel
minden valószínuség szerint egyideju az itteni honfoglalással,
vagyis a területnek a magyarság részérol történo birtokbavételéveI. Ez az érintkezés kezdetben csupán külsoleges lehetett, a
portyázó határorök találkozása, összetuzése ;1 idovel azonban
a németség mind nagyobb és nagyobb térhódításával az egymással való érintkezés mind surubbé, a kapcsolatok mind
mélyeb.bé váltak. Ez a viszony fokozódott egész napjainkig,
s betetozodött e terület német fennhatóság alá jutásával.
A több évszázadra visszanyúló kapcsolatok nyomai természetesen erosen meglátszanak a felsoori magyarság nyelvében is; anémet kölcsönszók száma ma már olyan ijesztoen
magas, hogy szinte már túl van azon a határon, amit egy nyelv
tisztaságának, sot életének veszélyeztetése nélkül elbírhat.
A kölcsönös nyelvi hatás, s így a kölcsönszók átvétele
mindjárt az elso kapcsolatok idején megindulhatott, azt azonban, hogy ez a folyamat a XIX. század végéig milyen erosségu
volt (népnyelvi szövegeink Felsoorbol egész a XX. század
elejéig nincsenek), pontosan eldönteni nem tudjuk. A nemesi
elojogokkal körülbástyázott, a környezo németséggel ekkor
még nem keveredo felsooriek zárkózott, büszke, az idegen
"gyütt-ment"-eket lenézo magatartásából mindenesetre arra
következtethetünk, hogy az átvétel mértéke csak a legszükségesebb fogalmakra korlátozódott, s nem nagyon léphette túl
a köznyelvben is megtalálható kölcsönszók mennyiségét. Ezt
a feltevésünket igazolja Va'r gal g n á cnak az 1900-asévek
elejérol való szógyüjteménye (Nyr. XXXII, 176-7). O a korabeli népnyelvi iránynak megfeleloen "tájszó"-kat, tehát érdekes, színes, a köznyelvtol eltéro szavakat gyüjtött; szógyüjteményében ennek ellenére alig találunk néhány német kölcsönszót (bóg, komat, kornabék, pancsór, esengül, sleíferfa). A sok
idegen szó Var gal g n á cnak pedig minden bizonnyal
feltunt volna, annál is inkább, mert ma a FelSoÖrbevetodo
1 vö. K o v ács
M {i r ton, A felsoori magyar népsziget : Település és Népiségtörtnéeti Értekezések. 6. sz. 12. kk. (A szerk.)
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idegennek néhány feltuno hangtani érdekesség mellett azonnal
anémet kölcsönszók és kifejezések nagy tömege, valami furcsa zagyvaság ragadja meg a figyelmét. Sot Var gal g n á c
szókincsgyüjteménye mellett közölt szövegeiben (Nyr. XXXII,
176-84) is alig akad német kölcsönszó.
A belso és külso adottságok megváItozása, a nemesi öntudat teljes elszunnyadása, az uralomváltozás, ezen a téren
is új helyzetet teremtett. A nemzeti öntudatra sohasem nevelt
felsoori magyarság egy része, elsósorban az iparosság, munkásság, napszámos réteg, de a földmuves fiatalság jórésze is úgy
akart n1.enekülni a kisebbségi sorstól és érzéstol, hogy a többséghez igyekezett hasonulni nemcsak külsoleg, azzal, hogy lehetoleg kereste társaságukat, hogy igyekezett hasonlóan öltözködni, viselkedni, táncolni, dalolni, hanem belsoleg, foképpen
nyelvben is. Vagyegyszeruen németül beszélt ez a réteg már
nemcsak a többséggel, hanem egymás között is (a lakosság
nagy többsége már a megszállás elott beszélte a környezo
hienz-dialektust), vagy legalább is beszédjébe igyekezett minél több idegen szót, kifejezést vegyíteni. fgy alakult ki azután
a felsoori fiatalság ajkán valami csodálatosan kevert nyelv,
s így indult meg a német szavaknak, kifejezéseknek a felsoori
nyelvbe való olyan gátnélküli beáramlása, amely ma már aligha
tartóztatható fel, s amely elsöpréssel fenyegeti az egész nyelvszigetet.
Ebben a dolgozatomban még hozzávetolegesen sem adom
a felsoóri népnyelv teljes német kölcsönszó-készfetét. Csak a
mindennapi életbol adom a legközönségesebbeket, az általánosan ismerteket, ezek közül is lehetoleg azokat, amelyek a köznyelvben kevésbbé ismeretesek. Az emlitett fiatalság nyelvének bovebb vizsgálata, az egyes iparágak szókincsének összegyüjtése természetesen megsokszorozná ezek számát, hisz az
ipar szókincsében s a technika szavaiban a német hatás még
jobban érezheto.
Az egyes szókkal kapcsolatban közlöm a kérdéses SZÓ
valószínu köznyelvi megfelelojét, illetoleg osztrák-bajor alakját.
Ez utóbbi adatokat M eli c h J á nosnak Német vendégszók
(Budapest, 1895) címu munkájából vettem. Bár a felsoori
német kölcsönszók elsosorban a környezo hienz, illetoleg stájer
dialektusból valók, ilyen tájszógyüjtemény híján meg· kellett elégednem a köznyelvi, illetoleg a közelebbi osztrák-bajor
alakokkal való összevetésse1.1
Mostani szókincsközlésemben kissé eltérek az eddigi gyakorlattól: címszóként nem közlök köznyelvi alakot, ugyanis
1 Rövidítések: tn. : fonév. -

hsz. : határozószó. -

irod. : irodalmi (

alak. - isz.alak.
: indulatszó.
mn. : osztrák-bajor.
meUéknév. - -ném.
-nyj. :
nyelvjárási
- osztJ-•• baj.:
tn.: német.
i.: tárgyatlan
ts.
tárgyas ige.

ige. -

i.:
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az itt felsorolt szavak túlnyomó nagy többségének egyszeruen
nincs köznyelvi alakja.
ábá hsz. ,ugyan' (dorgáló, rosszaló kifejezés). Esik ez essjjó.
AM, ne beszi nekem, jev viget jemehecc Ábá, loszkejn, ne szekád
má! - Vö. ném. aber.
abriktul (-ok, abriktusz, abriktununk, abriktut, abriktujj,
abriktujjá '" abriktujjál, abriktujjon, abriktunyi) ts. i. ,ver,
megfenyít'. Mikor dzsüttem haza, ippeg akkor abriktuta lj.iiszt
eszegin dzsereket. - Vö. ném. abrichten.
ájnslóg (-ot, -dzsa) fn. ,boroshordó büdöskövezésére való
kénlap, kénrudacska'. - Vö. osztr. baj. ainschlách (Melich,

!

i. m. 9).

áljé (-t, -ja) fn. 1. ,erdoben mérnökök által kiJelölt út'.
Ha ez ember ez áljém vigig medzs, ippek küjut e domp tetejire.
Ez aljén nem lehet szekereznyi, mer meter magas e füjj. 2. ,két
mérnöki út közötti erdorész' . Ez erdjjoket kümirtik áljégba.
Edzs álié kiétszáz öl. - Vö. ném. allee.
bakter ~(-t, -ok, -dzsa, -dzsok) fn. ,éjjelior'. Jez ojjam,
mind e kizs bakter.- Vö. oszt. baj.wachter (Me Iich, i. m. 11).
baktul (-ok, baktusz, baktununk, baktut, baktujj '" baktujjá '"
baktujjál, baktujjon, baktunák, baktuná '" baktunál, baktuna,
baktunyi) tn. i. ,éjszakázik'. Mid baktusz it fent, feküdzs le,
isze má tá ifjé is jemút. - Vö. ném. nyj. wachten.
bángli (-t, -ja) fn. ,kisszekér'. - Vö. ném. wagenlein.
batri (-t, -k, -ja) fn. ,elemlámpa'. E kizs batridat hoz, mer
ig" sötid van. - Vö. ném. batterie.
béder (-t, -ek) fn. ,vihar, zivatar'. Hajcsátog be e ludakat
eZ lJólba, mer dzsüm valami béder, osztán lJiidzsom veri uket.Vö. ném. wetter.
bekker (-t, -ek, -dzse, -dzsek) fn. ,ébresztoóra'. fm mas
nem hallom meg, mikor csönög ebekker. - Vö. ném. wecker.
békni fn. ,hosszúkás kenyér'. - Vö. ném. wecken.
berukkul (-ok, berukkusz, berukkununk, berukkut, -rukkujj '"
-rukkujjá '" -rukkujjál, -rukkujjon, -rukkunák, -rukkuná '" -rukkunál, -rukkuna, -rukkunyi) tn. i. ,katonai szolgálatra bevonul'.
Lakodalomba Vlj.ótam,ézs dzsüt, hodzs be ke rukkunyi. - Vö. ném.
rucken, rücken (Meli ch, i. m. 60).
bincsül (·ök, bincsüsz, bincsününk, bincsütjé '" bincsütjél,
bincsüt, bincsüjj '" bincsüjjié '" bincsüjjjél, bincsüjjön, bincsünié '" bincsünjél, bincsünö, bincsünyi) tn. i. ,szerencsekívánatot
mond'. Rigen, emikoreljjosszörkesztek aratnyi, e legöregebmindig
bincsüt. - Vö. ném. wünschen.
blj.óg(-ot, -ok, -dzsa, -dzsok) fn. ,mérleg'. Kühozom e blJógot,
es megmirem, mennyi. - Vö. ném. waage.
bross (-ot, -a) fn. ,melltu'. - Vö. osztr. baj. brosch (Melich,

i. m. 17).
cájg (-ot, -dzsa) fn. ,ruhaanyagfajta'. - Vö. ném. zeug.
cekker (-t, -ek, -dzse, -dzsek) fn. ,szatyor'. Fog meg e picint
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e cekker /ülit, had öncsem bele jeszt e möddzset. Edzs egisz cekker
uzsonád vütt ez aratl)óknak. - Vö. ném. zecker, zeger, zacker

(Melich,

i. m. 21).

. Valami kis cetlire
pejk cetli
feirtam(-t,án.-k,- -je)
Vö. fn.
ném.,papírszeletke'
zettel.
ciha (-ál, -ák, -ája, -ájok) fn. ,huzat' (párna-, dunyha-).
Csek údzs dühöddzsetek ott ez ádzsba, hodzs e cihát jerepesszitek,
akkor fasszutok án
Vö. ném. zieche.
cimet (-et, cimeccse) fn. ,fahéj'. - Vö. ném. zimmet.
cokkumpokk hsz. ,mindenestül'. Nekem cokkumpokk innej
Vö. ném. sack und pack (M eli c h, i. m. 18).
jetakaroddzs
cótli (-t, -k, -ja, -s) fn. ,rendetlen, piszkos kisleány'. Vö. ném. südel (M eli c h, i. m. 21).
cujspájz '" csujszpájz (-ot, -ok, -za) fn. ,fozelék'. E borsl)ócujspájzná jop se ke. - Vö. ném. zuspeise.
curikk isz. ,vissza, hátrafelé' (állatterelo szó). - Vö. ném.
zurück.
curikkul '" crukkul (-ok, curikkusz '" crukkusz, curikkut '"
crukkut, curikkujjon "'crukkujjon,
curikkuna '" crukkuna, curikkunyi '" crukkunyi)
tn. i. ,hátrál'. !!ii.ddik crukkut, mjég
belement ez árogba. - Vö. ném. zurück.
cvider (-t, -en) mn. ,kedvetlen'. Jez e nadzs is, mikor beteg
vl)ót, ojan cvider Vl)ód, de jez azjér inkább aluli. - Vö. ném.
zuwider, ném. nyj. zwider.
depl)ó (-t, -k, -ja -jok) fn. ,faraktár' . E sl)ógorod e Mikll)óS
maga e depl)óba jár, edzserekek mek sZl)ógának.
e deplJóba jár.
Vö. ném. depot.
,
dózni (-t, -k, -ja, -jok) fn. ,cigarettatárca'.
Mái mek h'l)ii
tettitek e dóznimat
Rá ' karog dzsl)ójtannyi, osztán nincs sahun
Vö. ném. dose.
dritli '" trilli (-t, -je) fn. ,hámfa'. - Vö. ném. trillel.
druccás (-sat, -san) mn. ,dacos, akaratos'. Miér vacs te
mindig ojan e kizs druccás? - Vö. ném. trotz.
druccul (-ok, druccusz, druccut, druccujj '" druccujjá '"
druccujjál, druccujjon, druccunák, druccuná '" druccunál, druccuna, druccunyi) tn. i. ,dacol'. Jmvelem kölök ne druccuj, mer
Vö. ném. trotz, trotzen.
igem megbányod
eszcájg (-ot, -dzsa) fn. ,evoeszköz'. Nekem ez eszcájgot
mektörüjjitek,
mijeli)olt e kalánozsba teszitek!
Vö. ném.
esszeuge.
fn. ,csavargó'. Vidzsász
fakabunt (-ot, -ok, fakabuncsa)
te fakabunt, mjég leforrázlak. Jez ez ihetetlem fakabunt nem akar
lefekünnyi. - ,Vö. ném. vagabund.
fára (-át, -ák) fn. ,egyházközség'. Jl)ó fára án azjér ez i)ori.
Vö. ném. pfarre.
fásli (-t, -k, -ja, -jok) fn. ,pólya, mellyel sérült testrészt
szoktak betekerni'. - Vö. oszt. baj. fdsch'l (M eli c h, i. m. 27). ,
fasszul (-ok, fasszusz, fasszut, fasszujj '" fasszujjá '" fasz-
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szujjál, fasszujjon, fasszunnák, fasszuná '""""
jasszunál, fasszuna,
jasszunyi) tn. i. ,szorul, kikap'. Cseg dzsüjj{j haza apát, fasszusz
te tülö. - Vö. ném. fassen.
féder (-t, -dzse) fn. ,rúgó'. E koma kocsijába jetörött e fédtr,
azjér nem akardzsa odaannyi. - Vö. ném. feder.
féderbájsz fn. ,síkpor'. - Vö. ném. federweiss.
fiérhang (-ot, -ok, -dzsa, -dzsok) fn. ,függöny'. - Vö. ném.
vorhang.
firis (-set, -sen) mn. 1. ,gyors, koránkelo'. De firizs vadzs
m1J.ii. 2. ,hideg'. Múta megmertek e kutankat, mindig ojan j1J.ó
firizs bend e viz. - Vö. ném. frisch.
fiérma (-át, -ák) fn. ,cég'. it gráci fiérma vette át, 1J.ii.mmeg
[eigett. - Vö. ném. firma.
foder (-t, -dzsa) fn. ,apa'. --:- Vö. ném. vater.
fráj llUl. ,szabad'. HlJónap má dilután nicslü fráj leszek. Vö. ném. frei.
fresszül (-ök, fr esszüsz, fresszününk,
fresszüt, fresszüjj '""""
fresszüjjjé '""""
fresszüjjjél, fresszüfjön,
fresszüniék, fresszünjé '""""
fresszüniél,
fresszünö, fresszüne]ik, fresszünyi)
ts. i. ,mohón
eszik, zabál'. - Vö. ném. fressen.
früslük (-öt, -csö, -csök) fn. 1. ,reggeli'. JlJÓ vlJóna má e
kis früslük
2. ,a reggeli ideje'. J eszt e kis sor kat jrüstükre levágdzsok. - Vö. ném. frühslück.
fuszekli (-t, -ja, -kl fn. ,zokni, rövidszárú harisnya'. Vö. ném. fusssockel (M eli, c h, i. m. 32).
fukszi (-t, -ja, -jok) fn. ,sárgaszínu ló'. - Vö. ném. fuchs.
gang (-ot, -dzsa, -dzsok) fn. ,folyosó'. E gabonázzsákok
heteccaka ott állottak e gangba, ha csek e tik kü nem pjékkütö, e
fene se nyút hozzá. Aszonta, hodzs ojjij. hosszi gang vam, mesztiéláp kellett eddzsig vigibü e másigba mennyi, ot hideg vizbe mozsdannyi. - Vö. ném. gang.
- Vö. ném.
gema isz. ,menyjünk'. Na, gema, mennyünk!
geh mann.
gráj/ul (-ok, grájfusz, grájfununk, grájfut, grájfujj '""""
grájfujjá '""""
grájfujjál, gráj/ujjon, grájfunák, grájfuná '""""
grájfunál,
gráj/una,
gráj/unák '""""
gráj/unáják,
gráj/unyi)
ts. i. ,elcsen,
ellop'. Jez e büdös kölök tennap megin gráj/ud valamit e kertnyitáson. - Vö. ném. greifen.
gugli (-t, -k, -ja) fn. ,agyaggolyó , (gyermekjáték). Ad
vissza e guglimiékat. - Vö. ném. kugel.
guglihupf (-ot, -ok, -csa) fn. ,bábakenyér, kuglóf'. - Vö.
ném. gugelhupf.
glJórtni (-t, -k, -ja) fn. ,öv'. - Vö. ném. gürtel, guri.
gránic (-ot, -ok) fn. ,országhatár'. - Vö. osztr. baj. gran iz

!
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(M eli c h, i. m. 34).
dzsánkli (-t, -k, -ja, -jok) fn. ,könnyu, nyári dolmány'.
Hozzátok kü e dzsánklimat, rámveszem, ig~ hideg van. E szab1J.ókat
keresem, nem t1J.om hlJii. rakták must üket, e dzsánklit akarog
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vennyi jeh helell e dlJómtj heMt, mer ha csek e kicsint is meleg
van, eccerre csupa luzsd vadzsok. - Vö. ném. nyj. jan ker, jan'kerl (M eli c h, i. m. 39).
'
hájbli '""-'hájbelli (-t, -k, -ja) fn. ,kis gyermekfoköto'. Vö. ném. haube.
hájzli (-t, -k, -ja, -jok) fn. ,árnyékszék'. Ojjam büdös, mind
e hájzli. - Vö. ném. hüuslein.
hekszt (-et) jn. ,boszorkány'. Háf jez e v[ hekszf mit keres
itt ? - Vö. ném. hexe.
hergott (hergoccsa) fn. ,Úristen'. (Káromkodásban használatos, többnyire az Úristen szóval együtt.) Ne dobájj 1 Hergoccsáf e pofádnak, rohad verbung. - Vö. ném. Herrgoft.
hjébjér (-t, -ek, -dzse, -dzsek) fn. ,lopó'. -'- Vö. ném. heber.
himpiér (-t) fn. ,málna'. - Vö. ném. himbcer (Melich,
,
i. m. 37.)
himpjérszojf (-of) fn. ,málnaszörp'. - Vö. ném. simbeersaff.
hózi (-of, ja) fn. ,nadrág'. (Csak gyermeknadrágra mond'
ják). Vö. ném. hose.
hózntróger (-t, -dzsa) fn. "nadrágtartó'.
- Vö. ném. nyj.
hosenfrager.
huzli '""-'huzni (-t, -kl fn. ,cigerettahüvely'. - Vö. ném.
hiilse.
ja hsz.,igen'.Háfapáthazadzsüf
má?Ja 1- Vö.ném. ja.
jáger (-f, -ok) fn. ,vadász, erdész'. - Vö. osztr. baj. jager,
irod. jüger (M eli C h, i. m. 39).
káppelli (-f, -ja) fn. ,a cipo orrát beborító bordarab'.
Vö. ném. kappel (M eli c h, i. m. 41).
kápszli (-f, -kl fn. ,gyutacs'. - Vö. ném. kapsei (M eli c h,
i. m. 41).
kászli (-f, -k, -ja) fn. ,konyhaszekrény'. Ha valami marad,
lJUSZmaj be ke /ennyi e kászliba. - Vö. ném. kasfen, kastel

(M eli c h, i. m. 40).
kevekk isz. ,távozz, menyj innen'. Abd, kevekk 1 ne áj ez
ufamba I - Vö. ném. geh weg I
kikli (-f, -k, -je, -jek) fn. ,szoknya'. E kis kiklijit kü kejek
fl)ódannyi, má igen künyijottö. f)oszje szette e sok rjépáf, ojjg
sáros csizmákje, cajafos kiklibe, hosz szinfe roz vlJóf ráníznyi. Vö. ném. kittel.
kifli (-f, -k, -je) fn. ,félholdalakúra meggörbített péksüte- .
mény'. - Vö. osztr. baj. kipfli (M el ich, i. m. 42).
kiszli .'""-' ki~ztli (-f, -k, -je, -jek) fn. ,gazdasági célokra
használt láda'. (Jsszötörötmind~r recsepocsára, e kiszlik csek úr
röpütek. - Vö. ném. kiste.
kll).üd (-ot, -ok, kl().uddzsa) fn. ,egybeszabott noi felsoruha',
Vedzsem partikát, l)ubbu led vlJóna e klfJ.üdmeg edzselekötijo. Vö. ném. kleid.
,knájf (-ol, -csa) fn. ,dikics'. - Vö. ném. kneif.
khégli (-1) fn. ,kugli, - V teke'.ö. ném. kegel.
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komal (-ol, komaccsa) fn. ,vállhám, hámiga'. - Vö. ném.
kummel.
kornabiékk (-el) fn. ,borókafenyo'. E Keriégdomb nyugolom
behljugal eN adazsra, rigen e jemiris elijócs csupa bazljól, kornabiék
mek tüske vljÓl. - Vö. ném. nyj. kranawett, kranabit.
kljóslál (kljóslál, kljóslájjon, kljóslána) tn. i. ,kerül valamibe'. Uusz mekkiérdeszhelel tülö, mit kuóslál. - Vö. ném.
ft
ft
koslen. ,..
kráhhelli fn. ,pezsgolimonádé'. - Vö. ném. kracherl.
kriégli (-1, -je) fn. ,söröskorsó'. - Vö. ném. krügel.
krucijiksz isz. ,határozott jelentése nincs, csak káromkodásban fordul elo'. Hergol krucijiksz! - Vö. ném. kruzijix.
kvinl (-el, kvincse) fn. ,súly'. E mázsálu jezek edzserekek
megim biszlos jehorlák valahljá e kvinleket. - Vö. ném. quinl.
lájdgli (-1) fn. ,a rúd jobboldalára fogott ló gyeploszára,
melyet a rúd baloldalára fogott ló hámfájához kötnek'. Ha e
csik1J.ól fogod be, lájciglit ke tennyi, mer ljuz igem bula iédijós.
Vö. ném. laujzügel (?).
lájsritt fn. ,futólépés'. Na, láfsrit, szedd összö e nyúlag
bocskorál, mer ha má id vljóná is kisem vljóna. - Vö. ném laufschritl.
lálsprehher fn. ,hangszóró'. - Vö. ném. laulsprecher.
l<J.ubli(-1, -k, -ja, -jok) fn. ,zsemlye'. Tormási inkáp cseg
vi sül l<J.ublibulehecs csinányi. - Vö. ném. laib.
lóger (-1, -ok) fn. ,raktár'. E ják má ez erdijom mind ojgl
lógerogba vannak összöragvlju. - Vö. ném. lager.
loszkejn isz. ,engedd, hagyd'. Abd, loszkejn, ne szekád má
Vö. ném. lass gehen.
luszlház ,kis kertiház' . fn. E fák letjire csinálunk e kis
luszthászjjélit, onnaj leszljógát etelejon. '- Vö. ném. lusthaus.
lusztig mn. ,vidám'. Ojjgl lusztig vljól, mié nem dzsüttjé
je? - Vö. ném. lustig.
májszter (-t, -ok, -dzsa) fn. ,mester'. Hál jebbe meg melikVö. ném. meister.
teg vljót e májszter ? Nadzs májszter vacs te
májter (-t) fn. ,habarcs'. Mer hodzs meszelek, e kis májtert is
kejek kevernyi, ledut e jal, be akarom csinányi. - Vö. osztr.
baj. multer (M eli c h, i. m. 49).
mantli (-t, -ja) fn. 1. ,köpeny'. E mantlidat jevühetniéd
velet, háthocsha essijó lessz. 2. ,kerékpár külso gumija'. Vö. ném. mantel.
'
márc fn. ,méhsör' . - Vö. ném. malzbier (M eli c h, i. m. 49).
maródi mn. ,beteges, gyengélkedo'. 1!:. pár nap úta má
ijjem maródi. - Vö. osztr. baj. maradi (M eli c h, i. m. 50).
masina (-át, -ája) fn. ,cséplogép, gép'. E masinát elijób
nem ösmertik, má illehettem tisz-tizenkiéf eszfendüos, mikollelt
ft
Görbe masina. - -Vö. ném. maschine. ft
,.. másZi (-f, -k) fn. ,szalagcsokor'. - Vö. ném. nyj. maschl
(M eli c h, i. m. 50).
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tS. i. ,jeggyel ellát' (ruhát a név kezdobetuiVö. ném. merken.
fn. ,tejcsarnok'. Múta megvan e molkeráj, nem
molkerájj
igfllehet
tejet kapnyi. :- Vö. ném. molkerei.
mujder fn. ,édesanya'. - Vö. ném. mutter.
musf (-of, muscsa) fn. ,gyümölcsbor'. E must mjég job
mind e bor, mer legaláp savanYlJó. Vö. ném. most.
muszájn tn. i. ,kell'. Ojjam vides e rít kusijo fele, nem lehet
oc cipijobe járnyi, muszájn csizmát huznyi. - Vö. ném. muss sein.
muter (-f, -ok, -dzsa, -dzsok) fn. ,anyacsavar'. E kormányon e muterf mek ke huznyi. Vö. ném. mutter.
nájgjéri
mn. ,kíváncsi'. Csek e fejjjérníp
lehef jennyire
Vö. ném. neugirig.
nájgjéri. nokkelli
(-f) fn. ,galuska'. Szaggazs bele e levezsbe jeszt e
Vö. ném. nockerl.
nokkellit
nózi (-f, -ja) fn. ,orr' (csak a gyermeknyelvben használatos). - Vö. ném. nase.
oldi mn. ,öreg' (inkább csak állatra mondják). Na, te vín
Vö. ném. alt.
oldi, fán lJiirrább mennjé
összörihtül ts. i. ,szekeret szükséges kellékekkel felszerel'.
Vö. ném. richfen.
pákli ,....,pákkelli
(-f, -ja) fn. ,csomag'. Hozz e pákkelli
dzslJójtlJóf izs veled, nincs e szál se ithon. Vö. ném. pack,
megmjérkül

vei). -

!-

!-

packen.
pancslJór

fn. ,meleg, kurta noikabát' . - Vö. ném. bonjour
(M eli c h, i. m. 15).
panfalan fn. ,hosszú nadrág'. - Vö. ném. pantalons.
patron fn. ,töltény'. - Vö. ném. pafrone.
pekkelli
(-f, -je) fn. ,kis edény'. JlJó vlJóna mazs valami
kis pekkelli,
emibe beletehefnjém jeszf e kenyijof. Vö. ném.
becken.

perepli (-f, -k, -je) fn. ,esernyo' . Pereplid vüdzsefeg veletek,
mer könnyem meglehef, hodzs essijo lesz, fenek igen csunyám
van. - Vö. ném. nyj. paraplii.
pjetli (-t, -je) fn. ,vékony, fehérszínu szalag'. - Vö. ném.
nyj. berU (M eli c h, i. m. 54).
pjétli (-f, -je) fn. ,összekötött kis csomó'. Olvassáfok meg
e palánfof, eddzs-e pjétlibe százaf kössetek.
pintjér
(-f,. -ek) fn. ,hordókészító'. Valami ijori vlJóf ez
Vö. ném. nyj.
öregapcsa, sujszier vacs pinfjér, nem fudom. pinf~r, irod. binder (M eli c h, i. m. 54).
pitli (-f, -je) fn. ,víztartó faedény' (az istállón tartott állatokat szokták itatni J>elóle). - Vö. osztr. baj. büttle, irod.
bütte (M eli c h, i. m. 55)..
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pittül (pittüt, pittüjjön, pittünö, pittünyi) ts. i.,kezét összetéve kér'. No, pittüj szípen, akkor kabz valamit. - Vö. ném.

bitten ..
plé (-t) fn. ,bádog'. - Vö. ném. blech.
plotni (-t, -ja) fn. ,a takaréktuzhely felso lapja'. Ez lJómát
meg lehet mus sütnyi e plotnin is, elik hié. Vö. osztr. baj.
plattn, irod. platten (M eli c h, i. m. 55).
plúcer (-t, -dzsa) fn. ,öblös, hasas korsó'. - Vö. ném.
nyj. plutzer.
pokk (-ot, pokcsa) fn. ,csomag'. !faz után edzserek után
kejeg valami pokkod vünnyi. - Vö. ném. pack.
pokkul (-ok, pokkusz, pokkununk, pokkut, pokkujj "" pokkujjá "" pokkujjál, pokkujjon, pokkunák, pokkuná "" pokkunál,
pokkuna, pokkunyi) ts. i. ,csomagol'. Nem sZlJót e sZlJót se,
összöpokkut, jement. - Vö. ném. pack.
prekkelli (-t) fn. ,darabka'. Van ot fokhajma is, mezs bele
e három-nícs prekkiHlit, hat puhujjon. - Vö. ném. bröckel.
prokli "" prokkelli (-t) fn. ,kemény csomó'. Igen nacs
kemim prokkellik vannak jebbe e kásába, rosszu f'i)osztítek. Vö. ném. brocke, brockerln.
premzül (-ök, premzüsz, peremzününk, premzüt, premzüjj -premzüjjié ,.....,
premzüjjiél, premzüjjön, premzüniék, premzünié ""
premzünjél, premzünö, premzünyi) tn. i. ,fékez' (kerékpáron).
Mikor dzsüttem le e Cukrázdombru, hejjába premzütem, údzs
dzsüttem be, mind e motor. - Vö. ném. bremsen.
prezblJóst fn. ,préssajt' . - Vö. ném. presswurst.
prigli (-t, -k, -je) fn. 1. ,dorong'. Maj ez erdf!.orü hozog
valami priglit slájferfának. 2. ,méter hosszúságúra felvágott,
hasítatlan gömbfa'. - Vö. ném. prügel.
puccul (-ok, puccusz, puccununk, puccut, puccujj ,.....,puccujjá ,.....,puccujjál, puccujjon, puccunák, puccuná ,.....,
puccunál,
puccuna, pucunyi) ts. i. ,tisztít'. Hejjába pucculom, jes sohas e
lesz tiszta. - Vö. ném. putzen.
puruszli (-t, -k, -ja) fn. ,mellény' (férfi- és noi ruhadarab).Vö. ném. nyj. prustl (M eli c h, i. m. 57).
putton (-t, puttonnyal fn. ,víztartó faedény' (az istállón
tartott állatokat szokták itatni belole). - Vö. ném. butte.
rámul (-ok, rámusz, rámununk, rám ut, rám ujj ,.....,
rám ujjá ,.....,
rámujjál, rám ujjon, rámunák, rámuná "" rámunál, rám una,
rámunyi) ts. i. ,takarít, rendez'. Egisz lsten áldotta nap más
nem csinál, mir rámul meg rámul. - Vö. ném. riiumen.
rédli (t, -je) fn. ,sütónyílás a takaréktuzhelyen, _ahová
a tepsit betolják'. Ez ír rédlim, múta mekcsinátattok ig§ szíp~
süt. - Vö. Nyr. VIlI. 47.
rékli (-t, -k, -je) fn. ,könnyu, noi kabát'. - Vö. osztr. baj.
reckl (M eli c h, i. m. 58).
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TIen ,....,rfen (-f, -ek, riennye,...., riennye, rjennyek ,....,ntnyek) fn. ,sütönyílása takaréktuzhelyen, ahová a tepsit betolják'. E r~embü hum van e trjéfjészli, 1).arra akarom e fepsit
fennyi. - Vö. ném. nyj. rérn (M eli c h, i. m. 58).
rihtigi mn. ,igazi'. - Vö. ném. richtig.
rompul (-ok, rompusz, rompununuk, rompuf, rompujj ,....,rompujjá ,....,rompujjál, rompujjon, rompunák, rompuná ,....,rompunál, rompuna, rompunyi) tn. i. ,dörömböl, zörög'. Dzserek ne
rompujj aszonfam, isze küföröd ez ablakof. - Vö. ném. rumpeln.
rukszokk fn. ,hátizsák'. - Vö. ném. rucksack.
sámelli (-f, -k, -ja) fn. ,zsámoly'. Oj röndössen 1).iizone
sámellim, mer lehömböZökszrúla. - Vö. osztr. baj. schami (M eli c h, i. m. 61).
sarabul (-ok, sarabusz, sarabut, sarabujjon, sarabuna, sarabunyi), füvet sarlóvallevagdos'. Edzs ojjglliánka hodzsan tunná
röndöss~llearatnyi, csek lesarabujja. - Vö.osztr. baj. schrappen

(Melich,

i. m. 61).

sékli (-f, -je, -jek) fn. ,tarka színu tehén'. - Vö. ném.
schecke.
s~'erbelli ,....,s~erbli (-f, -k) fn. ,éjjeli'. - Vö. ném. scherbe.
sengül (-ök, sengüsz,sengününk, sengüt, sengüjj ,....,sengüjjjé"""
sengüjjjél, sengüjjön, sengünjék, sengünö, sengünyi) ts. i. ,ajándékoz'. 1m bizo nem sengülöm oda senkinek" inkább maraddzsgr rajtam. - Vö. ném. schenken.
sjerül ,....,s~'erül (-ök, sjerüsz, sjerününk, sjerüt, sjerüjj ,....,
sjerüjjié ,....,sjerüjjiél, sjerüjjön, sjerüniék, sjerünö, sjerünyi)
ts. i. ,kapával füvet a föld színén levág'. Nem lehef mekkapányi
röndössen, ippek, hodzs ez ember e füjjet, e kicsint les~erüli. Vö. ném. scheren.
sifli (-t, -k) fn. ,mézeskalács'. - Vö. osztr. baj. schiffl

(M eli c h, i. m. 62).
simli (-f, -je) fn. ,szürkeszínu ló'. - Vö. ném. schimmel.
sinfjér (-f, -ek) fn. ,kutyapecér, gyepmester'. Eki kucsán
nincs szájkosár, e mezdi).ome sjnfjér összöszediuket. - Vö. osztr.
baj. schinder (M eli c h, i. m. 62).
slájfer (-t, -dzsa) fn. 1. ,szekereken alkalmazott dörzsfék'. 2. ,vándorköszörus'. - Vö. ném. schleifer.
slájm fn. ,hurut'. - Vö. ném. schleim.
slampos (-saf, -san) mn. ,rendetlen'. - Vö. ném. schlamp,
schlampe.
smjérgli ,....,smjérkli (-f, -je) fn. ,csiszolópapír'. - Vö. ném.
schmirgel.
smiérüI (-ök, smjérüsz, smjérününk, smjérüt, smjérüjj ~
smiérüjjié ,....,smjérüjjiél, smjérüjjön, smjérüniék, smjérünjé ~
smiéruniél, smiérünö, smiérünyi) ts. i. ,zsíroz, a játékos kezére
játszik'(kÍlrtyajátékban).
Smjériij, tedzsjé bele e tizest! Vö. ném. schmieren..
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snájder (-t, -ok, -dzsa) fn. ,szabó'. giiz e dök snájder úcs
flJ.ótoszta meg e nadrágomat, hodzs má kü isz szakatt. - Vö. ném.
schneider.
snopsz fn. ,pálinka'. - Vö. ném. schnaps.
spájz (-ot, -za) fn. ,éléskamra'. Údzs veszem eszre, megzn
járd valameliktek e spájzba, e szalánnába igem beleherkjét. Vö. ném. speisekammer.
spengler (-t, -ek) fn. ,bádogos'. - Vö. ném. spengler.
spannul (-ok, spannusz, sapnnununk, spannut, spannujj '"
spannujjá
'" spannujjál,
sp ann ujjon, spannunák,
spannuna,
ts. i. ,feszít' (kötelet). E ruduzlJ.ókötelet mek ke
spannunyi)
spannunyi,
ne rúzlJ.óddzsanak e kivik. - Vö. ném. spannen.
_ spriccer (-t, -ek) fn. ,fröccs'. 1m bizo, ha je is menek, nem
ig, szoktam többet, mind e spriccert, ha megiszok. 2. ,rövid ideig
tartó kis zápor'. Mjég mekszárothat, csek e kis spriccer vlJ.ót. Vö. ném. sprilzer.
splJ.iirhjet (-et, -ek-, splJ.iirhjeccse, splJ.iirhjeccsek) fn. ,takaréktuzhely'. Tennap od vlJ.ótam e papná, e Pá Lajosnjévje, e splJ.iirhjetet nisztek meg, mer ü is ojjant akar csinátatnyi. - Vö. ném.
sparherd.
sPlJ.iirkássza (-át) fn. ,takarékpénztár'. E Mujsszer splJ.iirkásszája is, megbukott. - Vö. ném. sparkasse.
splJ.iirul (-ok, splJ.iirusz, splJ.iirununk, splJ.iirut, splJ.iirujj '"
splJ.iirujjá '" splJ.iirujjál, splJ.iirujjon, splJ.iirunák, splJ.iiruna,
splJ.iirunyi) ts. i. ,takarékoskodik,
megtakarít'. Ez ílelmes
ember lJ.iirra törekszik, hodzs mennjé többet tuddzson összösPlJ.iirunyi, mer ha megvinül, akkor kisij.o lessz. - Vö. ném. sparen.
srájtli (-t) fn. ,tiszÜlzatlan, mitikus lény'. E srájtli ojjam.
mind e nyüsztrenk tikfi. - Vö. ném. schral.
srjé '" srjég fn. ,ferde, ferdén'. - Vö. ném. schrag.
stámpelli (-t) fn. ,pálinkás pohár'. - Vö. ném. stamperl.
stanicli fn. ,papírzacskó'. Ted bele jebbe estaniclibe l}.iiszt
e pjpiljért, mer külömbe mekporosul, jebbe maj küszárod. - Vö.
ném. stanitzel.
stángli fn. ,rúd, pózna'. - Vö. ném. stange, stengel.
stempli fn. ,pecsét'. - Vö. ném. stempel.
stészli (-t, -je) fn. ,a tengely végére erosített vaskupak.

amely megakadályozza, hogya tengelyrol a kerék lecsússzék'. Vö. ném. stössel(?).
stikli fn. ,csíny'. Asz hiszem, megim valami stikli cs csinát.
stráff (-ot, stráfcsa) fn. ,sáv, csík'. Szük strátfokat hincsetek, könnyeb lessz összögeráblányi. - Vö. ném. streife.
stráfful (-ok, stráffusz, stráffununk,
strátfut, stráffujjon,
stráffuna, stráffunyi) ts. i. ,erdoben szanaszét hevero, levágott
fákat lovakkal egy helyre vontat'. Nem lehet ojjan könnyem
megraklJ.ódnyi, stráflunyi ke. - Vö. ném. streiffen.
Magyar Népnyelv. IV.
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strájdul (-ok, strájdusz, strájdul, strájdut, strájdujj '" stráj,dujjá. '" ~trájdujjál, strájduÜ~n, strájd.~nák, stráfduna, strájdunyz) ,cIvakodIk, veszekszIk. It straJdutak ma edzs l)óra
hosszat majnem. - Vö. ném. streiten.
strájdull)ószik
'" strájdull)ódik
(strájdull)ószok
'" strájdull)ódok, strájdull)ószo, strájdull)ósznunk
'" strájdull)ódnunk,
strájdull)ódott, strájdull)óddzson,
strájdull)ódna, strájdull)ódnyi)
tn. i. ,civakodik, veszekszik'. Hodzs jezek nem tunnak összöfjérnyi, mindik strájdull)ósznak it mind e cigánok. - Vö. ném.
streiten.
stráng (-ot, -dzsa) fn. ,istráng'. - Vö. ném. strang.
strimfli '" strimfi (-t, -k, -je) fn. ,hosszú harisnya'. Miér
Vö. ném.
huzod le e strimfidjéket, te jakabunt, isze mekfázo
strümpfel (M eli C h, i. m. 65).
súber (-t, -dzsa) fn. 1. ,szekérgát'. 2. ,sütokemence tolózárja'. - Vö. ném. schuber.
subiksz fn. ,cipómáz'. - Vö. ném. schuliwichse.
sublat (-ot, sublaccsa) fn. ,kihúzható fiókokkal ellátott
láda·. - Vö. ném. schublade.
sulter fn. ,váll'. Jeszt e zsákot fe ke segitennyi nekem sulterra. - Vö. ném. schulter.
sl)órc (-ot, -ok, -a, -cok) fn. ,melles férfikötény' . Közsd
elejbjéd inkább ez sl)órcomat, ne koszud összö mind e ruhádat.
Ehodzsg.l leszurta e disznl)ót, mjég e sl)órca is mim vír lett. Vö. ném. schurz.
sujszter (-t, -ok, -dzsa, -dzsok) fn. ,cipész'. Vüd je e sujszterho e csizmámat, mek ke jejjjenyi. - Vö. ném. schuster.
sujszterájj fn. ,cipészmuhely'. - Vö. ném. nyj. schusterei.
szákkelli (-t, -ja) fn. ,kis zsák'. - Vö. ném. sackel. .
szojt (-ot, szofcsa) fn. ,zsíros lé, melyben hús sült'. Ondzs
i'á jeszt e szof tot e kurumpira, jl)6 Sl)ós. - Vö. ném. saft.
szóller (-t, -ok, -dzsa, -dzsok) fn. ,szíjgyártó'. Hejjába huszta
be e szóller e rudas komaccsát, mast is csek fedörgüli e nyakát.
- Vö. ném. sattler.
szótlerájj fn. ,szíjgyártómuhely' . Vö. ném. nyj. sattlerei.
tekkelli (-t, -je) fn. ,gyermektartó'. Vidzsázzatok, l)iiz e kizs
dzserek le ne rugdzsa magáru e tekkellit, ne hodzs nekem mekjázzon, e fene megeheti. - Vö. ném. decke, deckel.
tisljér (-t, -ek) fn. ,asztalos'. - Vö. ném. tischler.
tölmer (-ek) fn. ,bolond, értelmetlen, ostoba'. Jaj, de töll
mer e dög vacs te is
trampli mn. ,nehéztestu, mamlasz'. - Vö. osztr. drdmp-

!-
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(M eli c h, i. m. 67).
trjéljészli (-t, -k, -je, -jek) fn. ,háromláb'. E rjembü hum van
e tr'jéjjészli, l)arra akarom e 'tepsit tennyi. - Vö. ném. dreijuss.
tringöld fn. ,borravaló'. - Vö. ném. trinkgeld.
Jroccsul (-ok, troccsusz, troccsununk, troccsut, troccsujj ,-...;
troccsujjá '" troccsujjál, trocCsujjon, troccsunák, troccsuna, trocs-
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csunyi) tn. i. ,pletykázik, beszélget'. Jez is hun froccsul kísjjó
esfjélig. - Vö. ném. frafschen.
frójtli fn. ,félkegyelmu, szamár'. - Vö. ném. frottel.
,
vájdling (-of, -dzsa) fn. ,nagyalakú tál'. - Vö. ném. nyj.
weidling.
_
vinkli fn. ,zúg, sarok'. Jlabbu e vinklibü, mihánf e kicsint
jölhij.osödik, mindzsá essij.olessz. -~ Vö. ném. winkel.
alakúra meggörbített eros drótvidehákli (-f, -ja) fn.•
f"OOJ

darabka, mellyel az elszakadt láncszemet helyettesítik'.
'
zsjéfer (-f, -dzse) fn•.,fejokanna'. - Vö. osztr. baj. sechfer
(M eli c h, i. m. 69).
zsumpor (-f, -ok) fn. ,szalmából font nagyobbfajta szakajtó' .
Vö. osztr. baj. sumper (Meli c h, i. m. 70).
Imre samu.
Kolozsvár.
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