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A magyar élőnyelvi kutatások megindulásakor szabad kezet kaptam a 
kutatóhely megválasztásában. Korábbi tapasztalataim alapján a következő 
két települést választottam. 

1. Szekszárd: kisváros. Legősibb része a Felsőváros. Lakosságának etni-
kai kapcsolata a Sárközzel mint néprajzi kistájjal bizonyítható. 

2. Kakasd: lakóinak többsége a bukovinai Andrásfalvárói települt székely. 
A dialektológiai kutatások két sűrűsödési pontja: 
az állapot és a változás. De a mindennapi tapasztalatok szerint is a 

vizsgálatoknak elsősorban az utóbbira kell irányulniuk. A két kuktatópont 
összehasonlítása alapján megállapítható: az utóbbiban a változások szignifi-
kánsabban jelentkeznek a nyelvjárás és a köznyelv kontrasztjának erőtelje-
sebb érvényesülése miatt. 

Eddig ezt a hangrendszerben végbemenő változáson igyekeztem igazolni. 
Mégpedig Szekszárdon a sárközi ö-zés fokozatos halványulásával, eltűnésével; 
Kakasdon az erős zárt é-zés látványos pusztulásával találkoztam. 

Eddigi tapasztalataim igazolni látszanak azt a feltételezést, hogy a nyelvi, 
nyelvjárási rendszer változása mind mennyiségi, mind minőségi szempontból 
a szókészletben ragadható meg, érhető tetten a legérzékletesebben. Ezzel a 
véleményemmel nem vagyok egyedül, hisz a legújabb magyar dialektológiá-
ban mások is hasonló következtetésre jutottak. Elég talán itt KISS JENŐt 
idéznem, aki szerint: „A nyelv legváltozékonyabb részlege a szókincs." (A 
nyelvjárási szókincs változásáról. Nyr. 1979:343). 

Ezért nem ringatom magam abban az illúzióban, hogy töretlen úton 
járok. A most ismertetett vállalkozásom legfeljebb tárgyánál fogva (bukovi-
nai székely nyelvjárás) és néhány módszertani jellegzetessége miatt tarthat 
igényt a figyelemre. 

Vizsgálataimban két szempontot ütköztetek: 
1. az adott nyelvjárás nyelvi rendszere (langue) és 
2. a nyelvjárás használata, ahogy a faluközösség tagjai megszólaltatják 

(parole). 
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Az 1. szempont adekvát kifejezéssel: a nyelvjárás szókészlete, amelyben 
hagyományosan három lexématípust különböztethetünk meg: 
1. az alaki vagy alak szerinti; 
2. a jelentésbeli vagy jelentés szerinti és 
3. a valódi tájszavakat. 

A változásvizsgálalban is ebből az osztályozásból, csoportalkotásból cél-
szerű kiindulni. 

Elvileg a legkisebb bizonyító értéket az alaki tájszavak képviselik, s 
szinte kivétel nélkül a hangrendszer változásait illusztrálják. Ezt többé-ke-
vésbé el is fogadom, ha a bukovinai székely cseber és a köznyelvi csöbör, 
csürke-csirke, donyha-dunyha, éveg-üveg, kócs-kulcs, resta-rosta, szümőcs-sze-
mölcs, tő-tű, tollu-toll, vidér-vödör alakpárokban gondolkodom, de a bingó-
binibó, csihán-csalán, fészi-fejsze, hanyotán-hanyatt, mehink-mienk, tehéd-tied, 
töngörgő-henger, ülü-ölyv stb. alakpárok mintha már túlmutatnának á csupán 
egyszerű alak szerinti különbségen, vagy ki kell tágítanunk ennek a lexématí-
pusnak a fogalmi körét. 

Hogy mégsem értékeltem túl jelentőségüket, azt a kérdőívbe fölvett 
lexémák összességéhez (390) viszonyított arányuk jelzi. (44). 

A jelentésbeli tájszavak változását, amelynek a megfigyelésére 139 címszó 
szolgál - azt jelzi, hogy a köznyelvi szinonimák társulnak hozzájuk, s 
rövidebb-hosszabb együttélés után teljes dominanciára jutnak. Mivel ebben 
a típusban is fennáll az alternatív alkalmazás lehetősége, a lexikai diglosszia 
itt érvényesül a legtovább. 

A kontrasztivitás a legerőteljesebb a valódi tájszavak használatában. A 
másságot, az átlagtól eltérőt a legföltűnőbben ezek hordozzák. Valószínű, 
ezért ezeknek a visszaszorulása a leggyorsabb. 

Kérdőívembe összesen 390 címszót vettem föl. Ebből alaki 44, jelen-
tésbeli 139, valódi 217. 

Sok-e ez vagy kevés? Is-is. 
Ha G. VARGA GYÖRGYInek a regionális köznyelvek kutatására ösz-

szeállított kérdőívéhez viszonyítom, akkor egyértelműen sok. Ő ugyanis a 
hangtani és alaktani jelenségek vizsgálatára 340, a lexikaira pedig 31+18, 
tehát összesen 49 címszót vett fel. 

Egyértelműen sok, ha BOKOR JÓZSEF, KISS JENŐ, SZABÓ JÓZSEF 
vizsgálataival vetem össze. 

Teljességről akkor beszélhetnénk, ha egy nyelvjárás teljes szókészletét 
vennénk föl kérdőívünkbe, azaz egy egész tájszótárt. Ez nyilvánvalóan a 
nyelv oldaláról is irreális, a beszélő oldaláról még inkább, a vizsgálatot 
végzőnek pedig részmunkaként teljesíthetetlen. 

Mi volt a válogatás szempontja? A rendeikezésemre álló szójegyzékekből 
válogattam. (DEGH LINDA: Kakasdi népmesék I-IL; SEBESTYÉN 
ÁDÁM: Az andrásfalvi székelyek gazdálkodása; Uő: A bukovinai székelyek 
tegnap és ma; valamint a Bukovinai népmesék I-IV. kötetének szójegyzé-
kei.) 
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A bennük található tájszavak száma hozzávetőleg 2000. Kérdőívemben 
tehát ennek szűken egyötöde szerepel. A válogatás szempontja a szavak 
használatának társadalmi mérete. Nyilván elsősorban az alapszókincs tagjai 
kerültek bele, a peremszókészletből pedig azok, amelyeknek használata 
társadalmi rétegektől és foglalkozási csoportoktól független, azaz kevésbé 
meghatározott. 

Kihagytam a kérdőívből a vélhetően archaikus elemeket, amelyeket a 
népi epika nyelvi eszközeként minősíthetünk. 

II. Most néhány szót a vizsgálódás második helyen említett és mégis 
fontosabbnak tartott szempontjáról, amit a nyelvjárás használata (a parole) 
kifejezéssel jelöltem. 

A beszélő álláspontjának, a lexéma használatához való viszonyának öt 
típusát különítettem el. 

+ = csak a címszót ismerem és használom. 

1 = mindkettőt (azaz a címszót és köznyelvi megfelelőjét is) 
Ismerem, de az elsőt használom. 

2 = mindkettőt ismerem, de a másodikat (azaz a köznyelvit) 
használom. 

S = mindkettőt (esetleg még szinonimáját is) felváltva haszná-
lom. 

© = a címszót nem ismerem, a köznyelvit vagy a szinonimáját 
használom. 

Tisztában vagyok azzal, hogy a beszélt nyelvjárást még szókészletében 
sem lehet öt típusba kényszeríteni, mivel egyrészt az egyéni \é'" ̂ ktani té-
nyezők, másrészt a nyelvszociológiai tényezők közbülső eseteket is valószí-
nűsítenek, de munkahipotézisként talán nem jelentenek túlságosan nagy 
elrugaszkodást a nyelvjárási valóságtól. Indoklásként említem még módsze-
rem alkalmazására azt a tényt, hogy a kérdőívre adott válaszok számítógépes 
értékeléséhez program készül, s a programozó szerint további rétegek, 
közbülső esetek már nehezen lennének figyelembe vehetők. 

Ahol ez lehetséges, természetesen minden olyan mozzanatot rögzíteni 
kívánok, amelyek a szóhasználat szociolingvisztikai és pszicholingvisztikai 
meghatározottságára, a köznyelvhez és a nyelvjáráshoz való szubjektív viszo-
nyulására vonatkoznak. 

Az adatközlők kiválasztásában az első szempont az életkor. (Vö. KISS 
JENŐ: Egy nyelvszociológiai szempont a dialektológiában. MNy. 1989:40-
47). Ezen belül természetesen a nemek szerinti megoszlás. Figyelembe 
veszem az ún. szociális életkor stádiumait: 1. az iskoláskort (amelybe 
beleértem a primér szocializáció nyelvének elsajátítását); 2. a felnőtt korban 
a foglalkozás szerinti differenciálódást, a házasságkötés nyelvi hatását 
(elsősorban a vegyes házasságét) és ennek a gyermeknevelésben megnyilvá-
nuló következményeit. (Vö. Mladost: Gyúrók János nyilatkozata a Magyar 
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Rádióban 1989. október 2.) és végül 3. a nyugalomba vonulás korát, vagyis 
az öregkort. 

Életévekben számolva az első csoportba a 20-25 éves korig bezárólag 
sorolom az adatközlőimet, a másodikba az 55-60 éves korig tartoznak, a 
harmadikba pedig a 55-60 éven felüliek. 

A gyűjtés módszere: az aktív direkt módszer. Egyetértek KISS JENŐvel 
abban, hogy a „résztvevő megfigyelés a legalkalmasabb módszer" (Doktori 
értekezés tézisei 6). Esetemben azonban ezt az aktív direkt módszer kí-
sérőjeként vehetem figyelembe, illetőleg alkalmazhatom. 

Lényege ennek a módszernek az, amelyre G. VARGA GYÖRGYI már 
említett kérdőívében a Lexémák II. cím alatt szereplő adatok szolgálnak 
példaként. Az igékre így kérdez: Mit csinál az, aki..? A főnevekre: Mi az, ...? 
És a melléknevekre: Milyen az, ami v. aki... ? 

A módszer alkalmazására KISS JENŐ a finn PALANDER példáját 
említi azzal a megjegyzéssel, hogy az így nyert adatok felhasználhatósági 
értéke változó, illetőleg bizonyos esetekben problematikus is lehet, mint-
hogy az ilyen jellegű fölmérések feltételezik a vizsgált jelenségek megértését 
s azonos módon való értelmezését a kérdező és az informátor részéről 
egyaránt." (i.m.44.) 

Ezt felnőtt adatközlőimmel sikerült elérnem. Az iskolás korúak vallomá-
sainak megbízhatóságához pedig a magyar szakos kollégáim megígért segít-
sége járul hozzá. 

Bízom benne, hogy az elmondottakból világossá vált, hogy az, amit itt 
bátor voltam előadni, az a vállalt munka sűrűjében tipródó gyűjtő vagy 
nagyképűen: kutató munkabeszámolója, aki az eddigi tapasztalatai és rész-
eredményei alapján reméli, hogy sikerül bemutatnia a nyelvjárás szókészleté-
ben már lezajlott és most zajló változásokat; megragadnia a változatok 
tendenciáit, irányát, ütemét; a nyelven belüli és kívüli okait; röviden: sikerül 
tetten érni az egyidejű állapotban a szinkron dinamizmust. 

Egy Bukovinából települt székely falu tájszóismeretének változása 
című kutatási feladathoz készült kérdőív címszavai 

1. anyóka (=édesanya-megszólításként) 
2. apóka (=édesapa-megszólításként) 
3. bingó (=bimbó) 
4. bong (=gomb) 
5. buglya (=boglya) 
6. csap(p)ás (=csipás) 
7. cseber (=fából készült zsírtartó edény) 
8. csics (=csecs-emlő) 
9. csihán (=csalán) 

10. csipor (=csupor) 
11. csutika (=kukoricacsutka) 
12. csürke (=csirke) 
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13. donyha (=dunyha) 
14. elalít (=elaltat) 
15. élléget (=eszeget, falatozik) 
16. éveg (=üveg) 
17. fészi (=fejsze) 
18. hérkél (=horkol) 
19. hanyotán (=hanyatt) 
20. hezza (=hozzá) 
21. hunya (=hóna) 
22. hungya (=hangya) 
23. innap (=ünnep) 
24. jácodik (—játszik) 
25. kankó (-kampó) 
26. kárinkodik (=káromkodik) 
27. kicsiddég (=egy kis ideig, rövid ideig) 
28. kócs (=kulcs 
29. lapta (=labda) 
30. level (=levél) 
31. mehink (=mienk) 
32. menyén (=megy) 
33. nannyó (—nagyanya) 
34. pánkó (=fánk) 
35. résta (=rosta) 
36. sétár (=sajtár) 
37. szümőcs (=szemölcs) 
38. tángyér (=tányér) 
39. tehéd (=tied) 
40. tő (=tű) 
41. tollú (=tolI) 
42. töngörgő-töngörgető (=henger) 
43. ülü (=ölyv) 
44. vidér (=vödör) 
45. anyatárs (=nászasszony) 
46. apatárs (=nász) 
47. apró (=kanyaró) 
48. ádámalmája (=ádámcsutka) 
49. árnyéktartó (=nap-, esernyő) 
50. átolvetős (=kettes tarisznya) 
51. bakó (=rövid szán) 
52. bikfanadrág (=kendervászonból készített n.) 
53. bitang (=zabigyerek) 
54. bolha (=sárfogó éle) 
55. bont (=fejt , morzsol) 
56. bőrmadár (=denevér) 
57. búgó (=galambdúc) 
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58. cárinakert (=sövénykerítés) 
59. csáklya (=korcsolya) 
60. csattogtat (=tapsol) 
61. csépűnyelvű (=selypítő, pösze) 
62. csérgető (=kereplő) 
63. csicskupa (=tejesüvegre húzható cucli) 
64. csigotyafa (=kosárfonófűzfa) 
65. csőfa (=bodzafa) 
66. deka (=vastag gyapjútakaró) 
67. délebéd (=ebéd) 
68. dézsa (=tejverő, vajköpülő) 
69. dufla (=finom, elsőrendű) 
70. dugás (=vízzáró gát) 
71. eresz (=előtér, nyári konyha kemencével) 
72. erőst (=nagyon) 
73. étő (=méreg) 
74. fejtő (=színes bolti pamut) 
75. félfó (=felforr) 
76. félidős (=középkorú) 
77. félszökdös (=gyapjúszövet) 
79. féreg (=egér, pocok) 
80. füttő (=tűzhely) 
81. galy (=göröngy) 
82. galuska (=töltöttkáposzta) 
83. gerezd (=1. fürt, 2. fenyőfák összeillesztése) 
84. góc (=kemence nyílása előtti padka) 
85. gondolatlan (=figyelmetlen, hanyag, gondatlan) 
86. gúnya (=ruha) 
87. gúzs (=a sorompolyos kerten vesszőkötés) 
88. gyértyás (=1. világítóbogár, 2. metángáz, 3. lidérc) 
89. halottház (=ravatalozó) 
90. halkolás (=fa tövének ékelése vágáskor) 
91. halóruha (=halálra való ruha) 
92. hamarság (=gyorsan, sürgősen) 
93. harisnya (=székely nadrág) 
94. ház (=szoba) 
95. hóharmat (=dér) 
96. homály (=felhő) 
97. komp (=gyeptégla) 
98. hug\'ik (=vizel) 
99. igízet (=szemmelverés) 

100. iromba (=1. fürge, gyors, 2. kecses, szép, cinfra, mutatós) 
101. istenkedik (=könyörög, rimánkodik) 
102. kantár (=1. komponás mérleg, 2. kenderspárgából edényhordó) 
103. kap (=talál) 
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104. kapusas (=kapuoszlop) 
105. karé (=1. kenyérhaj, 2. var a seben) 
106. kasárülés (=vesszőből font kocsiülés) 
107. kebel (=a ruha mellrésze) 
108. kendő (=törülköző) 
109. kenő (^szövésnél használt pépes anyag) 
110. kerekbe (=körbe, körül, karikába) 
111. keringő (=csavargó) 
112. kert (=kerítés) 
113. kertkoszorú (-fonás) 
114. keszkenő (=zsebkendő) 
115. kifogy vmiből (=elveszít valamit) 
116. kigyéngül (=elfárad) 
117. kocsán (=kukoricaszár) 
118. kócsolatlan (=nyitott) 
119. kopóra (=felfelé) 
120. könyökes (=rövid bunda) 
121. kötés (=csipke) 
122. közkapu (=a telkeket elválasztó kerítés átjárója) 
123. kuli (=tűzhelyen sütött krumplikarika, szelet) 
124. lakocska (=játékbaba) 
125. lapító (=málétartó deszka) 
127. lapocka (=abrakkeverő) 
128. lekanászodik 'víz' (=leapad, lecsendesedik) 
129. lúgoz (=szapul) 
130. lugzó (=szapuló) 
131. macskafa (=kakasülő) 
132. magol (=tökmagot hánt) 
133. majorság (=baromfi) 
134. masina (=1. cséplőgép, 2. gyufa) 
135. másodégyes (=terhes nő) 
136. mégajaz (=meglel) 
138. mégsikul (=elcsúszik) 
139. megüt (=agyonüt) 
140. mégvizül (=átvizesedik, átnedvesedik) 
141. mond (=beszél) 
142. mozsika (=hegedű) 
143. murok (=sárgarépa) 
144. nyirentyű (=hegedűszó) 
145. nyújtópad (=ravatol) 
146. ódalkamara kamra a lakóépület végén) 
147. ótott (=kocsonya) 
148. pakkura (=petróleum) 
149. pallag (=földek végében levő legelő) 
150. papucs (=magasszárú fűzős cipő) 
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151. piroska (=barátfüle) 
152. póka (=pelenka) 
153. porozó (=hófúvás) 
154. porond (=aprókavicsos hely) 
155. rekken (=alszik) 
156. rétéi (=hajtogat, tűr) 
157. ribanc (=rongy) 
158. ribancos (=rongygyűjtő) 
159. rittyent (=durrant) 
160. ruva (=fejkendő) 
161. savanyító (=erjesztő, kovász, 2. ecetféle korpából és céklából) 
162. sifon (=szekrény) 
163. sikít (=tapaszt) 
164. szapanyozott (=ünneplő fehérnemű) 
165. szégverő bot (=sulyok) 
166. személy (=megesett leány) 
167. szénvedeje (=szenteste) 
168. szén (=parázs) 
169. szennyesrúd (=ruhatartó) 
170. szökik (=ugrik) 
171. szűrdisznyó (—sün) 
172. takargató (=szalvéta, konyharuha, abrosz) 
173. térébúza (=kukorica) 
174. tőkéz (=rönköt fuvaroz a hegyekből) 
175. tüzet tesz (=tüzet rak) 
176. vakszem (=halánték) 
177. vérszipó (=pióca) 
178. vert tej (=író) 
179. vigyázkodik (=figyel, szemlélődik) 
180. vízbe burul (=izzad, verejtékezik) 
181. vizeskártya (=fa vödör, víztartó faedény) 
182. vizet főz (=forral) 
183. vőléán (=menyasszony, meny) 
184. almabüzü (=kamillatea) 
185. asztaváta - osztováta (=szövőszék) 
186. bankói (=vonyít-a kutya) 
187. batóc (=cséplőgép) 
188. bács (=sajtkészítő főpásztor) 
189. bellács (=1. posztóból készült csizmafejvédő, 2. posztóharisnya) 
190. bénderéz (=párosodik-kakas) 
191. bérbénce (=túrótartó hosszúkás kishordó) 
192. bérbécs (=kos) 
193. bérég (=párosodik-juh) 
194. bircsóka (=csomó, daganat) 
195. bisszió ( = a szenteltvíz hintésére borsfűből kötött kis csokor) 
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196. bitikó (=harang, csengű, kolomp nyelve) 
197. bododáj (=buta, tájékozatlan) 
198. borna (=rönk, fenyőfatörzs) 
199. boroszlán (=orgonabokor) 
200. bosztán (=tök) 
201. bőcs (=kevély, nagyzoló) 
202. brézsnyik (=erdőőr) 
203. bucsánkodik (=sápitozik, sopánkodik) 
204. buda (=1. árnyékszék; 2. piszkos, rendetlen) 
205. bulál (=1. hurcolkodik; 2. fajtalankodik) 
206. buliga (=hanyag, rongyos, tunya) 
207. burdé (=putri) 
208. burján (=gaz) 
209. búrog (=párosodni akar-disznó) 
210. burungoz (=haragosan, magában dörmög) 
211. büszütött (=kozmás) 
212. bütii (=vminek: ház, kocsi-vége) 
213. cabin (=rönkemelő szerszám) 
214. cibre (=erjesztett korpából savanyú káposzta levével készített leves) 
215. corhol (=tör , pusztít-bőrkikészítés) 
216. cuhál-cuhálzsák (=nagy zsák) 
217. csajbatag (=együgyű) 
218. csájburján (=teafű) 
219. csármál (=kiabál, lármázik) 
220. csélhe (^ágaitól nagyjából megtisztított fenyő szénaszárításhoz) 
221. csepü (=kenderkóc, lenkóc) 
222. csércse (=1. fülbevaló, 2. ciklámenszínű virág) 
223. cserge (=szőttes gyapjútakaró) 
224. csérkabala (=körhinta) 
225. csészle (=szúnyog) 
226. csicsázik ( = a gyermek a kocsi végére kapaszkodik) 
227. csiszla (=pénzösszeadás italra) 
228. csobán (=pásztor-betlehemes játékban) 
229. csongolyít (=göngyölít, hajt, teker) 
230. csóré (=meztelen, csupasz) 
231. csuli (=csonka, letört, lekonyuló) 
231. csuma (=szörnyeteg, ijesztő alak) 
233. darabonca (=talicska, tragacs) 
234. degett (=1. kocsikenőcs, 2. kátrány) 
235. dérénduca (=lárma, zörgés, robaj) 
236. désétu (=esetlen, félnótás) 
237. dimilia (=kb. 20 l-es faedény) 
238. dombéroz (=dorbézol, mulat) 
239. dránica (=80 cm hosszú fenyőfazsindely) 
240. dubál (=bőrt érlel) 
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241. dulcsesz (=szirupban eltett magvazott gyümölcs) 
242. duvaszt (=üt , vág) 
243. elvigyül (=összemelegszik, megbarátkozik) 
244. endelget (=hányingere van vmitől) 
245. endelítős (=émelyitően édes) 
246. erégél (=mendegél, andalog) 
247. éspár (=tűzhelylap) 
248. éstruzsli (=rétestészta) 
249. eszketél (=izgat, zaklat) 
250. észténa (=juhfejő és sajtkészítő hely) 
251. észtrungár (=juhfejésnél hajtó az akolban) 
252. faszujka (=bab) 
253. fácsa (=területegység = 2 hold) 
254. fentő (=küllő) 
255. fesztőfü (=békarokka) 
256. festér (=erdész) 
257. fluska (=deci) 
258. frískó (=kenderszövetből készült ujjatlan pulóver) 
259. fundász (=megvadult) 
260. furtina (=hózivatar) 
261. gamat (=csúf, piszkos) 
262. ganci (=gúnár) 
263. gérla (=csatorna) 
264. gica (=hajfonat) 
265. gője (=koca) 
266. gudu (=sütő - a tűzhelyben) 
267. guluga (=gyomor, bendő) 
268. gusa (=golyva) 
269. guzgán (=patkány) 
270. guzsaj (=kézirokka) 
271. gyibóc (=púp, púpos ember) 
272. halándor (=magkender) 
273. harábka kankó (=takaró a kaszán) 
274. herám (=lusta) 
275. honcsok (=kupac-föld, trágya) 
276. hüpürty (=1. ital sűrű alja; 2. áldomás, ingyen ital) 
277. ifámitus (=képmutató, kétszínű) 
278. ikrándozik (=megijed, álmából felijed - gyermek) 
279. interes (=kamat) 
280. ispirt (=szesz, spiritusz) 
281. iszánkodik (=jégen csúszkál) 
282. kalangya (=gabonacsomó) 
283. karinca (=kötény) 
284. kaus(ka) (=lisztmerő kanál) 
285. kálik (=nyomorék) 
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286. kárpálódik (^zsörtölődik) 
287. kéncinkédik (=kelleti magát) 
288. kécmen (=kabát) 
289. keló (=kamasz) 
290. kékhám (=zsidó sakter) 
291. keres (=kullancs) 
292. kobrics (=perec) 
293. kocor (=sovány) 
294. kocsorba (=1. szénvonó; 2. vénasszony) 
295. kolozsna (=keresztelői ajándék) 
296. kókis (-pattogatott kukorica) 
297. kompona ( = a gémeskút nehezéke) 
298. korcol (=ropogtatva eszik) 
299. korec (=mértékegység = 100 kg) 
300. kozsók (=birkabőr térdigérő női bunda) 
301. krecsán (=női blúz, női és férfikabát) 
302. kujak (=ököl) 
303. kurászla (^forraláskor összement tej) 
304. kuttor (=kemence) 
305. küpü (=méhkas) 
306. lajbi (=mellény) 
307. lapi (=levél) 
308. laskaserítő (=sodrófa) 
309. lektéris (=zseblámpa) 
310. léhel (=gerebenez, ) 
311. liváda (^gyümölcsös) 
312. macsuka (=csomó, bunkó) 
313. mart (=par t ) 
314. mángol (^mángorol) 
315. málé (=kukoricalisztből készült étel) 
316. mánus (=falióra sétálója) 
317. márfa (=áru) 
318. megnyuvaszt (=megfojt) 
319. mégpall (=megver, ütlegel) 
320. mentává (=posztóköpeny) 
321. móriska (=kézzel hajtott szelelőrosta) 
322. móriskál (=rostáI) 
323. murga (=fekete v. sötétbarna színű tehén) 
324. nyemota (=mamlasz, ügyefogyott, tehetetlen) 
325. nyigisztor (=állatkereskedő, lókupec) 
326. nyuszulyó (=koszorúslány) 
327. odor ( = a csűrben levő oldalrekesz) 
328. orda (=édes túró) 
329. pacil (=történik vkivel vmi, vmi ér vkit) 
330. palamár (=harangozó, sekrestyés) 
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331. panus (=kukorica csuhé) 
332. papusa (=csomó pl. dohány) 
333. parapács (=élénk, víg) 
334. paratika (^csintalan, ügyes, fürge) 
335. patladzsér (=kifejlett magpaprika) 
336. pácska (=pipadohány) 
337. pálka (=szénatartó a rúd végén) 
338. péndefy (=alsószoknya) 
339. pergénc (=eleven, mozgékony) 
340. pészkár (=halász) 
341. péréngő (=1. lomtár; 2. mély szakadék) 
342. pesztráma (=összeaszott, összeszáradt) 
343. petráj (=25 l-es fa merőedény) 
344. picc (=szipka) 
345. pilinka (=gyaluforgács) 
346. pimpó (=barka) 
347. pipe (=kisliba) 
348. pirizli (=kistermetű, csenevész-ember, állat) 
349. pitán (=kukoricalisztből készült lepény) 
350. pitlil (=őröl-árpát, búzát) 
351. pityóka (=krumpli) 
352. pocolruva (=gyapjú nagykendő) 
353. pokla, poklája (=magzatburok) 
354. prozsina (=területmérték 40 négyszögöl) 
355. punga (=zacskó) 
356. radina (=paszít-étel, ital) 
357. rákla ( = 4 magas oszlopon álló fedeett hely - szénának, szalmának) 
358. ráspor (=reszelő) 
359. renyekedik (=sopánkodik) 
360. rézsnyica (=kézidaráló) 
361. rokolya (=felső szoknya) 
362. sáflik (=1. borsajtár; 2. moslékosdézsa) 
363. selyp (=vesszőből font halfogó eszköz) 
364. serít-sirít (=pödör) 
365. serül-sirül (=fordul) 
366. silladri (=székely tánc) 
367. slájér (^fátyol) 
368. slájf (—fék) 
369. suflák (=kamraszerű melléképület) 
370. sulyok (=mosófa) 
371. surdé (=szalmazsák) 
372. suska (=1. papírzacskó; 2. tülök) 
373. szádokfa (=hársfa) 
374. szekerikapálinka (=rozsból készített p.) 
375. szikén (=agyag) 
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376. szindzsák (=1/2 dl-es pálinkásüveg) 
377. szondé (=mohó) 
378. szokmán (=szűr) 
379. szurcsel (=deszka- v. léchulladék) 
380. tókál (=nagyhéten fakalapáccsal deszkát üt) 
381. túrnia (=csapat, csoport, csorda, nyáj) 
382. tyiria (=fuvar) 
383. vackor (=vadkörte) 
384. vakkoncs(ok) (=vakond) 
385. vaszkatlódik (=izeg-mozog) 
386. virgána (=1. gyermekruha-egyben; 2. női ruha) 
387. zadar (=gyorsan, hadarva beszél) 
388. zuba (=ajak) 
389. zséndic (=oltott juhtej felforralt savója) 
390. zsitár (=csősz, mezőőr) 
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