
A CSANÁDI KISIRATOS ÉS NAGYVARJAS TÁJSZAVAI (K–PI)

élő történelem

kajsza ferde, torz, kifi camodott pl. valakinek a járása
kajsza eszű ütődött (Nagyvarjas)
„Mikor valaki sokat, olykor összefüggéstelenül fecseg. 

Aki nem tudja, merre van az előre.” (Szabó István)
kajsza szömű kancsal (Nagyvarjas)
kalahüttyös ütődött, zakkant
kankutya, kankutya tánc, kankutyás egymásba 

ereszkedő tartás tánc közben  (Nagyvarjas)
 
„Amikor tánc közben a legíny kitartja a farát, oszt 

fönt mög magáhon szorítja a lányt. Mikor a fér fi  keze le-
csúszik a lány, asszony farára, oszt ott is marad.” (Szabó 
István)

kaparkodó, kaparkodós, güzü 1. szorgalmas ’Ka-
parkodós, mint a güzü.’ (Kisiratos), 2. takarékos, spó-
roló, 3. fukar, 4. magának való, kapzsi, ’hörcsög’ (Nagy-
varjas)

„A kaparkodós gyűjtögető is, de tágabban. Az, aki sze-
reti bebiztosítani magát, és nem hagyja ki a kínálkozó 
lehetőségeket, alkalmakat.” (Szabó István)

karistol, karistolás karmol, karmolás
karmizsál 1. ’kikarmizsál’ elkarmol, pl. ~ta a baba 

az arcát (Kisiratos), 2. ’karmizsál’ olvashatatlanul, 
macskakaparással ír (Nagyvarjas)

„Jó száz évvel ezelőtt (még a tizennégyi háború előtt) 
volt a falunkban egy Koromzsai nev ű jegyző. De olyan 
macskakaparással írt, hogy elnevezték Karmizsainak…” 
(Szabó István)

3. ’elkarmizsálta’ elnagyolta (a munkát) (Nagyvarjas), 
4. ’odakarmizsált’ csúnyán, tökéletlenül meszelt (Nagy-
varjas)

kéve, kíve l. marok, kötelet csinál
kinyagdul, mögnyagdul, elnyagdul  ’möglazul’ pl. 

késben az él
kistest kislányok nemi szerve (Nagyvarjas) l. rózsa
kopasz l. kugli
korozsma, korozsmába kap, korozsmát 

visz (nek): 1. keresztszülők kelengyeajándéka, keresz-
telői ajándék (Kisiratos, Nagyvarjas) 2. bérmakereszte-
lői ajándék is (Nagyvarjas)

„Korozsmát vittek, ajándékot korozsmába, mikor kö-
röszöltek — ékszert vagy ruhát is — a kisbabának.” (Lé-
vai Lajos)

 
„Értékes, csicsás holmi. Én karórát kaptam ko-

rozsmába keresztapáméktól. Az ősi magyar nyelvben 
Korozsma egy gazdag, mesés Aral-melléki város: az 
Amu-Darja folyó mentén létrejött Chvarezmi Biroda-
lom fővárosa, Chvarezm (Hvarezm, Khorezm, Cho-
rezm, Korozsma?). Kézai Simon mester szerint Csaba 
királyfi  innét hozott feleséget.” (Szabó István: Az Isten 
háta mögül. Emberek, tájak, idők, Ötágú Síp Kulturális 
Egyesület, 2020, Szeged)

köröszt búzakereszt 18 kévéből állt Kisiratoson, 24-
ből Nagyvarjason l. kötelet csinál

„4x4 vála, az 16, meg az alsó és legfels ő kéve, a ’ha-
rangozó’ és a ’pap’ tette ki a 18 kévét, tehát 18 kéve a kö-
röszt.” (Lévai Lajos)

körösztöl biz. a kévéket keresztbe hordja
kötél búzakötél
„A búzaföldön termett szép búza szárára volt szükség. 

A búzaszalma, a búza szára nagyon er ős, ha nedves. Eb-
ből lett a kötél. Rajta maradt a kalász is. A kalászos végét 
eresztettük össze, ott keletkeztettük a görcsöt. A búza-
kötél végén mög a gyükerek. Így ’festött’ a kötél.” (Szabó 
István)

kötelet csinál  (Kisiratos, Nagyvarjas), kötelet ver 
(Nagyvarjas) búzakötelet készít (l. görcs)

„Búzaaratáskor kora hajnalban kimentünk a még har-
matos búzaföldre, s ’kötelet csináltunk’, ’kötelet vertünk’. 
Kitéptük a földből a jó, hosszú szálú búzát gyökerestől, a 
kalászos végével összeeresztettünk egy-egy marok búza-
szálat, s ’pacsirtafejes kötéssel’ összebogoztuk. Ez lett a 
görcs vagy bog. A ver szó valószínűleg azért nyert létjo-
got, mert amikor kitéptük a búzát a földb ől, jó alaposan 
le kellett verni a gyökeréről a földet. Ezután ’pászintot-

ták’ össze a kalászos végével a két maroknyi búzacsomót, 
és kötötték a ’pacsirtafejet’. A kész ’köteleket’ csomóba 
raktuk, megöntöztük, ’mögszentöltük’, beáztattuk víz-
zel, hogy ne száradjon ki, és napközben kötéskor ne tör-
jön a kánikulában. 

Az így elkészült ’búzakötél’ két végén tehát a ’gyüke-
res’ rész volt. Egy-egy ilyen kötél kb. másfél méter hosz-
szú volt, belefért a kéve, s meg lehetett kötni. Aztán a 
bekötött kévéket ’körösztbe’, keresztbe hordtuk. Nálunk 
24 kéve tett ki egy kereszt búzát, búzakörösztöt.” (Szabó 
István)

kötelet szór, kötelet terít, kötelet vet a búzaköte-
let a földre terítik

„Elől haladt a kaszás, aki levágta a búzát. Rögtön, a 
nyomában, a ’marokszedő’. Ő kévékbe szedte a ’kaszál-
mányt’. Mindenek előtt el kellett szórni, teríteni vagy 
vetni a kötelet, azaz a kaszás után, a marokszed ő mögé 
kiteríteni a friss, nedves kötelet, mert arra rakták a ’mar-
kot’, az összeszedett búzát. S mindjárt kellett kötni a ké-
vét, mert különben jöhetett egy forgószél, és szétszórta 
az egészet. 

A kötelet gyerök teríti. Ha van. Mindnyájan készítet-
tük. Az én dolgom a kötélverés volt: leverni róla a fődet. 
Mikor nagyobb lettem, én is szedtem a szép, hosszú szálú 
búzát kötélnek valónak.

A kaszás elől vágja a röndöt, a rendet. Utána a marok-
szedő — rendszerint asszony — hosszú ruhában, hogy 
hajladozáskor ’në löhessön alálátni.’ (’Aki az asszonyok 
alá néz, mögvakul.’) Anyám tette kévébe, rá a kötélre, 
és be is kötötte. Mikor 12-13 éves lettem, én ’körösztöl-
tem’, vagyis raktam a keresztet. A végén még összege-
reblyéztem az elhullott szálakat is. B ővült a munkakö-
röm, a kor haladtával.

A marokszedő 3-4 méternél közelebb nem mehetett 
a kaszáshoz, nehogy ’megcsússzon’ a kasza s megvágja. 
(Voltak ilyen balesetek!)

Ehhez akár egy, akár két ember elég volt. Ketten már 
(kaszás-marokszedő) egész jól elboldogultak. De a pa-
rasztgyerekeket korán szoktatták munkára. Ez ősi tör-
vény, hagyomány volt. Volt egy olyan mondás, hogy: 
Amit Jancsika nem szok mög, azt János is elkerüli.” 
(Szabó István)

kötözködés biz. nemi szerv (Kisiratos) Csak ebben az 
összefüggésben használták ezzel a jelentéssel.

— Kötözködésig ér a diledáló.
 — Gatyamadzagig? Derékig.
 — Lëjjebbig. Asszonyéig s emböréig. (Lévai Lajos)
krasnyog, krasnyogás, krasnyogva csoszog, 

csoszogás, csoszogva (Nagyvarjas)

„Aki papucsban, fapapucsban vagy félretaposott, 
egy-két számmal kisebb vagy nagyobb cip őben jár, 
’csuszog-szuszog’. »Elkrasnyogtam mán a bótba.« Vagy: 
»Átkrasnyogott a sógor, oszt egy jót beszégettünk.« Ezt 
is hallottam: »Mán csak krasnyogva mögy a baszás.«” 
(Szabó István)

kugli, kuglizás teke Az ötvenes években terjedt el a 
kugli, és vele együtt a tájszavai.

„Hányat ütötté? Hány bubát?” Álligató állítja a 
bubákat vissza. Vízi a beugrópénz. Aki mögnyerte a 
mönetöt, az mögkapta a pézt, és az állígatónak is adni 
köllött belőle valamennyit. Emellett fogadoztak. Ott is 
löhetött bukni és nyerni. Kisiratoson kopasz, ha nem 
érintette a golyó a deszkát, de mondjuk bubákat ütött le, 
az ugyanúgy nem vót érvényös, mint a vangli, amikor 
ódalra mönt a golyó. Ki köllött gurúljon a golyó, végig a 
pályán, egészen a túlsó végire, ahol vótak a bubák.” (Lé-
vai Lajos)

„Szabály: Mindig a deszkáról kell indítani, kell érintse 
a deszkát a golyó. Ha jobbkezes vagy, és a jobb oldalhoz 
csapódik a golyó, akkor: csámpa, csámpás. Ha a bal-
oldalhoz ütődik a teke, akkor: sutya vagy részög. ’Ré-
szögöt dobtá!’ Vagy: ’Olyan részög vót, hogy kesköny vót 
neki az úcca!’ Mondták még azt is, hogy geller. Magya-
rosítva, varnyasiasítva: gallér, mindegy, hogy melyik 
oldalt, de átlósan ’csókolta mög’ a golyó a pálya oldalát.” 
(Szabó István)

lazsukál lazsál, ímmel-ámmal dolgozik, húzza az 
időt

licéjom, licium líciumfa, közönséges ördögcérna, 
sefűsefa (Nagyvarjas)

„Ez éldegél az öregtemető árokpartján — éldegél-e 
még? —, s itt-ott a ma üzemelő temető körül. Debrecen 
egyik dísze-nevezetessége a több, mint 200 éves lícium-
fa, jó nagy bozót. Erről Szabó Magda is ír A holtig haza: 
Debrecen c. könyvében.” (Szabó István)

markaláb l. prikulics
marok, markot szed vála, kb. 25-35 szál búzacso-

mó(t szed)
„Annyi a marok, amennyit a marokszed ő meg tud tar-

tani a karjában, amennyit egyszerre föl tud szedni. A 
kévébe kettő-négy marokkal tettek. A marokszed ő kar-
jának, erejének nagyságától függött. Meg attól, milyen 
hosszú volt a kötél. Az acatos búzát külön kévékbe szed-
ték nálunk.” (Szabó István)

morcsos maszatos, mocskos (arc) l. plézúros
mögmosdat a kemencéből kivett kenyér megmosda-

tása (l. mögszentöl)
„Jóanyám meg is símogatta a kemencéből frissen ki-

vett kenyeret, hogy mindenhová jusson egy kis víz.” 
(Szabó István)

mögszentöl beáztat, megöntöz pl. 1. búzát (l. görcs), 
2. a ház földjét, 3. a kemencéből kivett kenyeret bősége-
sen lemossák: ’mögmosdatják’,’mögszentölik’ (Nagyvar-
jas), 4. Kisiratoson a kenyeret azelőtt ’szentölik’, szórják 
be pár csepp vízzel, mielőtt ’bevetnék’, kemencébe ten-
nék, hogy fényesebb legyen; miután ’kiszödik’, bő víz-
ben megmosdatják; majd ’körösztöt’ vetnek az aljára, 
mielőtt megszegnék l. mögmosdat

 
„Ha a friss, forró kenyeret kivették a kemencéb ől, 

’mögmosdatták’ vagy ’mögszentölték’. Hogy ne törjön, 
ne repedezzen, ne pattogjon a héja. Ha megszegték a 
kenyeret, egy körösztöt ’rajzoltak’, késsel, jelképesen az 
aljára. Csak úgy gyöngéden odakarcolták, odacirógatták 
inkább a körösztöt. 

A ház földjét, udvart, a gangot szentölték, hogy ne 
poroljon annyira. A padlás földjét bemázolták, de leg-
alább is szentölték 1-2 nappal azelőtt, hogy a gabonát 
felhordták volna, hogy jól kiszáradjon addig a föld.” 
(Szabó István)

nyillalás határjelző sáv a (búza)táblában (Kisiratos)
 
„Van egy tábla búza ëgybe vetve, de két tulajdonosé, 

akik közt ëgyenlően szétosztják úgy, hogy a föld 2 végén 
középen áll ëgy-ëgy szömély, a harmadik végigmögy a 
földön, hogy ëgyenös lögyön a nyillalás, és 10 méte-
renként csóvát köt. Egy maréknyi búzát összefognak, a 
végére kötnek egy görcsöt, az a görcs a csóva. Körülöt-
te még mögtapodta, hogy látszott az ’ëgyenös vonal’. Az 
egész sáv a nyillalás, az ëgyenös vonal a két földhasáb 
közt.” (Lévai Lajos)

pacsirtafej, pacsirtafejes kötés, pacsirtafejet 
köt l. kötelet csinál  búzacsomózás egy fajtája

pap (Kisiratos), papkíve (Nagyvarjas) zárókéve l. 
köröszt, kötelet csinál

pászta kisebb szántóföld
„Tetszés szerinti hosszúságú földdarab, amit uzsony-

nyáig, délig, estig meg kellett kapálni, le kellett törni 
(kukorica), fel kellett szedni (répa). »Jó nagy pásztát 
fogtál, nem lösz az sok?«” (Szabó István)

paszuly kisfi ú nemi szerve (Kisiratos) l. rózsa
paszulyos kisfi ú (Kisiratos) l. rózsás
„»Van ëgy rózsástok és ëgy paszulyostok.« Mikor kislá-

nya és kisfi a volt valakinek.” (Fodor Rozália)
paszúr paszuly
pentyög felesel 
 
— Ne pentyögj! — inkább gyerekeknek mondták a fel-

nőttek.
piktorol meszel
pinaránc preferánsz (Kisiratos)
 
„A két világháború között a kisiratosi gazdák egyik 

kedvenc kártyajátéka a preferánsz, amelyet tréfásan 
pinaráncnak hívtak, meséli néhai Kása Antal, apósom 
nagybátyja, a kisiratosi tájházi gy űjtemény alapítója – 
nyilván a könnyebb kiejtés érdekében.” (Sarusi Mihály: 
Az opletány Kisiratoson)

pinavirág (Kisiratos), csanál (Nagyvarjas) piros 
árvacsalán. Mondják a környéken még ’cigánypiná-
nak’ is.

IRODALMI–KULTURÁLIS MELLÉKLET2021. május (2.)

Vajda Anna Noémi

Az Arad megyei Nagyvarjas és Kisiratos tájsza-
vait vetettem össze a teljesség igénye nélkül. A 
mindkét faluban ugyanúgy használt szavaknál 
nem jelzem a helységnevet.
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