
A CSANÁDI KISIRATOS ÉS NAGYVARJAS TÁJSZAVAI (PL–ZS)

élő történelem

plézúros 1. mosdatlan (arc), 2. varas (arc, nyak) 
(Nagyvarjas)

„Plézúros, akinek arcán, nyakán kosz virít, de mond-
ják olyankor is, ha valaki csúnyán lehorzsolta arcán nya-
kán, felsőtestén a bőrt, és varas lett.” (Szabó István)

pöndöly, ’alvószoknya’, alsószoknya, valójában al-
sóruha

„Pöndölyben van valaki, ha nincs alatta (a pöndöly 
alatt) semmi. »Csak úgy, pöndölyösen kiszaladt az úc-
cára!« Vagy: »Úgy mögijedt, hogy ëgyszál pöndölyben 
mönekült.« Egyszerű, durva szövésű fehér vászonból ké-
szült, a nyakán zsinórral húzták össze. Néha-néha öreg-
asszonyoknál láttam kiterítve a dróton száradni, mosás 
után, és a nyakkivágás mentén piros, apró rózsabimbók, 
kék ibolyák és búzavirágok voltak varrva. Fontos, hogy 
fehér vászonból készült, így állapították meg a kíván-
csiak, hogy tiszta-e az asszony vagy lány, ha ’pöndölybe 
kapták’ (látták). A nagyvarjasi, igényesebb legények, ha 
’kiszömeltek’ egy lányt (komoly kapcsolatra, udvarlásra 
vagy feleségnek), mindég mögnézték a kezin a körmit 
is: »Gyászol-é?« Hétköznap, mezei munkálatok idején 
elnézték a ’fekete galléros körmöt’, de szombat este, va-
sárnap, ünnepnapokon már nem. Persze, nem minden 
legény volt ilyen fi nnyás. Van egy közmondás is: Ha nem 
szép az asszony, dobd a fejire a pöndölyt, oszt mingyán 
szép lösz, amit lácc.

A lányok a férfi  tartását, járását és cipőjét nézték. 
Tiszta-ë az ingnyak? Aztán közelebbről: van-ë iz-
zadtságszaga, testszaga? Pálinkaszagú, borszagú-ë? 
De leginkább azt, hogy milyen ügyes, milyen dolgos. 
Meg milyen magas. Szerették, legalább is kedvelték a 
viccös, humoros legényeket, a ’jó bemondásokat’. De 
a nők mindig is nagyon realisták voltak a mi falunk-
ban. Ki nem állták a fölvágós, nagyotmondó, humort 
erőltető hímeket. ’Mindönt a maga helyin!’ Valamiért 
lenézték a szőke legényeket. Barna legény! — az volt a 
valami! A szőke legényre aszonták, ’szalma nyőt a fe-
jin’.” (Szabó István)

 
priccös nadrág, priccsös nadrág (l. briccses 

nadrág)
prikulics, hájdikuli, markaláb, rakamasz li-

dércszerű lények, a gyerekeket ijesztgették velük (Nagy-
varjas)

— Ha rossz löszöl, elvisz a prikulics!
 — Elvisz a prikulics! Majd ad neköd a markaláb! Ellát-

ja a bajod a rakamasz! 
 „Volt még a hájdikuli! Ez is elvitt, adott nekünk, ellátta 

a bajunkat.” (Szabó István)

rakamasz l. prikulics
részög, részögöt dob, sutya (Nagyvarjas) balkezes 

játékosnak balra csapódik a tekéje l. kugli
rezenéroz, rezeníroz, rezenírozás 1.’rosszalko-

dás’ (Kisiratos) 2. ’mikor a gyerekek valami rosszban 
sántikálnak, többnyire titokban, titkolózva’, 3. félrelép 
(Nagyvarjas) l. jómadár

„Ha egy asszony vagy embör ’félrekalapált’, és a falu 
megtudta, ki kivel, akkor azt mondták: ’rezenéroztak ’.” 
(Szabó István)

rózsa kislány nemi szerve, kinyílt a rózsája az első 
havi vérzés l. paszuly, virágzás

„Mosd mög a rózsádat! A rózsát mög köll mosni!” (Fo-
dor Rozália)

rózsás kislány l. paszulyos
„Nekünk van egy rózsásunk, mondták, ha kislányuk 

volt.” (Fodor Rozália)

setye, suta, sutya, sutyábul, sutábul, sutyával 
1. bal, balkezes, bal kézből, pl. ’sutyával’ ír (Kisiratos 
és Nagyvarjas) 2. suta, ha az állatnak letörik az egyik 
szarva (Kisiratos) 3. sutya, ha a baloldalhoz ütődik a te-
kegolyó a kugliban (Nagyvarjas)

„Akkora pofont attam neki sutyábul…!, vagy: Nézd, 
sutyával öszi a levest!” (Lévai Lajos) 

 
sindisznó (Kisiratos), sin, tüskös disznó (Nagy-

varjas), sündisznó sün
 
„Azt hallottam, hogy: tüskös disznó. Ugyanis nálunk 

a tüske helyett a ’tüsök’ járta, a tövis helyett a ’tüvis’.” 
(Szabó István)

sünkutya sün
„Különbséget tettek sündisznó és sünkutya között. A 

sündisznónak rövidebb, kerekebb, disznósabb orra volt, 
a sünkutya pedig hosszabb, hegyesebb orral bírt.” (Szabó 
István)

süvegöl a vesztes fél ’süvegel’ egyes kártyajátékok-
ban, azaz a következő parti megnyeréséig büntetésből 
leveszi kalapját, fejkendőjét, pl. az opletányban vagy a 
hatasszonyosban.

strupándli, pántlika harisnyakötő
„Gumiból készült harisnyakötő a strupándli. Otthon 

varrták. Ráhúztuk a harisnyára, zoknira, akkor még 
nem volt gumi bennük gyárilag. Aztán a zokni, harisnya 
felső peremét ráhajtottuk, hogy ne csússzon le. Lecsú-
szott, de ritkábban.” (Szabó István)

Szorulsz! erős szidást vagy testi fenyítést kilátásba 
helyező fenyegetőszó: ’Vigyázz! Kikapsz!…’ , ’Szorulsz 
anyádtul, ha mögtuggya!’

szötyög, szötyögés cuppan a csizma a sárban 
(Nagyvarjas) Kisiratoson: a sár ’latyakos’, ’összecsapta’, 
’összefröcskölte’ az embert.

szúnyogfa a tamariskafélékhez tartozó cserje, nem a 
’cidrus’ és nem is szil (Nagyvarjas) 

„Az egyik tamariskafajtát pici, fürtös bogyószerű, pi-
ros vagy rózsaszín terméséről szúnyogfának is nevez-
ték. Aszonták, azé, mer ezekből a pici, szabálytalan ala-
kú termésekből bújnak elő a szúnyogok. Van még ilyen 
bebetonozott tévhit. A sündisznót azért irtották, mer 
mögfogja a kiscsirkéket. Mer odacsalogattya a kígyó-
kat. Ellopja a szilvát, almát, ami lepotyog, mert mög-
hengörgődzik rajta, oszt így fölszúrja a tüsökjire, oszt 
elviszi. Drága, kicsi, ártatlan lény — akár a magyarok 
címerállata is lehetne, annyi előítélet, üldöztetés, rágal-
mazás sújtja.” (Szabó István)

teperzékol hajbakap (Nagyvarjas)
„Néhai Oláh Jóska bácsi és Bojtos (Mese) Jóska bá-

csi használta olykor. A toporzékol dinamikusabb, har-
ciasabb kinövése, elfajulása. Ha két gyerök vagy néha 
asszonyok harsányan, teli torokkal szidják, leordítják 

egymást, s aztán egymásnak esnek olyannyira, hogy 
leteperik egymást, túllépnek a verbális agresszión, a to-
porzékoláson.” (Szabó István)

tilinkózgat, tilinkózik ímmel-ámmal, kedvetlenül, 
lassan dolgozik (Nagyvarjas)

tötönél, tötönézget, tötöngélés, tötönöl halaszt-
gat, húzza az időt, lusta, kifogásokat keres, nem szeret 
dolgozni (Nagyvarjas)

„Vót Nagyvarjason egy selyp asszony, oszt amikor má-
sok hét elejin mán kezdték a kapálást, ű nem. Mikor oszt 
mökkérdözték, hogy hát mé nem, aszonta, hogy majd 
’csütöjtötön’ kezdi, mer dóga van. De ’csütöjtötön’ së 
kezdte, akkor aszonta, majd ’píntötön’. Oszt akkor se ért 
rá. Gyütt egy hosszú eső, elgazlott a főd, nagyobb lött a 
gaz, mint a kukorica. Na, így lött a tötöngélés és nagy 
családja.” (Szabó István)

tüsök tüske, pl. a sündisznó ’tüsökje’

uzsonnya uzsonna. Nagyvarjason ny-nyel, Kisirato-
son n-nel ejtik.

„De. tíz körül és du. fél öt — öt óra tájban. Ebéd pont-
ban, mikor a déli harangszó megkondult. ’Ebéd harang-
szókor!’ Ez egy szigorú napirendi pont volt. Ahol nem 
harangozáskor ültek ebédhez, vagy az asszonyt ’szóták 
mög, mer lusta’, vagy az ’embört, mer tutyimutyi’, az 
asszony hordja a nadrágot. Reggeli, früstök aratáskor a 
kötélverés után, hét óra körül. Mire befejeztük a früstö-
köt, fölszáradt búza, lehetett kaszálni. S a vacsora, mikor 
hazaértünk. Este nyolc-kilenc óra között. Mikor ’lëesött 
a harmat’ a kaszálásnak annyi!” (Szabó István)

vándli (Nagyvarjas), vangli (Kisiratos) a teke lecsú-
szik a pályáról. Hogy a jobb- vagy balkezességhez mér-
ten melyik oldalra csúszik le, Nagyvarjason ’gallérnak’, 
’csámpának’ vagy ’részögnek’, ’sutyának’ nevezik. l. kug-
li, gallér, csámpa, részög, sutya

„Mikor a kugligolyó nekicsapódik a kuglipálya vala-
melyik oldalának.” (Szabó István)

virágzás, hónapszám (Kisiratos), havibaj, mög-
gyütt neki, vendégje van, vöröskörösztös hétön 
van, vöröskörösztje van, ázik, úgy van (Nagyvar-
jas) havi vérzés l. rózsa, kinyílt a rózsája

„’Virágzásban van’. ’Möggyütt a virágzása’. Kislány, 
asszony havi bajára mondták.” (Lévai Lajos)

„Möggyütt a lánynak a hónapszámja.” (Fodor Rozália)
„Nálunk is volt virágzás. K. Bözsi néni egyszer boldo-

gan újságolta nagymamának, hogy »az én Rózsikámnak 
kinyílt a rózsája.« Mivel tél volt éppen, megkérdeztem, 
milyen rózsa nyílik télön? Aszonta, »a lányok rózsája, 
úgyse értöd, te még kicsi vagy ehhö.« Aztán megkér-
deztem a suttyó, nálam tíz évvel idősebb Oláh (Tótoláj) 
Antit, hogy ű mit tud errül. Ű mindönt, még annál töb-
bet is tudott. Havibaj; ’möggyütt neki, azé idegös’; ’nem 
gyütt mög neki, azé idegös’. Így is mondták: ’vendégje 
van, vendégöm van’. Nagykoromban hallottam: ’az asz-
szony most vöröskörösztös hétön van’. ’Vöröskörösztye 
van’. Egy asszony mondta anyámnak, én meghallottam: 
»Mari, én mikor ázok, úgy fáj a hasam.« Aztán betört a 
mindent legyőző tudomány: ’mestrácijó’. Nehogy ez le-
gyen a végszó, még úgy is ismert, hogy: ’ő most úgy van’.” 
(Szabó István)

vízi (Kisiratos), vizit, vizitpénz (Nagyvarjas) beug-
ró a kugliban l. kugli

„Ki száll be a vízibe?” (Lévai Lajos)
„Én is állígatóként kezdtem, pénzt (inkább pénzecskét) 

is adtak érte. Nálunk vizit, vizitpénz volt.” (Szabó István)

zsombik, zsombék, güzüdomb güzühalom l. ka-
parkodós

„A güzü az egerek családjához tartozik, de a határban 
él, nagy halmokat épít: ëgy réteg muharmag, majd föld, 
zsombikokat csinának, fölhorgyák 40-50 centire is úgy, 
hogy hanyat fekszik az ëgyik, rákaparják a földet a többi-
ek. Kettő mögfogja, fölhúzza a másikat, hasán a kis föld-
del. Így építik föl a halmot. Zsombik vagy güzühalom.” 
(Lévai Lajos)
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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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