A, Á
aba, abaposztó fn  ványolt (tömö

rített) gyapjúszövet
abajdóc fn  1. radária, tantárka,
tatárka, tatárkenyér, tatár répa,
tatár repce, tátorján
 2. búza és rozs vegyes vetése,
elegybúza, kétszerbúza, kétszeres
abálás fn  kövesztés, párolás
abárlé fn  lé ‒ amelyben a hurka
főtt, fonnyadó, gornyadó
abla fn  a száj nyálkahártyájának
a betegsége, ebfing, éposz, falat,
fing, finghólyag, fingkő, hörpencs,
papfalat, pinke, pintyő, zabla, za
bola, zsebra, zsebre, zsébre
ablakjog fn  szomszéd épületébe
való ablakvágás joga, szomszéd
udvarára néző ablak nyitásának
a joga
ablakrács fn  keresztvas, rács,
vasrács, vasrácsozat
ablaktábla fn  zsalugáter
ablakvágás joga szk  szomszéd
épületébe való ablakvágás joga,
szomszéd udvarára néző ablak
nyitásának a joga, ablakjog
abora fn  szénatároló
abrak fn  szemes takarmány
abranyica fn  emberhám
abronyica [Alföld D. része] fn  vízhor
dó rúd, csiga, csingafa, gágó, ga
ragulya, horog, kampó, kapocs,
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kaproncafa, karamiszla [Moldova],
vállfa, vállgém, váska
abrosz fn  asztalabrosz, asztalfe
dél, asztalruha, asztalterítő, lepel
ácsik fn  gyermekbútor, álló, álló
ka, állópad, állószék, gyermekál
lató, gyermekálló, lyukasszék
advent fn  egyházi év kezdete, ka
rácsony napját megelőző időszak,
karácsonyra való készülés ideje
áfonya fn  kukojsza
áfonyafésű fn  fogas lapát az áfo
nya bogyóinak begyűjtéséhez
ág fn  lik, lyukpince, sip, verem
ágasöltés fn  laposöltésekből álló
levélerezetre emlékeztető öltés
csoport
ágazat fn  ág, rokonság
aggfű fn  első kaszálás előtt lábon
álló fű, anyafű, öregfű
aggott tej szk  savanyú tej, aludt
tej, szerdék
aggszéna fn  első kaszálású széna,
anyaszéna, előszéna, merőszéna,
öregszéna
ághegy fn  ollóháló, sebháló, vót
háló
ághegyháló fn  lesőháló, merí
tőháló
ágostai fn és mn  evangélikus,
lutheránus
ágszék, ágülőke fn  bodonszék,
fatörzsszék, tőkeszék, tuskószék,
ülőtőke
ágvágó fn  késformájú vágóesz
köz, vesszővágó
ágy fn  nyoszolya
agyagmáz fn  cifrázó festék, föld
festék, irókás, öntőföld
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ágyás

a, á

ágyás fn  1. veteményeságy
 2. száradó szénából összegyűjtött
csomó, ágylás, ágylat, szénaágyás
 3. szérűre terített gabona
ágybeli portéka szk  ágynemű
ágyfüggöny fn  ágyterítő, fir
hang, superlát
ágylás, ágylat fn  száradó széná
ból összegyűjtött csomó, ágyás,
szénaágyás
ágymentő fn  fali gyékény, falra
való, falvédő
ágynemű fn  ágybeli portéka
ágypad fn  padágy
ágyravaló fn  cifra lepedő, csipkés
lepedő, díszlepedő, formás lepe
dő, hajtásos lepedő, nagyruha
ágyszék fn  1. nappali pihenőágy,
dikó, gyalogágy, gyermekágy,
hencser, hentergő, heverő, höm
bölygőágy, kiságy, priccs
 2. két bakból és rájuk fektetett
deszkákból v. kocsioldalból ös�
szeállított fekvőhely, kecskelábas
ágy, kecskés
ágyterítő fn  ágyfüggöny, firhang,
superlát
agyvérzés fn  gut, gút, guta, gu
tasimítás, gutaszele, gutaütés,
gutta, szélütés, Szépasszony sze
le, vörös guta
ágyvitel fn  hozományvitel
ájó fn  ásó
ajtókáva, ajtótok, ajtóráma fn
 ajtókeret
akasztós fn  lassú párostánc, las
sú, ritka cigánytánc
akkordmunka fn  bérmunka,
szakmánymunka
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aljsövény

akókert fn  mezőgazdasági telep
hely, istállókert, kert, ólaskert,
szálláskert
akol fn  háziállatok félig nyitott
bekerített helye
akolkarám fn  karám, korlát, kosár
akoló, akolómester fn  falusi és
városi közigazgatás évenként vá
lasztott tisztségviselője, borako
ló, hordómérő, hordómester
akózab [Erdély] fn  adónem, kará
csony zabja [Erdély], kemencezab
[Kárpátok ÉK. része], zabadó
alábbvaló fn  alsólepedő, alsó
ponyva [Szerémség], fedezőlepedő,
fekvő ponyva [Szerémség], hálóle
pedő, lepedő, négyes [Székelyföld],
négyes lepedő [Székelyföld], vise
lőlepedő
aláfogás fn  cigula, cikula, posz
tócsík
alakor fn  búzaféle gabona
alattság fn  hajóvontató kötél,
gyalogkötél
aldeszka fn  szekérderék feneke,
aljsövény
áldomás fn  munka végén közös
ivás v. evés
áldozókoszorú fn  búzakalászból
fonott koszorú, aratókoszorú,
búzakoszorú, esőzsák, kalászko
szorú, szakramentom
alfelügyelő fn  vásárfelügyelő se
géd, gabonamérő, inspektor
aljbor fn  mustban levő szen�
nyeződések, bor-fosa, borseprő,
ruskó, söprő
aljsövény fn  szekérderék feneke,
aldeszka
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