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Előszó 
 
 
 

A mohácsi sokác tájnyelvről írott munkám előkészítésében és megírásában 

nagy segítségemre volt prof. dr. Nyomárkay István, az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Szláv Filológiai Tanszékének vezetője, mentorom, akinek nagy 

tudása, határtalan segítőkészsége és emberi nagysága késztetett engem a doktori 

disszertáció megírására. Köszönetemet szeretném itt is kifejezni ezért professzor 

úrnak. 

Munkám során dr. Víg István professzor nyelvi intelligenciája, munkabírása, 

temperamentuma és jó hangulata serkentően hatott rám dolgozatom megírásának 

intenzitásában.   

Mindenekfelett örök köszönetemet és tiszteletemet kívánom kifejezni e 

dolgozat megírásával kétkezi, dolgos, szorgalmas sokác származású, rég elhunyt 

nagyszüleimnek és szüleimnek, akik születésemtől kezdve megtanították nekem e 

számomra kivételesen szép hangzású, mohácsi sokác tájnyelvet, annak 

kifejezésekben való gazdagságát és árnyalatait, dallamos csengését. Hálával tartozom 

még a mai mohácsi sokácok idős és középkorú generációja azon tagjainak, akik 

segítőkészen és időt nem sajnálva minden alkalommal tiszta forrásként álltak 

rendelkezésemre, elláttak jó tanácsokkal, hogy a sokác nyelvet és annak minden 

felbecsülhetetlen kincsét papírra vethessem.  

Köszönetemet fejezem ki drága barátaimnak és kedves tanítványaimnak, akik 

a szótár begépelésében, szerkesztésében minden téren szolgálatkészen segítettek 

nekem.  

Nem utolsó sorban köszönet illeti szűk családomat, férjemet és 

gyermekeimet, akik türelmesek voltak hozzám, amíg a gyűjtőmunkámat végeztem, 

ezáltal sokszor nélkülöztek engem, hiszen sok-sok időt, hónapokat és éveket 

áldoztam arra, hogy megszülessen ez a dolgozat, a mohácsi sokác tájnyelvről első 

ízben készített nyelvészeti összeállítás. 
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Riječ unaprijed 

 

     Napisanjem doktorske radnje o mohačkom šokačkom dijalektu zahvaljujem se 

svome mentoru prof. dr. Istvánu Nyomárkayju, sveučilišnom profesoru Filozofskog 

fakulteta Sveučilišta Loránda Eötvösa u Budimpešti, bez njegove velike pomoći ne 

bih mogla napisati ovaj svoj doktorski rad. 

         Jezična inteligencija, temperamenat, dobro  raspoloženje i izdržljivost u poslu 

profesora Istvana Viga takoñer mi je dalo veliku podršku tijekom pisanja doktorskog 

rada. 

Prije svega trebam izraziti preveliko hvala svojim roditeljima, mami i babi, te 

didi i majki, koji su mi od djetinjstva naučili taj lijepozvučni šokački jezik. 

Zahvaljujem se svim kazivačima, starima Šokcima u Mohaču, koji su još živi i tako 

„lipo divanu” taj meni mili mohački šokački jezik. Svojim dobronamjernim, 

iskrenim savjetima su pomagali meni u pisanju ovoga rada.  

Moram biti zahvalna svakako i mojim mladim vrlo talentiranim bivšim 

učenicima hrvatskog jezika, te dragim prijateljima koji su mi pomogli sastaviti i na 

računalu ostvariti rječnik. 

Neizrečeno sam zahvalna svojem mužu i sinovima, koji su imali strpljenja 

prema meni, dok sam sakupljala materijal za ovaj rad i mnogo dana i noći, 

mjesecima, godinama, pisala ovu radnju.  

Tako sam radosna i ponosna da se ovaj moj lijepi san, moja velika želja 

ostvarila, uspjela sam napisati rječnik i gramatiku mohačkog šokačkog dijalekta jer 

to još do sada nitko nije napisao.  
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Mohács város történeti áttekintése 
 
 

 
Mohács kialakulásáról, mint középkori településeink nagy részéről, hallgatnak az 

írásos források. Mohács nevének eredete azonban bizonytalan. A magyar moha szó 

szláv, vélhetően szlovénből származó előzményére megy vissza. A moha szónak a 

középkorban mocsár jelentése is volt, ezt alátámasztja, hogy a település ingoványos, 

mocsaras területen jött létre. A Mohács helynevet így magyarázzák az öreg halászok: 

gyakran aludtak éjjel a szabadban moha ágyon. Így lett moh ágy < moha ágy < 

Mohás < Mohács. 

Mohács falu legkésőbb a 11. század végére jött létre. Szent László király 1093-ban a 

pécsi püspökségnek birtokokat adományozott, s ezek között volt Mohács és a 

szomszédos Lánycsók. Az adománylevél nem maradt fenn, és hiteles oklevélben is 

csak Nagymartoni Pál országbíró említi először.1 A falu kifejlődését a terület 

kedvező földrajzi helyzete segítette. A nagyforgalmú hadiút közelsége, másrészt a 

Duna és víziútja meghatározóan befolyásolta a falu fejlődését. A legfeljebb 150-200 

lakosból álló, jobbára halászattal foglalkozó kis püspöki falu viszonylag békében 

élhette életét, nem történt semmi olyan rendkívüli esemény, amit a krónikák 

említésre méltónak találhattak volna. 

Az 1241/42-es tatárjárás súlyosan érintette Baranya megye keleti részét, így Mohács 

pusztulását szinte biztosra vehetjük. Azonban a település nemcsak, hogy gyorsan 

kiheverhette a tatár pusztítást, hanem fejlődésnek is indult a 13. század második 

felében. Ezt támasztja alá egy 1280 körülre tehető oklevél, mely szerint IV. László 

király anyja, Erzsébet királyné, Baranya megye számára Mohácson tartott gyűlést.2 

Ez is jelzi, hogy a falu kezd kiemelkedni a környék települései közül. 

A falu a török hódoltság alatt lakott helység, neve pedig Mihács volt. Népessége 

ezalatt valószínűleg többször is kicserélődött. A városban főleg református magyarok 

és görögkeleti délszlávok (rácok) éltek, az egykori Kismohácson - ma a város 

belterülete – pedig ugyancsak magyarok. A hódoltság után ezek mellé települtek 

katolikus délszlávok (sokácok); és a 18. század legelejétől kezdve németek. A város 

népessége a későbbi betelepülésekkel számottevően gyarapodott. 

                                           
1 Tanulmányok Mohács történetéből Ódor Imre Mohács, 1993. 11.o. 
2 Tanulmányok Mohács történetéből Ódor Imre Mohács, 1993. 13.o. 
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1850-ben már 2576 katolikus délszláv (sokác) és 614 görögkeleti délszláv (szerb) 

lakót írtak össze, 1970-re a délszláv lakosság száma 1472-re nőtt.3 

„A magyarok a hagyomány szerint Szebény községből származtak ide. Sokácok már 

ez előtt is voltak.”4 

A szigetiek főként a Bácska-Bánát falvaiból szüremkedtek be a visszavonuló 

sokácok helyébe. Így vált német többségűvé Csebe, Élesd, Riha, Sárhát, Szamovác. 

A szerbek úgy tudják, hogy őseik egy része már török hívásra telepedett le; más 

részük a Velika seoba ’Nagy költözés’ idején (a harmadik hullámban 1688-89-ben), 

Arzen Čarnojevič pátriárka vezetésével viszont a török elől menekült 

Magyarországra. 1577-ben a lakosság egyharmada szerb; 1655-ben pedig már 

Mohács a püspöki székhelyük. Az 1778. évi összeírás szerb-horvát többséget jelez: 

334 családot; 1910-ben már 499 szerb élt Mohácson. Az optálás után (1930-ban) 135 

szerb nyelvű maradt a városban.5 Házaikba sokácok költöztek, magyarok nem. 

A sokácok eredetét a busójáráshoz kapcsolódó néphagyomány őrzi. Eszerint a török 

dúlás elől menekültek Magyarországra. Amikor a török alatt elviselhetetlenné vált az 

életük, akkor átszöktek a szigetre. A férfiak uszkocsi néven (uskok ’török uralom 

elől menekült délszláv harcos’ nyelvjárási többes száma) szabadcsapatot alapítottak, 

a nevük, sokác is innen ered. Régebbi hazájuk és eredetük erősen vitatott. Korábbi 

csoportjuk valószínűleg Dalmáciából, az ún. Primorjeből és Belovár megyéből indult 

el, a későbbiek Hercegovinából, a Narenta és a Bunya folyók völgyéből.6 Nem 

egységes eredetűek, vannak köztük áttért szerbek (ezt az azonos szerb és sokác nevek 

látszanak igazolni), s a szomszédos sokác telepekről is idevándoroltak is. A 

többségük bunyevác. Valószínűleg a sokácok, bunyevácok, bosnyákok, horvátok s 

más balkáni szláv nemzetiségek itt olvadtak össze egységes etnikummá, bár a 

statisztikák szinte mindmáig külön sorolják fel a sokácokat és a horvátokat. 

                                           
3 Baranyai  levéltári füzetek – 50. Mohács földrajzi nevei Hoffmann Ottó Pécs, 1983. 413.o. 
4 Baranyai  levéltári füzetek – 50. Mohács földrajzi nevei Hoffmann Ottó Pécs, 1983. 413.o. 
5 Baranyai  levéltári füzetek – 50. Mohács földrajzi nevei Hoffmann Ottó Pécs, 1983. 414.o. 
 
6 Baranyai  levéltári füzetek – 50. Mohács földrajzi nevei Hoffmann Ottó Pécs, 1983. 414.o. 
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Povijesni pregled grada Mohača 
 
 

Mohač se prvi put spomonje oko 400-ih godina. Mjesto je naseljeno i u vrijeme 

Rimljana. Tada nosi naziv ALTA RIPA ili AD STATUAS. 

Za cara Tehodorija dobije ime AMANTA, pod timimenom egzistira više puta u 

narednim periodima. Na jednoj spomen ploči iz tih vremena možemo čitati da je 

mjesto pogodno za pristanište, te da nema šuma i da prevladava močvarasti teritorij 

sa trskovitim predjelima.  

Mnogo kasnije, tek 1093. g. piše se u zapisima da je kralj Ladislav I. darovao cijeli 

tadašnji teritorij Mohača pečuškom biskupu, pa prema tomeprvim vlasnikom ovoga 

naselja možemo smatrati pečušku biskupiju. 

Iz parnice voñene 1331. g. izmeñu pečuškog biskupa i časnih sestara (opatica) 

tadašnje ade Svete Margarete doznajemo da kmetovi pečuške biskupije već tri godine 

love ribu u potoku „Chele” (danas csele patak), a koji je pripadao imanju časnih 

sestara. 

U 14. i 15. stoljeću već se više piše o Mohaču u povodu značajnijih povijesnih 

dogañaja. Tako oznaka godine 1333.:”Hospites  de villa Mohach”,  ukazuje da je 

Mohač naseljen došljacima, ali se o njihovom podrijetlu tada još ne govori. 

U dokumentima iz 1343. g. Mohač je opisan slijedećim riječima: „dictam villam … 

Mohach vocatam” (rečeni zaselak Mohačom zvan). Već iz tih ranih vremena imamo 

podataka o mohačkoj župi i o prvim župnicima, franjevcima. Meñu njima se 

spominju Lavrentije (Lovro) (1334), Petar (1335), Rufus (crveni) Sebastijan (1400), 

Godine 1408. već se piše „Civitas Mohach”, dakle Mohač je postao grad sa 

kraljevskim povlasticama. Kasnije 1412. g. je „Cives de Mohach”, zatim 1435. g. 

„Opidum Mohach”, 1436. g. „Poss. Mohach” i 1478. g. „Fel. Mohach”. Iako se ne 

govori podrobnije o naselju u narednim zapisima, oni ukazuju na pravolinijski 

razvoj. 

Govoreći o povijesti grada i o životu njegovih grañana, ne možemo a da ne 

spomenemo tragičnu bitku 29. kolovoza 1526. g. Ta se bitka vodila izmeñu Turaka i 

Mañara, a ostala je zbog svoje tragičnosti duboko urezana u svijesti ne samo 

Mohačana, nego i svih naroda naše domovine, jer je kao posljedica poraza slijedila 

turska vladavina (ugnjetavanje) koja je trajala 150 teških godina. U bici je poginuo i 
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sam kralj Ljudevit II. Mohač je 1541. g. u potpunosti pod vlašću Turaka koji ga 

nazivaju „MIHADZS”. 

Mohač je oslobodila od turske vladavine mañarska vojska 1686. g. pod vodstvom 

Matije Rdonayja, bivšeg kapetana Zalavara, a kasnije pečuškog biskupa. Turci 

napušte grad, Mohač je pripao pod upravu ñerske „varmeñe” kojom je upavljao Đuro 

Sebenji. 

Od 1703. g. Mohač najamljuje biskup iz Srema, Jahy. U njegovo vrijeme grad 

doživljava svoj procvat. O tome svjedoče podaci, da se g. 1668. u gradu smjestio i 

prvi upravnik pošte, a i činjenica da 1694. g. ponovo dolazi grupa franjevaca. 

Franjevci, uzevški danas u obzir ondašnje prilike, imaju veoma važnu ulogu u 

kulturnoobrazovnom razvoju grada. 

Car Leopold g. 1703. ponovo daruje Mohač pečuškoj biskupiji. U to vrijeme je 

Mohač velika općina i za dalji razvoj grada od velikog je značaja i mnogonacionalni 

sastav stanovništva. Heterogenski sastav stanovništva. Heterogenski sastav 

stanovništva trebamo tumačiti u prvom redu geografskim položajem i burnom 

historijom grada. 
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A sokácok (horvátok) bevándorlása Mohács városába 
 
 

A bevándorlással kapcsolatos problémával a mohácsi sokácok bejövetelének idejével 

és módjával már sok-sok szaktekintély foglalkozott. A vélemények két alapnézetre 

oszthatók. Az első szerint a sokácok (horvátok) – köztük a Mohácsra bevándorlottak 

is – együtt a Dráva menti horvátokkal az ős szláv lakosok utódai, akik már e 

területeken voltak a magyarok honfoglalásakor és betelepítették országunk déli 

részeit, így Baranya, Somogy, Zala és Bács megyéket a 6. és 7. évszázadban.  

A második nézet szerint a magyarok honfoglalásakor és a török hódoltság idején a 

10-től a 16-ik századig Magyarország déli vidékein nem volt horvát ajkú lakosság. 

Az áttanulmányozott nagy terjedelmű levéltári anyag és más dokumentumok alapján 

nem érthetünk egyet teljességgel sem az első sem a második nézettel, állítással. 

A sokácok, úgy, mint a többi horvát népcsoport, a migrációs folyamatok útján 

jutottak Magyarországra a török időkben (a 15. és 18. század között) a törökök 

megszállásakor a valamikori Magyar Királyság középső részeiből. 

Történészek jelentős csoportja azt állítja, hogy némely horvát etnikai csoportnál 

Magyarországon, és így a sokácoknál is feltételezhető az (AUTHOTONOST), hogy 

őslakosok voltak, ez azt jelenti, hogy egy része a sokácoknak már ezeken a tájakon 

élt, mielőtt a 6. és 7. században a horvátok a Balkán – félszigetre értek. 

Tudniillik, a 13. századból való iratokban találkozhatunk szláv eredetre utaló 

vezetéknevű földbirtokosokkal, adószedőkkel, valamint adatokkal a Horvátországból 

való jobbágy betelepülésekről. Ez a horvát lakosság aránylag kisszámú és magyar 

lakosság által körülvett, akiknek száma jelentős.  

Amikor a horvátok bejöveteléről beszélünk, feltétlenül szólnunk kell a ferences 

rendről (ferencesekről). Ahhoz, hogy valósan tudjuk megérteni a ferencesek szerepét, 

tudnunk kell, hogy 1376-ban XI. Gergely pápa levelében a boszniai ferenceseknek 

megengedi, sőt kéri, hogy szélesítsék ki szolgálataikat Magyarország egyes 

területeire, mert ezeken a részeken horvátok is élnek és a magyar papok nem értik 

nyelvüket, így nem lehetnek a lelkipásztoraik. 

1420-ban Tolna megyében megépítettek egy ferences rendi kolostort.  

A magyar fejedelmek az ország déli részeinek horvátokkal való betelepítését 

fontosnak találták az ország védelme miatt, a horvátok pedig menekültek a török 

elől. 
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Kelet-Magyarország megyéibe a 16. században, részben a törökök előli menekülés 

miatt, részben a tatárok pusztításainak következménye miatt elnéptelenedett 

településeken örömmel fogadták a magyar fejedelmek a horvátokat, és a munkaerőre 

is nagy szükség volt.  

Mohácsról és lakosságáról 1526 évből származó írások szerint ezeket az adatokat 

találhatjuk: 

 Római katolikusok: 6.809 

 Kálvinisták: 1.500 

 Evangelisták: 90 

 Zsidók: 5 

 Pravoszlávok: 662 

A lakosság földműveléssel és állattartással foglalkozik. A városban ferences kolostor 

áll, és tulajdonosa a pécsi püspök. 

A horvátok bevándorlása tovább folytatódott a török időkben is. Az 1570-es években 

Baranya megyében olyan földbirtokos vezetéknévvel találkozunk, mint Radity, és a 

16. évszázad végén a bunyevácok Baján plébániát építenek. 

Néhány történész, aki a sokácok eredetének tanulmányozásával foglalkozott, 

bebizonyítani kívánta, hogy a horvátság Mohácsra a törökök kivonulása után 

telepedett le, vagyis a 17. évszázad végén és a 18. évszázad elején. Azonban A. 

Georgicea „Budáról Boszniába” útleírásából megtudhatjuk, hogy itt sokácok éltek 

már a jóval korábbi időben is. Ő tudniillik olyan adatot közöl, melyben leírja, hogy 

1626-ban Mohácson 100 török, kálvinista magyar, szerb és boszniai katolikus él, 

valamint a katolikus lelkipásztor Matkovity Simon, Boszniából olovoi születésű. 

Ezek a fent említett boszniai katolikusok minden kétséget kizárva sokácok lehettek. 

Mikor költöztek ide az új hazájukba, nem ismert, de mindenképp 1570 után, mert 

török írásokból tudomást szerzünk arról, hogy ugyanebben az évben Mohácson 149 

keresztény fizetett adót. A hiteles történelmi adatok a mohácsi sokácokról a 17. 

évszázadban nagyon hiányosak. Azt tudjuk, hogy 1642-ben Mohácson boszniai Péter 

plébános, tehát ez azt jelenti, hogy itt éltek katolikus horvátok, vagyis sokácok.  A 

cári Török Birodalomban uralkodó életsanyargató körülmények miatt a sokácok 

valószínűleg ide költöztek, avagy elrejtőztek a sziget megközelíthetetlen, nádas, 

mocsaras részeire. Ez feltételezhető azért, mert 1649-ben, amikor a belgrádi püspök, 

Ibrisovity Marin körbejárta „nyáját”, és bérmálta a bácskai és baranyai falvakban élő 
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horvátokat, Mohácsot egyáltalán nem említi. Ezt a helyet nem látogatta meg az új 

püspök Benlity Mátyás sem 1664-ben.   

A sokác családok névszerinti említése legkorábban 1690-es összeírásban lelhető fel, 

mint például Barudzsija, Berezsac, Kolutac, Vidák, Gluhák, Krsikápá stb. Ezek a 

legősibb, ismert mohácsi sokác családnevek/vezetéknevek, ma is ismertek. 

A 17. évszázad utolsó két évtizedében a történelmi leírások szerint két ízben történt a 

horvát katolikus lakosság bevándorlása Mohácsra. Félvén a törökök bosszújától, a 

félelem több horvát családot a vándorlásra kényszerített, így egy részük ekkor 

telepedett le Mohácson, ahol már volt horvát ajkú lakosság. Valamivel később, 1697-

ben hasonló okok miatt Bosznia keleti részéről tömeges kivándorlás indult el. Ebben 

az évben, kiutat keresve a rossz életkörülményekből, 140 sokác család jött 

Szrebrenicából. Ezen népvándorlásokban sokat segítettek a ferences atyák, akik 

Boszniából velük együtt érkeztek ide. A bevándorlás Mohácsra ezzel még nem ért 

véget. Sokácok költöznek Baranyába, így Mohácsra a 18. évszázad második felében 

is. Szívesen fogadták őket a püspökök és az ispánok, mert velük nőtt a katolikusok 

száma, és a megyét is rendben tartották. A harmadik osztrák-török háborúban 1736-

1739-ig újra nagy számú sokácság költözik Boszniából a töröktől felszabadult 

területekre. A 18. évszázad után tömeges betelepülés már nem volt, de egyéni 

átköltözés sok esetben előfordult. A sokácok és bunyevácok vándorlásának okát 

abban is kereshetjük, hogy 1686-ban Boszniában a lepra és az éhínség tarolt. Ők 

többnyire Baranyában és Bácskában telepedtek le bosnyák ferencesek bosnyák 

ferencesek kíséretében. Radonay M. Ignác pécsi püspök szintén engedélyezte 

beköltözésüket a katolikusok számának növelése érdekében, valamint a munkaerő 

hiánya miatt. 

Összegezve: a ma Mohácson élő sokácok nem az őslakos szlávok leszármazottai, 

hanem az évszázadok során önként vagy kényszerből ezekre a tájakra több 

hullámban és különböző időben betelepültek. 
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Dolazak Hrvata (Šokaca) u grad Mohač 

 
 
Razriješavanjem problema oko točnog utvrñivanja vremena i načina seobe Šokaca 

(Hrvata) u grad Mohač bavili su se mnogi stručnjaci. Mišljenja se grupiraju ok odva 

osnovna gledišta: jedni tvrde, naime, da su se Šokci (Hrvati) a meñu njima i oni  u 

Mohaču, zajedno sa Podravskim Hrvatima potomci starih slavenskih starosjedilaca 

koji su bili ovdje već u vrijeme seobe Mañara, te da su naselili južne krajeve naše 

zemlje i to županije Baranju, Šomoñ, Zalu i Bačku tijekom 6. i 7. stoljeća. 

Drugi, pak tvrde da nakon seobe Mañara pa i za vrijeme Turaka od 10. do 16. 

stoljeća u južnim krajevima Mañarske nije bilo hrvatskog stanovništva. Na osnovu 

proučene zamašne arhivske grañe i drugih dokumenata ne možemo u potpunosti 

dijeliti ni prvo ni drugo mišljenje. 

Šokci (Hrvati) kao što i  ostali Hrvati u Mañarsku su dospijeli putem migracijskih 

procesa  u tursko doba (izmeñu 15. i 18. stoljeća) za vrijeme turske okupacije iz 

središnjih dijeliva negdašnjeg Ugarskog Kraljevstva. Veliki skup povijesničara tvrdi 

da kod nekih hrvatskih etničkih  skupina u Mañarskoj npr. kod Šokaca, predpostavlja 

se authotonost, to znači dakle da je dio Šokaca na tim prostorima živio već od 

dolaska Hrvata u 6. i 7. stoljeću na Balkanski poluotok. Budući da imamo jako malo 

arhivskih podataka o authotodnim Šokcima, ova teorija još nije prihvatljiva. 

Naime, u poveljima iz 13. stoljeća susrećemo slavesnka prezimena 

zemljoposjednika, sakupljača poreza, podatke o naseljavanju kmetova iz Hrvatske. 

Ovo hrvatsko stanovništvo je srazmjerno malobrojno, a okruženo je mañarskim 

stanovništvom koje je mnogobrojnije.  

Kada govorimo o dolasku Hrvata svakako moramo govoriti o Franjevcima. Da bismo 

mogli realno sagledati i ocijeniti ulogu Franjevaca trebamo znati da godine 1376. 

Papa Grgur XI. u pismu „bošnjačkim Franjevcima” dopušta, dapače traži, da oni 

prošire svoju djelatnost i na neke predjele Mañarske jer na tim teritorijama žive i 

Slaveni, njihov jezik mañarski svećenici ne poznaju, pa prema tome ne mogu ni biti 

njihovi dušebrižnici. 1420. godine u županiji Tolna podignut je franjevački samostan. 

Mañarski vladari naseljavanje  pograničnih krajeva države Hrvatima smatraju 

važnim i zbog obrane zemlje a Hrvati pak dolaze da se spase od Turaka. 

Preseljavanje Hrvata u županije istočne Mañarske u 16. stoljeću vršilo se djelomično 

zbog napada Turaka ali su u to vrijeme mañarski vladari  rado naseljavali Hrvate i 
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zbog toga što za vrijeme Tatara mañarsko stanovništvo u selima je prorijeñeno ili 

potpuno uništeno pa je bila potrebna radna snaga. 

O Mohaču i o njegovom stanovništvu možemo čitati slijedeće podatke iz 1526. 

godine kada se piše da ovdje žive Mañari, Nijemci i Raci. (pod nazivom Raci 

trebamo misliti na Hrvate (Šokce) i na Srbe).  

 

Navode se slijedeći podaci: 

 Rimokatolici: 6809 

 Kalvini: 1500 

 Evangelisti: 90 

 Jevreji: 5 

 Pravoslavni: 662 

Stanovništvo se bavi zemljoradnjom i stočarstvom. U gradu se nalazi franjevački 

samostan a vlasnik je pečuški biskup. 

Naseljavanje Hrvata se nastavilo i za vrijeme Turaka. 1570-ih godina u županiji 

Baranji susrećemo takva prezimena zemljoposjednika kao što je na primjer Radić, a 

krajem 16. stoljeća Bunjevci (Hrvati) podižu župu u Baji. 

Neki povijesničari koji su se bavili proučavanjem podrijetla Šokaca pokušavaju 

dokazati da su se pripadnici ove skupine hrvatske nacionalne grane u Mohaču 

nastanili tek poslije Turaka, negdje pri kraju 17. ili početkom 18. stoljeća. Meñutim 

iz putopisa A. Georgicea   „Iz Budima u Bosnu”   saznajemo da je Šokaca ovdje bilo 

već prilično ranije. On, naime  donosi podatak da u Mohaču 1626. godine pored sto 

Turaka, Mañara(kalvina) i Srba žive i bosanski katolici, te da je katolički dušebrižnik 

Šimun Matković, rodom iz Olova iz Bosne. Ovi spomenuti bosanski katolici su 

nesumnjivo bili Šokci. Kada su se doselili u novu postojbinu nije nam poznato ali 

svakako poslije 1570. godine jer iz turskih deftera doznajemo da je iste godine u 

Mohaču bilo 149 poreznika kršćana. Povijesni podaci o mohačkim  Šokcima iz 17. 

stoljeća  vrlo su oskudni. Znamo da je 1642. godine u Mohaču djelovao župnik Petar 

iz Bosne, a t obi značilo da je tada ovdje bilo katoličkih Hrvata, tj. Šokaca. Zbog 

preteških prilika u rastrojenoj Turskoj  Carevini ovi su se Šokci vjerojatno naselili ili 

možda skrili u nepristupačne tršćake močvarastog otoka. To pretpostavljam stoga, 

pošto 1649. godine kada je beogradski biskup Marin Ibrišović obišao svoju pastvu i 

vršio krizmu Hrvatima naseljenim bačkim i baranjskim selima, Mohač se uopće ne 



15 
 

spominje. Ovo mjesto nije posjetio ni novi biskup Matija Benlić koji je 1664. godine 

obišao baranjska hrvatska sela. 

Šokačke obitelji po imence spominju se najranije u popisu iz 1690. godine, gdje su 

pribilježene npr.:Barudžija, Berežac, KOlutac, Vidak, Gluhak, Kršikapa itd. Ovo su 

bile najstarije poznate mohačke šokačke obitelji. 

U posljednjem desetljeću 17. stoljeća prema  povijesnim dokumentima u Mohač je 

izvršeno dvije seobe hrvatskog katoličkog življa. Plašeći se od turske odmazde strah 

je potjerao mnoge hrvatske obitelji na sjever prema slobodnom teritoriju, a jedan 

njihov dio nastaniuo se u Mohaču, gdje je već ranije bilo hrvatskog stanovništva. 

Nešto kasnije, točnije 1697. godine zbog sličnih prilika stanovništvo istočnoga dijela 

Bosne masovno je napustilo svoj kraj i pobjeglo u već ranije osloboñena područja. 

Te godine, tražeći svojoj nevolji lijeka, u Mohač se nastanilo 140 šokačkih obitelji iz 

Srebrenice. U ovim seobama ih pomažu njihovi oci Franjevci, koji su ih pratili još iz 

Bosne. 

Nastanjivanje šokačkog življa u Mohač ovim se još nije završilo. Šokci se 

naseljavaju u Baranji pa tako i u Mohaču i u prvoj polovici 18. stoljeća. Rados u ih 

prihvatili biskupi i župani Baranjske županije pošto su namjeravali ponovo ojačati 

katolički živalj i uredti županiju. U trećem austrijsko turskom ratu od 1736. do 1739. 

godine opet se seli iz Bosne veliki broj Šokaca na teritorij gdje prestaje turska vlast. 

Poslije 18. stoljeća masovnog doseljavanja Šokaca u Mohač nije više bilo ali 

pojedinačnih, običnoiz susjednih i obližnjih mjesta bilo je vrlo mnogo. 

Razlog doseljivanja Šokaca trebamo tražiti i u tome što je u Bosni 1686. godine 

harala kuga i glad.Oni su se naselili u Baranji i u Bačkoj a vodili su ih „bošnjački 

Franjevci”. Pečuški biskup Ignac M. Radonay je takoñer dopustio useljavanje zbog 

nedostatka radne snage i da poveća broj katolika. 

Sumirajući ukratko ono što sam iznijela u vezi s vremenskim odreñivanjem dolaska 

hrtavskih etničkih skupina koje danas žive u našoj domovini a napose u Mohaču, 

možemo utvrditi da oni nisu potomci ovdašnjih starosjedilaca Slavena, već da su se 

tijekom raznih stoljeća dobrovoljno il isilom doseljavali u ove krajeve. 
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A mohácsi sokác tájnyelv szótárának koncepciója 
 
 

Mohács város horvát, sokác népcsoportjának szokásairól az évek során nagyon sok 

dolgozat született különböző okból és céllal. A diplomamunkák, a kutatók és 

szakemberek dolgozatai legfőképpen a sokácok már világszerte ismert Busójárásáról 

(Poklade) készültek, hiszen nemrég a népszokás felkerült az UNESCO reprezentatív 

világörökség listájára is.  

Mivel a sokácok nyelvéről, szókincséről nem írtak, a szótár szerkesztésekor 

mindenekelőtt az a szempont vezérelt, hogy e témában is szülessen dolgozat.  

Példaértékűek számomra Mohács város bázismúzeumának, a Kanizsai Dorottya 

Múzeum nemrég elhunyt igazgatójának, Dr. Sarosácz Györgynek nagy értékű 

néprajzi (etnográfiai) munkái a sokácság életéről és népviseletéről.  

Már a 70-es évek közepétől, a Pécsi Tanárképző Főiskola szerb – horvát – orosz 

szakos hallgatójaként olyan kutatást folytattam városunk sokác lakosságáról, amelyet 

még senki nem készített, ugyanis a szerb és horvát nyelv oktatásának történeti 

áttekintését igyekeztem megírni. De csak az 50-es évekig jutottam el, majd az ELTE 

horvát szakos hallgatójaként 2002-ben folytattam ebben a témában kutatói 

tevékenységemet. Nagy örömet okozott, amikor megjelentek munkáim a Naša 

prošlost és a Kisebbség Kutatás folyóiratokban. 

 Már 2003-ban, tehát közel 10 éve „belevágtam a fejszémet” szívem legnagyobb 

vágyának megvalósításába, hogy összegyűjtsem és papírra vessen a mohácsi sokácok 

tájszavait és megalkossam szótárát. Tettem ezt lényegében azért, mert erről ezidáig 

még senki nem írt, tehát egy teljesen érintetlen, új területet dolgoztam fel. Nagy 

segítség és hajtóerő volt bennem mohácsi sokác származásom, sokác anyanyelvem, 

melyet nagyszüleimtől és édesanyámtól tanultam meg, és nagyon szeretem, ápolom a 

mai napig is. Tudtam, hogy olyan munkát kezdek írni, amely nem lesz könnyű és 

soha nem lehet befejezni, mert mindig eszembe jut valami, vagy idős sokác, még élő, 

a nyelvet beszélő emberektől hallok olyant, amellyel kiegészíthetem szótáramat. 

Ezzel a munkával a fent leírtakon kívül „megmenteni” szeretném a teljes feledéstől a 

mohácsi sokác népcsoport nyelvét, szókincsét, mivel az autentikus beszélők már 

kizárólag az idősebb generációhoz tartoznak. Szótáram megírásával tiszteletemet és 

nagyra becsülésemet is ki kívánom fejezni a mohácsi sokácság előtt, ahonnan én 

magam is származom, ahonnan „gyökereim” erednek, be kívánom mutatni a jövő 
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nemzedékeinek, hogy ez a kis népcsoport nemcsak szokásairól, hihetetlen szép 

népviseletéről, táncairól, zenei világáról, hanem beszélt nyelvéről, a mohácsi sokác 

tájnyelvről is méltán lehet híres, büszke, hiszen egyedi szépséggel rendelkezik.  

A szótár borítólapján a busó álarccal kívántam szimbolizálni Mohács város 

sokácságát, a Duna folyóval e szótár megírásának folyamatát, hiszen ez egy örök 

gyűjtőmunka, valamint a nyitott könyvvel megírt dolgozatom iránti nyitottságomat, 

befogadóképességemet az eddig még meg nem írtakra, azokra a régi sokác szavakra, 

kifejezésekre, közmondásokra, amelyeket majd az utánam jövő nemzedékek fognak 

tovább írni, gazdagítani.  

Disszertációm első részében összehasonlító (kontrasztív) módszer segítségével vetem 

össze a mohácsi sokác nyelvet az irodalmi horvát nyelvvel és mindezt magyar 

nyelvre is fordítottam. Tudvalévő, hogy a mohácsi sokác tájnyelv a magyarországi 

horvátok dialektusai között az „iző” tájnyelvekhez tartozik (ikavica), s így az „ije”, 

„je” és „e” (jat) helyett csaknem minden esetben „i” hang áll. Mindezt sok-sok példa 

igazolja a főneveknél, igéknél, mellékneveknél és az egyéb szavaknál egyaránt. A 

főnevekről írt részben kiemelem a szóvégi hangok eltéréseit, a „h” hang változását, 

eltűnését a főnevek elején illetve végén, a rendhagyó ragozású főneveket, valamint a 

magyar nyelv néhány szavának a sokácban való használatát, különös tekintettel az 

„ö, ő” magánhangzók hanghelyettesítését. Külön kiemelt figyelmet fordítottam a 

magyar nyelvből átvett új jelentésű szavakra és azok használatára, azon kívül a 

jövevényszavakra, mely a nyelvi miliő (környezet) hatásának a következményei. 

 Az igéknél szintén nagy fontosságúnak tartom az analógiás úton történő  h → ć 

változásokat, az affrikálódást, a zöngétlenedést és demoralizációval végbemenő 

változásokat. Nagyon gyakori és ezért sok példával igazolom a rövidülést a „htjeti” 

ige állító és tagadó alakjainál, valamint az „ići” (menni) ige jövő idejű (futur) 

képzését.  

A melléknevek elemzésekor állítom, hogy csak határozott (pronominális) alakokat 

használunk a mohácsi sokác nyelvben, és felsorolok olyan mellékneveket, melyek 

zöngétlenedés, vagy affrikálódás miatt eltérnek a standard horvát nyelvben 

használatos alaktól.  

Külön részben foglalkozom a számnevek, névmások, határozószók és elöljárószók 

esetében található eltérésekkel és azokat példákkal igazolom. Szótáram leggazdagabb 

része a főnevek összegyűjtött anyaga, amely több mint 511 szóból tevődik össze. A 

főneveknek megadtam 
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a.) az egyes szám és többes szám birtokos esetének végződését, 

b.) a nemét, 

c.) a horvát irodalmi nyelvben használt alakját (ha nem találtam, akkor azt 

jelentése szerint körülírtam), 

d.) a főnév eredetét (ha az német/germán vagy török nyelvből került át a 

sokácba), 

e.) magyar jelentését, 

f.) mondatban szereplő használatát. 

Elég nagyszámú német/germán és török eredetű főnevet használnak a mohácsi 

sokácok, melyek a mezőgazdasághoz, állattenyésztéshez, földműveléshez, 

építészethez kapcsolódnak, a konyhai eszközökhöz, az ételekhez, a ruházathoz (főleg 

a népviselethez), a hétköznapi életben folyó munkákhoz, a családhoz és az ünnephez. 

Feltűnő érdekességként szeretném megemlíteni, hogy a Mohácsi szigeten, 

Alsókandán és Felsőkandán élő sokác származású idős emberek több török eredetű 

főnevet használnak, míg a városban élőknél a német és a magyar nyelv hatására, a 

civilizáció következményeként már kevesebb a török eredetű szó, inkább az új, 

modernizálódó élet miatt a német és magyar szavak sokác végződésekkel, ragozva 

lelhetők fel nagyobb számban. 

Az igék feldolgozásakor sokkal több mindenre figyeltem, mivel kerestem minden 

esetben a folyamatos és befejezett szemléletű igepárokat, de nem minden igének volt 

meg mindkét alakja. Megadtam az igék jelen idejű egyes szám első személyű és 

többes szám harmadik személyű ragját, múlt idejű alakját hímnemben és felszólító 

módját. Minden igénél először a horvát irodalmi nyelvben megtalálható jelentését 

ismertettem, majd a magyar jelentést, és a legvégén mondatban illusztráltam az ige 

ragozott alakját. Ez idáig több mint négyszáz igét gyűjtöttem össze, legtöbbjét 

befejezett és folyamatos alakjával is.  

A melléknevek leírásakor találkoztam sok olyan jelentésű melléknévvel, amelynek a 

pontos tartalmát csak körülírással tudtam megadni, mert ma már nem használatosak, 

nem ismertek a régies, archaikus tartalmú szavak. Minden melléknévnek hímnemű, 

nőnemű és semleges nemű végződését is feltüntettem, valamint horvát irodalmi 

alakját és magyar nyelvű jelentését is. Végezetül mondatban igyekeztem a 

melléknevek jelentését még közelebbről bemutatni. Az itt leírt melléknevek száma 

nem éri el egészen a százat, de jelentésük alapján nagyon értékesek, mivel általuk, 
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bennük tükröződik az igazi régi mohácsi sokác nyelv finomsága, árnyalatokban való 

gondolkodásának gazdagsága.  

Az egyéb szavak leíráskor sokszor nem találtam valós megfelelőjét sem a horvát 

irodalmi nyelvben, sem pedig a magyar nyelvben. Ezek a rövid, de lényeget 

tartalmazó kifejezések gyakran élethelyzetekhez kötődnek, az arc mimikájához és 

elég sokatmondóak, többjelentésűek. Számuk ugyan nem sok, kb. 50, de a 

példamondatok igazolják fontosságukat. 

Dolgozatom számomra igen értékes és sokatmondó része a mohácsi sokác nyelv 

közmondásainak és szólásainak kutatásait bemutató 20 oldal. Csodálatos 

sokszínűség, találó megfigyelések az életről, az emberekről és a bennünket 

körülölelő világról, költői erejű gazdag képzelet, merész és szemléletes hasonlatok, 

szellemes ötletek, bölcs tanácsok, intelmek, olykor évezredes múltjuk ellenére 

manapság is igaz életelemek jellemzik a közmondásokat és szólásokat. Ezenkívül 

akadnak közöttük a mai ember számára már homályos célzások, naiv, olykor 

gyerekes nyelvi tréfák, gúnyolódások, egy ideig divatos, majd elfelejtett, 

időszerűtlenné vált megállapítások. Ami talán a legjellemzőbb, hogy tükrözik e kis 

népcsoport, a Mohácson élő sokácok életének vívódásait, örömeit, bánatait, a magyar 

nyelv, mint hivatalos nyelv hatását, de mégis a sokác nyelv rendkívüliségét, 

eredetiségét. A közmondások és szólások által még közelebbről ismerhetjük meg e 

népcsoport életét, nyelvi szokásait, fordulatait. Mind a szólások, mind a 

közmondások legszembetűnőbb vonása, hogy több szóból állnak. Kész 

gondolatközlő, vagy érzelemkifejtő elemek, melyeket zárt, kerek egységnek érzünk. 

Természetesen a szólásokra, közmondásokra is jellemző, hogy állandó változásban, 

mozgásban vannak. A múló időtől, a társadalmi és gazdasági változásoktól sem 

függetlenek. A közmondások mindig mondatértékűek, azaz önmagukban is kifejezik 

a beszélőnek a valósághoz való viszonyát. A szólás többnyire valami célzás, a 

közmondás pedig elv, az általános érvényűség igényével használt életbölcsesség.  

A szólások és közmondások feldolgozásakor használtam  O. Nagy Gábor gazdag 

gyűjteményét a magyar nyelv szólásairól és közmondásairól, s így az első részben a 

magyar megfelelővel rendelkező közmondások, szólások és szóláshasonlatok 

találhatók meg. Először zárójelben a szószerinti fordításukat adom meg, majd a 

magyar nyelvben található megfelelőjét. A közmondásokról és szólásokról írt 

dolgozatom terjedelmesebb része a magyar megfelelővel nem rendelkező szólások, 

közmondások és szóláshasonlatok. Ezek lefordításakor bizony sok szómagyarázatot 
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is kellett adnom az elérhetőség céljából. Nagy számban eufemizmusok lelhetők fel 

közöttük. 

Tematikus csoportosítás útján külön felsorolom az Istennel, vallással, hittel, 

étkezéssel, gyógyítással, babonasággal és időjárással kapcsolatosakat. 

Külön csoportban vannak a magyar nyelvből átvett szavak által létrejött szólások, 

melyek ma is használatosak, és a városban élő magyar ajkúak számára tréfásan 

hangzanak, hiszen a magyar szavak szláv végződéssel ellátottak. 

Érdekes csoportja a közmondásoknak és szólásoknak az emberi és állati magatartás 

párhuzamba állításának megfelelői. Itt érezhető, hogy a régmúltban az emberek 

mennyire jól megfigyelték az őket körülvevő világot, jelen esetben az állatokat, s 

azok magatartását, melyet saját maguk tulajdonságaira vetítették ki. Tanulságos és 

nyelvileg lenyűgöző tartalom és kifejezésmód jellemzi ezeket a közmondásokat, 

szólásokat. 

PhD munkám részeként feldolgoztam a szláv eredetű Mohács környéki földrajzi 

nevek csoportosítását képzők szerint. Ez a rész először is részletesen elemzi Mohács 

város nevének eredetét és létrejöttét. A sokácokról, mint őslakosokról írt részben 

Hoffmann Ottó állításával nem osztozom, vagyis, hogy a sokácokat és a horvátokat 

külön említi meg, azon kívül bunyevác többségről ír.  

Első nagy csoportot alkotnak az „-išće” és „ce” végű földrajzi nevek, melyeknek a 

horvát irodalmi nyelvben „ište” képző felel meg. Gyakoriak a birtokos melléknév 

képzőjével (- in, - ina, - ov, - ova) alkotott földrajzi megnevezések, melyek 

személynevekből, a bizonyos földterület akkori tulajdonosának nevéből jöttek létre. 

Ezen kívül a földrajzi név a terület fő jellemzője is lehetett, tehát annak fekvésére, 

vagy formájára utal, esetleg az időjárás alakító munkájáról szerzünk információt. 

Második csoportba az „ – ac” képzős földrajzi elnevezéseket soroltam, mely 

valamilyen hímnemű foglalkozást jelentő főnevet, vagy származást, esetleg birtoklást 

fejeznek ki.  

Ugyanígy jöhettek létre a harmadik csoportot alkotó, de nőnemű „ – in” és „ – ina” 

birtokos melléknév képzős megnevezések. Ez esetben nő tulajdonosáról (néha férfi is 

lehetett) kapta nevét.  

A negyedik csoport az „ – ik” helyképzővel ellátott szavak, melyek a sokác 

tájnyelvben és a horvát irodalmi nyelvben is egyformán használatosak. 

Természetesen sok olyan földrajzi megnevezés is van, mely a magyar nyelvből 

átvétel, vagy körülírás révén keletkezett. E rész megírásakor sokat voltam a mohácsi 
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Földhivatalban, ahol a régi térképeket tanulmányoztam, illetve Pesti János: Baranya 

megye földrajzi nevei című vaskos tanulmányát használtam egyéb forrásmunkák 

mellett, melyeket az irodalmi részben felsoroltam.  

Összegezve: a mohácsi sokác tájnyelv szótára tartalmaz csaknem 500 főnevet, 

valamivel kevesebb, 400 igét, 100 körüli a száma a mellékneveknek, és ugyanennyi 

egyéb szót gyűjtöttem össze. Tehát jóval több, mint 1000 szót írtam le és dolgoztam 

fel. A második részben található közmondások és szólások száma sem kevés, szintén 

több, mint száz, csoportosítások szerint. A szláv eredetű földrajzi elnevezések száma 

sem csekély, 60 feletti, s ezek eredetének elemzése, magyarázata részletes. Terveim 

között szerepel még Mohács város gyakori sokác vezetékneveinek és 

keresztneveinek feldolgozása, valamint a gúnynevek és azok jelentéstörténeti 

magyarázatának kutatása, megírása. Olyan munkákat szeretnék még megírni, 

melyekkel máig nem foglalkozott senki, és még a ma élő sokác idős lakosság között 

meglelhetők, használatosak és tanulságra utalók. 

 



22 
 

 

Gramatičke osobine mohačkog šokačkog govora 
 

 
(Usporedna gramatika ) 

 
Znatne razlike zapažujemo u mohačkom šokačkom dijalektu prema standardnome 

hrvatskome jeziku. U ovom mojem radu želim ukazati na temelju tradicionalnog 

grupiranja gramatike na sve ove razlike. Za osnovu kod razlika u usporednoj gramatici 

koristila sam Rječnik hrvatskoga jezika Vladimira Anića, Novi Liber, Zagreb 2001. 

godine.  

  

Proučavajući šokački govor u gradu Mohaču trebamo prije svega naznačiti da je to 

štokavsko narječje, najrasprostranije hrvatsko narječje koje potječe od upitne 

zamjenice što. U vrijeme migracija izazvanih osmanskim osvajanjem hrvatskih 

zemalja ( od 15. st. ) znatno se proširilo izvan granica Hrvatske  i tako i na područje 

mañarske Baranje. i 

 

 Mohački šokački dijalekat je prava ikavica ili ikavsko narječje. Prema tome umjesto 

„– ije”, „-je” i „–e” (nekadašnjeg „jata”) ovdje se skoro uvijek koristi – i. To je 

ikavski refleks jata. Naprimjer: 

mliko – mlijeko, misec – mjesec, sidit – sjediti, lito – ljeto,  

jist  - jesti, misit  -  mijesiti, ždribe  - ždrijebe, livak – lijevak,      

lik  - lijek, mišat -  mješati, vitar   - vjetar, lipota – ljepota,                    

jilo -  jelo, bililo – bjelilo, cina – cijena, cidilce – cjedilo 

lip – lijep, bil – bijel, lin - lijen, nim – nijem, cil – cio, cijel,  

isprid – ispred, naprid – naprijed, usrid – usred, prid – pred 

Gubljenj krajnjega –i u infinitivu i glagolskom prilogu sadašnjem to jest infinitiv 

glagola je uvijek bez -i: 

radit, sipat, sidit, gledat, spavat, doć, ić itd. 

Glagoli koji u književnom jeziku imaju sufiks –nuti  u mohačkom govoru imaju 

sufiks –nit : 

kleknit, dignit, pocrnit itd.                 

 
1Marko Samardžija – Ante Selak: Leksikon hrvatskoga jezika i književnosti 
Pergamena Zagreb 2001. 686. 687. str. 
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Glasovne promjene 
 
 
Kod glasovnih promjena nema velikih razlika uglavnom sve glasovne promjene se 

vrše kao u standardnom hrvatskom jeziku. 

 

Ipak trebamo istaknuti da nema sibilarizacije, jednostavno kažu Šokci u Mohaču: na 

ruki, na nogi, na viljuški itd. 

 

Ima riječi u kojima se gube neki suglasnici, to nije klasični oblik glasovne promjene 

gubljenja suglasnika. Na primjer: oma – odmah     Oma ću doć.  Popo mi je do 

blagosov. Čela pravi med. 

 

Blagdan Svi sveti u Mohaču ima oblik Sisvete. Taj su oblik mohački Šokci donijeli 

iz Slavonije 

 

Nepostojanje  suglasnika  h 

    

 Mohački šokački govor ne poznaje glas h. Gubi se na početku, na kraju riječi a 

rijetko i usred riječi 

 

  gra – grah, or – orah, stra – strah,  lad – hlad, ladovina – hladovina, 

pra – prah, straota -  strahota,  ren – hren, rana – hrana, ranit – hraniti,  mej –      

hmelj, rña – hrña, rapav – hrapav, trbu – trbuh, unjavica – hunjavica, ladit – 

hladiti, ladan – hladan, rapav – hrapav, rpa – hrpa,  ajd – hajde, odat - hodati 

 

Zijev nastao ispadanjem intervokalnoga suglasnika h uklanja se na sljedeće načine: 

 

na mjestu glasa h stoji v:  duvan  -  duhan, muva – muha, ruvo - ruho, 

mavune – mahune, nasuvo  - nasuho, suv – suh,  gluv -  gluh, uvo  -  uho, 

mavat – mahati, puvat - puhati,  kuvat- kuhati, kruv - kruh  

 

Na mjestu glasa h stoji j ili ponekad k : snaja – snaha, smij – smijeh, kijat – kihat, 

dijat – dihat, kujna – kuhinja, siromak – siromah, parokija - parohija 
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Glas h se izgubio i u skupu hv pa se govori: vatat – hvatati, uvatijo – uhvatijo, otranit 

– otgojit  

 

Zamjena sekvencije hv fonemom f: fala – hvala, falit – hvaliti, falit se – hvaliti se 

 

Zamjena fonema h fonamom ć:  drćat  -  drhtati 

 

Obavezno je izostavljena fonema h u 1. 1. jednine pomoćnog glagola biti:  

 

  kad bi’ imo, kad bi’ došo 

 

 

 

 

 

Zvonačnik (sonant ) l na kraju sloga nema u svim kategorijama istu sudbinu.Kod 

nekih imenica ostaje nepromijenjen.  

 

Npr. anñel – anñeo, pepel – pepeo, polnoć – ponoć,  polnoćka – ponoćka 

 

Fonem l se ne vokalizira na primjer: kisel, vesel, debel, zril, cil i dr. 

 

Kod sljedećih glagola l se mijenja u j  i u n. truliti – trunit,  solit – sojiti, paliti -  pajit,      

oguliti -  ogujit  

 

Što se tiče završetka ao takve imenice upotrebljavaju se sa završetkom ov, kao na 

primjer: posov, orlov, kotov, koršov, hizov. 

 

Glasovna sekvencija mn u riječi mnogo i u izvedenicama od nje zbog disimilacije 

prelazi u sekvenciju. To je razjedničavanje. ml: mlogo, mlogi. 

 

Glas m ispred t prelazi u n: pantit ( pamtiti, sjećati se). 
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Glas s prelazi ispred nj u š: š njom – s njom, š njim – s njim, š njima – s njima 

 

Početne grupe pt i pć , ovdje možemo spomenuti riječi ptica, ptičica, pčela, koje u 

Mohaču koriste u obliku tica, tičica, čela. 

 

Konsonantnu grupu gdi nalazimo u obliku di. 

 

Di si bijo? - Gdje si bio? 

 

Imamo slučajeva da je nazal n zamijenjen mekim nj . Na primjer: 

 

slinja -  slina,  slinjav – slinav,      nasloniti - naslonjit,  

 

Ispadanje fonema v iz skupine kv:  

 

kaki – kakvi, nikaki – nikakvi, taki – takvi, svakaki - svakakvi 

 

U skupini tk ispada t kod zamjenica tko: Ko je tamo? Ko ide? Niko nije tu. 

 

Na mjestu lj  stoji j   na početku ili usred riječi (vjerojatno je mañarski utjecaj) 

 

 juska – ljuska, jijan – ljiljan, jubica – ljubica,  

 judi  -  ljudi, šjiva – šljiva, pajenje -  paljenje, vojit – voljeti, 
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Deklinacija imenica 
 
Kod imenica muškoga roda u nominativu jednine u mohačkom šokačkom govoru 

gubi se sufiks –in u vlastitim imenicama koje znače porijeklo odnosno i u nekim 

drugim slučajevima. Na primjer: Cigan, čoban, varošan itd. 

 

U vokativu jednine imenica muškoga roda govori se svitu a iza palatalnih suglasnika 

često primjećujemo nastavak –e umjesto –u. Npr. pretelje! 

 

U dativu i instrumentalu množine imenica muškoga, ženskoga i srednjega roda 

imamo samo nastavak –am umjesto –ima. Na primjer: Do je sino konjma. Dala sam 

kaše pilićma. Zemju je do sinovma. Kukuruza je do kokošma. Mlogo divaniš stim 

ljudma. Idemo radit kolma. 

 

Množinski oblici imenica srednjega roda oči i uši (nom. sing. oko, uvo) kod Šokaca 

se upotrebljvaju u obliku oče i uše. Ta cura ima lipe oče. Magarac ima velike uše.  

 

Imenica orah u mohačkom šokačkom jeziku nema množinu samo jednina je poznata. 

Npr: orom  tisto  (orasima tijesto). 

 

 
 

Konjugacija glagola 
 
 

Glagol peći (sütni) u prezentu trećeg lica jednine je „peču” u šokačkom dijalektu 

nije kao u standardnome hrvatskome jeziku peku. 

  

    Danas peču kruv pekari a juče nisu.  

 

Glagoli:  početi, začeti konjugiraju se na  slijedeći način: ja počmem, ti počmeš… 

ja začmem, ti začmeš… 

i ne kao u kjiževnom hrvatskom jeziku: ja počnem, ti počneš… 

 

Završni skup –ao sažima se u –o: 
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došao - došo,  mogao - mogo,  lagao - lago, pekao - peko,  vukao - vuko,  

donio - dono, spao - spo, otišao - ošo, došao - došo, gledao – gledo, 

    zo čojek - zao čovjek  

 

Ispadanje i sažimanje je kod skupine –će u naglašenom i u nenaglašenom obliku 

prezenta pomoćnog glagola htjeti: 

  

Hoćeš? > Ćeš? > Oš?  Nećeš? > Neš? 

  

Glagoli u prezentu u trećem licu množine za razliku od standardnog jezika ne 

dobiju nastavak „e” nego „u”. 

 

Oni uču.  Oni radu.  Oni vidu.  Oni trču. Oni voju. Oni sidu. Oni živu. Oni divanu. 

 

Futur I. tvori se pomoću infinitiva i enklitičkih oblika prezenta glagola htjeti (ću, 

ćeš, će itd.). Kad se ti enklitički oblici nañu iza infinitiva, prianjaju za infinitivnu 

osnovu, koja nastaje gubljenjem infinitivnog završetka –t(i), odnosno –ć(i), 

enklitika zajedno sa glagolom čini naglasnu cjelinu:  

 

ići ću → iću,  ići ćeš → ićeš, ići će → iće,   ići ćemo → ićemo,   ići ćete → 

ićete, ići će → iće, doći ću → doću, doći ćeš → doćeš  itd.  

 

Glagol otići u perfektu muškoga roda koriste u obliku očo je karakteristično 

sažimanje unutar rijeći.  

 

Jednostavno je poznat kratak oblik kaće umjesto oblika kada će  

npr. Kaće doć kući? 

 

Umjesto imperativa nemoj kojimse u standarnom jeziku izriče zabrana u Mohaču 

se čuje: Neka to radit! Nek ne ide tamo! Neka se bojat! 
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Komparacija pridjeva 

 
 

Pridjev  lijep  ima komparativ, srednji stupanj oblik lipči to je djelomično i zbog 

ikavice. Superlativ je ovog pridjeva najlip či. 

    Marica je lipča neg Anka.  Kata je najlipča cura. 

 

  Što se tiče pridjeva u mohačkon šokačkom govoru upotrebljavamo samo    

   kratak  oblik pridjeva muškoga roda, znači bez „i”. 

 

    lip=lijep, bil=bijel, lin=lijen, nim=nijem, cil=cijel 

 

  Kod nekih pridjeva unutar riječi suglasnik „ž” se mijenja u „š”. boležljiv → bolešjiv 

 

           U šokačkom govoru Mohača specifična je tvorba komparativa s jotom (na–ji): 

 

visok – višji, blizak – bližji, nizak – nižji, mek – mekaniji, lak - lagji 

 

   Nije poznata riječ četvrt nego samo fertaj . fertaj tri - četvrt tri  

 

   U mohačkom šokačkom govoru govori se otaj, ota, i sotim umjesto s tim. 

  

Na primjer: Sotim čojekom idem kući. Sotom ženom sam bijo. 

 

Šokadija u Mohaču poznaje samo oblik  hijada  umjesto tisuća. 

 

  Štokavski dijalekat potvrñuje zamjenica što koja se javlja  samo u obliku šta. 

 

Šta je to? - Što je to?   Šta radiš? - Što radiš?   Štagod zna.- Štogod zna. 

  

Nikada ne govore kamo? samo poznaju  kuda? odnosno kratak oblik kud? upitne 

zamjenice. 
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    Kud ideš? - Kamo ideš?  

Kud žuriš? - Kamo žuriš?  

 

Ispadanje samoglasnika –i npr. Kolko je sati? Kolko je to?   Al’ dost je bilo. Il’ idi  

il’ ne. 

    

Umjesto blizu mohački Šokci govore blizo. blizo šume - blizu šume

 blizo tebe - blizu tebe  

 

Neke priloge u mohačkome šokačkome dijalektu na drugi način oblikujemo i 

koristimo nego u standardnome hrvatskome jeziku. 

 

    unazad, natrag – natraške, odvojeno - naobaška  ili nabaška,  

    odozdo – odozdol, odozgo - odozgor  

 

    Prijedlog bez je u mohačkom dijalektu brez. brez tebe - bez tebe,  

brez novaca - bez novaca  

 

    Ne poznaje šokački dijalekt prijedlog zbog samo oblik brog. 

 

    brog tebe - zbog tebe, brog nas - zbog nas, brog mame - zbog mame  

 

Umjesto prijedloga iznad. nad u mohačkom šokačkom dijalektu nañemo oblik vrš, 

koji je u vezi sa vrh imenicom. 

 

     vrš nas - iznad nas, vrš glave - iznad glave 

 

Riječ „rada” (rad) ima u šokačkom više značenja. Zanimljivo je da se koristi 

umjesto – želi, hoće – u muškom i u ženskom rodu podjednako. Osim toga i kao 

prijedlog je poznat u obliku „zarad”. 

. 

    nisam rada - ne želim, Nisam rad tebe uvridit. -Ne želim tebe uvrijediti. 

 Išli smo u šumu zarad drva. - Išli smo u šumi za drva.  
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Često susrećujemo još neke fonetičke razlike koje nam ukazuju na odstupanja od 

standardnog hrvatskog jezika. 

 

p → f  drapati → drafat  

 

c → s  truckati se → truskat se  

 

t→ ć  šaptati → šapćat   

 

j → v štrojiti → štrovit  

 

b → p drobiti → dropit  

 

s → c psovati → pcovat,  psovka → pcovka  

 

z → c zumbul → cumbul 

 

Unutar glagola samoglasnik „u” se mijenja u „i”.  u → i 

 

utrnuti → utrnit  
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Posuñenice mañarskog porijekla u mohačkom šokačkom govoru koje se vezuju 
uz suvremeni svakidašnji život i meñu njima ima i takvih koje su stare 

slavenske posuñenice u mañarskom jeziku (npr. grabje, kalapač) 
 
mañarski  šokački hrvatski primjer  
mozi 
boszorkány 
kefe 
madzag 
női alsónadrág 
gyomor 
gallér 
gereblye 
gát 
hegedű 
hízó 
véres hurka 
kedv 
kalapács 
 
köpeny 
kép 
kréta 
lábas 
 
masni 
lesni 
magyarul beszélni 
 
csokor 
gyár 
csomag 
óvoda 
óvódás 
trombita 
trombitás 
elefánt 
ajándék 
járda 
 
pad 
szag 
rész 
bátor 
buta 
rendőr 
törpe 
jószág 
moslék 

mozika 
bosorka 
kefa 
madzaga 
buñe 
ñomra 
galir 
grabje 
gata 
hegeda 
hizov 
hurka 
kedva 
kalapač 
 
kepenja 
kip 
kreta 
laboška 
 
mašlija 
lešovat 
madžaretat 
 
čokor 
ñar 
čomag 
ovoda 
ovodaš 
trombeta 
tormbetaš 
elefant 
ajandik 
jarda 
 
pada 
saga 
ris 
batren 
butast 
rendir 
terpika 
josag 
mošlik 

kino 
vještica 
četka 
konop 
gaćice 
stomak 
ovratnik 
grablje 
gat 
violina 
tovljenik 
krvavica 
volja 
čekić 
 
ogrtač 
slika 
kreda 
zdjela za 
kuhanje 
mašna, traka 
vrebati 
govoriti 
mañarski 
buket 
tvornica 
paket 
vrtić 
dijete u vrtiću 
truba 
trubaš 
slon 
poklon 
pločnik 
 
klupa 
miris 
dio 
hrabar 
glupav 
policajac 
patuljak 
stoka 
napoj 

Idemo u moziku. 
Bojim se od bosorke. 
Kefom čistim cipele. 
Madzagom smo povezali. 
Nemaš buñe na sebi. 
Imaš veliku ñomru. 
Ne  stoji ti dobro galir. 
Grabjama kupimo sino. 
Na gati smo gledali Dunav. 
Hegadom sviraju Cigani. 
Velik je taj hizov ove godine. 
Jidemo hurku za večeru. 
Čojek nema nikaku kedvu. 
Kalapačom udari klinac u 
duvar. 
Kepenja je na ramenu. 
Ne vidim dobro ovaj kip. 
Kredom piše meštar u škuli. 
U labošku treba još mesa. 
 
Povežite mašliju na rukave. 
Uvik lešuje mene. 
Madžaretaju a ja ništ ne znam. 
 
Vrlo je lip taj čokor. 
On ide u ñar radit. 
Dobijo sam čomag od kuće. 
Iz ovode idu dica. 
Ovodaši moraju ić u ovodu. 
Taj čojek svira trombetu. 
Došo jedan trombetaš. 
Veliki elefant je bijo u cirkusu. 
Dobijo si ajandik za Uskrs. 
Na jardi idemo pišice ne na 
putu. 
Na padi sidimo prid kućom. 
Nema baš dobru sagu. 
Ovaj ris daj meni. 
On je batreniji od nas. 
Taj dečko je dosta butast. 
Rendir pravi red. 
Terpike pazu na Hofeherku. 
Josag je u štali. 
Mošlik daljemo svinjma. 
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pajta 
szerszám 
sárgarépa 
fajta 
sátor 
paradicsom 
rét 
saroglya 
sapka 
korsó 
hordó 
pokol 
szerető 
tea  
cukrászda  
fagylalt                                   

pajta 
sersam 
šargarepa 
fajta 
šatra 
paradička 
rit 
šaragje 
šepa 
koršov 
ardov 
pakov 
seretov 
teja 
cukrasda 
fañika 

štagalj 
alat 
mrkva 
vrsta 
šator 
rajčica 
polje, livada 
šarage 
kapa 
krigla 
bure 
pakao 
ljubavnik 
čaj 
slastičarnica 
sladoled 

U pajti je sino. 
Sersami su u fijoki. 
Šargarepu sijemo u proliće. 
Tu fajtu jabuka imamo i mi. 
Šatru su digli u avliji. 
Oberite zrile paradičke. 
U ritu je naša zemja. 
U šaragjama sidimo. 
Uvik traži svoju šepu. 
U koršovu je vino. 
U podrumu su ardovi. 
Idi u pakov pakleni! 
Taj seretov nije tu. 
Teju skuvaj na platni. 
Idemo u cukrasdu na fañiku. 
Vojimo u lito fañiku. 
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Posuñenice njemačkog porijekla u mohačkom šokačkom govoru koje se vezuju 
uz nošnju i uz kućanstvo ali neke se od njih mogu smatrati mañarskim 

posuñenicama što ne isključuje da je osnovna riječ njemačka. 
 

njemački  šokački hrvatski 
das Vortuch 
die Vorhang 
der Strumpf 
der Klump 
der Zopf 
die Masche 
der Brustfleck 
die Plunderhose 
der Rock 
die Staffierung 
die Socke 
der Goller 
der Veiling 
das Bleiwaß 
das Sta(r)nitzel 
die Schnitt 
die Platte 
der Gang 
der Sitz 
der Sparherd 
der Hocker 
der Stall 
der Riegel 
der Strang 
die Stiege 
die Kirmes 
das Christkind 
das Riegelspile 
die Schule 
der Ziglinder 
der Zeiger 
die Ajfur 
der Essig 
die Kerve 
die Srauw 
der Spitz 
der Stembl 
das Viertel 
der Pope 
die Tragatsch 
der Pemsl 
der Schragen 
spritzen 
schlingen 

fertuška 
firangla 
štrimfle 
klumpe 
cof 
mašlija 
prosluk 
plundre 
reklija 
štafirung 
zokne 
galir 
vajling 
plajbas 
štanicla 
šnita 
platna 
ganak 
cic 
špoler 
hokedla 
štala 
rigla 
štrange 
štinge 
kermez 
kriskindli 
ringišpil 
škula 
cinder 
cager 
anjfort 
esenac 
kerma 
šaraf 
špic 
štembij 
fertaj 
popo 
dragače 
pemsla 
šaragje 
špricovat 
šlingovat 

pregača 
zavjesa 
čarape 
klompe 
pletenice 
mašna 
prsluk 
hlače 
sako 
oprema za naručnicu 
čarape 
ovratnik 
velika posuda 
olovka 
vrećica od papira 
komad, odrezak 
gornji dio štednjaka 
hodnik 
sjedalo 
štednjak 
stolčica 
staja 
brava 
uže 
stepenice 
kirbaj 
božićno drvce 
vrtuljak 
škola 
vrh ograde 
pokazaljka na satu 
ulaz 
ocat, sirće 
kvasac 
čavao 
dio frizure 
pečat, žig 
četvrt 
svećenik 
tragače, tačke 
kist, kičica 
šaraglje 
prskati 
vezivati, šiti 
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studiren študirat misliti 
 

Posuñenice turskog porijekla u mohačkom šokačkom govoru koje se vezuju uz 
odjeću, hranu, gradnju i alate 

 
turski  šokački hrvatski 
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kayiş 
çorap 
gerdanlik 
taban 
çorba 
pirinç 
oklava 
ciğer 
girtlak 
kaşik 
sürgeç 
firin 
sünger 
makas 
testere 
balta 
duvar 
kilit 
merdane 
ocakçi 
pencere 
orman 
bent 
bahçe 
horoz 
bürgü 
beşik 
bucak 
dede 
komşu 
fitil 
bedava 

 
kajiš 
čorape 
jerdan 
taban 
čorba 
pirinč 
oklagija 
džigerica 
grtjan 
kašika 
ñegñir 
furuna 
sunñer 
makaze 
testera 
balta 
duvar 
ćilit 
merdevine 
odžakdžija 
pendžer 
orman 
bent 
barča 
oroz 
burundžuk 
bešika 
bud ak 
dido 
komšija 
fitij 
badavat 

 
remen 
vunena obuća 
ogrlica 
tabanja 
juha 
riža 
sukač 
jetra 
grkljan 
žlica 
cjedilo 
peć 
spužva 
škare 
pila 
sjekira 
zid 
brava 
ljestve 
dimnjačar 
prozor 
orman 
nasip 
vrt 
pijetao 
šlajer 
jaslice 
kut, ugao 
djed 
susjed 
fitilj 
badava, besplatno 
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A 
 
ajandik -a, -a  m = poklon, dar 
< mañ. ajándék  
Dobio si ajandik za Uskrs. 
 
ajmok -a, -a m = šokačko jelo (od 
piletine) 
m. csirkehúsból készült ételspecialitás 
Ajmok jidemo u nediju za užinu. 
 
ajzlog –a, -a m = izlog 
< nj. der Auslog 
m. kirakat 
U ajzlogu su lipe bebe. 
 
alačag -a, -a m = uže za sušenje rublja 
m. szárítókötél 
Na alačag prostri ruvo. 
 
ambar - a, - a, m = hambar,žitnica 
m. gabonaraktár, csűr, magtár 
U ambaru je sve žito. 
 
anjfort - a, -a  m = ulaz 
< nj. Einfahrt hier Toreingang  
die Toreingang  
mañ. kapualj  
U anjfortu su kola. 
 
ardov -a, -a m = bure, bačva 
m. hordó, bortároló edény  
U ardovu je vino. 
 
B 
 
bacanj –nja, -canja = naprava za lov 
ribe 
m. halfogó kosár 
Donesi bacanj jel idemo bacnjarit. 
 
baloćak -a, -aka m = slina bala 
m. takony 
Curi mi baloćak iz nosa. 
 
balta –e, -a m.= sjekira 
< m. balta, fejsze 
< tör. balta 
Baltom smo cipali drva. 
 

barča -e, -a  f = barčica - mala bašta 
deminutiv 
<tör. bahçe (bahcse) 
m. kert  
U barčici sadimo papriku. 
 
bebka -e, bebaka  f = lutka 
m. baba (játék) 
Bebku smo kupili u dućanu. 
 
belica -e, -a  f =veća kolijevka 
m. nagyobb bölcső 
U belici je dite. 
 
bešika -e, -a  f =manja kolijevka 
< tör. beşik 
m. kicsi bölcső  
U bešiki je beba. 
 
bent -a,-ova m = nasip, pojas zemlje 
< tör. bent (gát) 
m. töltés  
Bent je visok, ne bojimo se velike 
vode. 
 
bicigla -e, -a  f = bicikl 
m. kerékpár 
Biciglom idem u varoš. 
 
bijanjak  -a, -a m = bjelanjak, bjelance 
m. tojásfehérje 
Bijanjak je u ovom tanjuru. 
 
bila džigerica -e, -a  f = pluća 
m. tüdő 
Od bile džigerice kuvamo kaurmu. 
 
bilina  -e, -a  f = bjelina 
< ikavica 
m. fehérség 
Ta bilina na zidu je najlipča. 
 
bililo  -a, -a n = bjelilo 
< ikavica 
m. fehérítő  
Bilila ima u farbi dosta 
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bilolučnica -e, -a  f = kobasica 
m. húsos kolbász 
Vrlo su bile dobre bilolučnice. 
 
bis -a, -a m = bijes 
< ikavica 
m. düh, méreg 
Idi do bisa! 
 
bižanje -a, -a n = bježanje 
< ikavica 
m. szökés 
Bižanje je dugo trajalo. 
 
bjuvanje -a, -a n = povraćanje 
m. hányás 
Bjuvanje je na putu, pazite! 
Operimo to bjuvanje! 
 
blagosov -a, -a m = blagoslov 
m. áldás 
Popo daje blagosov 
 
Blagovist-i  f  = Blagovijest 
< ikavica 
m. Gyümölcsoltó Boldogasszony 
(márc. 25.) 
Na Blagovist idemo na misu. 
 
bosorka -e, bosorka  f = vještica 
< mañ. boszorkány  
Bosorka je gadna. 
Mala dica se boju od bosorke 
 
brćkanje -a, -a n = brčkanje 
m. fröcskölés 
Dica voju brćkanje. 
 
brig  -a, -ova m = brijeg 
< ikavica 
m. hegy 
Visok je taj brig. Na brigu je čojek. 
 
briska –e, -aka f = breskva 
m. barack 
Zrila je već ta naša briska. 
 
brozgovac brozogovca  f = šlajer 
m. tüll, háló (női dísz) 
Brozgovcem smo pokrili lice. 
Brozgovcem uvatimo ribu. 

 
bršjan -a, -a m = bršljan 
m. borostyán 
Bršjan je tako vrlo narasto. U bršjanu 
se sakrila tica. 
 
bubujica -e, -a  f = bubljica 
m. pattanás 
Bubujica je na licu velika. Imam 
veliku bubujicu na licu. 
 
budžak -a, -a m = kut, ugao  
< tör. bucak  
m. sarok  
U budžaku nema ništa. 
 
buñe -a pl.t.f = ženske gaćice 
< mañ. női alsónadrág (bugyi) 
U buñama idemo „svakud”. 
 
buñelaruš –a, -a m = buñelar, 
novčarka 
m. pénztárca 
U buñelarušu su mi novci. 
 
bukara -e, -a  f  = vrč, posuda za piće 
m. kancsó  
U bukari je vino i voda. 
 
bumbure -a  f pl.t.= kvrge na ženskim 
čarapama  
m. bütykök a női harisnyán  
Bumbure su bile ili žute. Ove bunbure 
na štrinflama je pravila moja stara 
mama. 
 
bumburica -e, -a  f = pribadača 
m. gombostű 
Bumbaricom zabodemo mašliju. 
 
burundžuk -a, -a m = šlajer,salo u 
unutrašnjici životinja 
< tör. bürgü (fátyol) 
m. fátyol, vékony hájréteg az állatok 
bensőjében.  
 Mlada Šokica ima burundžuk na 
glavi.  
 
bušo –e, -a m = maskirana pokladna 
osoba 
m. busó, maszkos, álarcos személy 
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Taj veliki bušo je došo u avliju. 
 
butela –e, -a f = butelja 
m. boros üveg 
U buteli je vino. 
 
buva -e, -a  f = buha 
m. bolha 
Ima buva u krevetu. Ne mož spavat 
brog buva. 
 
C 
 
cager -a, -a m =   ukras narodne 
nošnje na laktima, kazaljke na satu 
<nj.der Zeiger  
m. mutató az órán, népviselet dísze a 
könyék tájon  
Cageri pokazuju deset sati. Cageri su 
na košuji. 
 
cic -a, -ā m = sjedalo 
< nj. der Sitz 
m. ülés 
Na cicu sidimo u kolima. 
 
cicuke –a f = jedna vrsta violine 
m. egy fajta hegedű 
Cicukama sviraju u svatovima. 
 
cidilce -a, -a  f = cjedilo 
< ikavica 
m. kicsi szűrő  
Cidilce nam treba za mliko. Cidilcem 
cidimo sve. 
 
cidilo -a, -a n = cjedilo  
< ikavica 
m. szűrő 
Cidila nema na duvaru. 
 
ciduja –e –a  f = cedulja, manji list 
papira 
m. jegy, kisebb papírdarab 
Kupili smo ciduju za sto forinti. 
 
cigaretla –e, -a f = cigareta 
m. cigaretta 
Zapalili smo jednu cigaretlu. 
 
cina -e, -a  f = cijena  

< ikavica 
m. ár 
Šta je cina tog konja? Ne znam mu 
cinu. 
 
cinder -a, -a m =  visoka ograda 
šokačke kuće od opeke. 
< nj. der Ziglinder  
m.  sokac házak magas kerítése 
téglából  
Preko cindera gledamo na sokak. 
 
cipanica -e, -a f = cjepanica 
< ikavica 
m. hasáb fa 
Velike cipanice smo nosili. 
 
ciradla -e, -dala  f = cirada 
m. ponyva (vászon, anyag, ami eső 
ellen véd) 
Pokrite ciraldom sve da ne pokisne. 
 
civ -i, -i  f = cijev 
< ikavica 
m. cső 
Velika civ treba za furunu. U civ ide 
dim. 
 
crip -a, -a m =  crijep  
< ikavica 
m. cserép házon, virágcserép 
Na krovu kuće je novi crip. U crip smo 
usadili cviće. 
 
crivo -a, -a n = crijevo  
< ikavica 
m. bél 
 U crivu je krv i pirinč. 
 
crkonica -e, -a  f = crkavnica  
m. lusta dög (sokacban) 
    marhavész, tartalékpénz (horvátban) 
Došla crkonica na tebe pa ništa ne 
radiš. 
 
crna džigerica -e, -a  f = jetra 
m. máj 
Crnu džigericu jidemo. 
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cviće -a, - n = cvijeće 
< ikavica 
m. virág 
Cviće je lipo u proliće. 
 
cvara -e, -a = koža na mlijeku 
m. a tej föle, bőre 
Skinite cvaru sa mlika. 
 
cukrazda –e, -a f = slastičarnica 
< mañ. cukrászda 
Idemo u cukrazdu na fañiku. 
 
cumbul –a, -a = zumbul, hijacint 
m. jácint 
Cumbul cvate u avliji. 
 
Č 
 
čagaj čagja, čagaja m = šljaka 
m. salak 
Čagjem su posuli ovaj put. 
 
čakčire -a  f  pl.t.=  Uskrašene hlače 
< tör. 
m.  díszített nadrág  
Donesi čakčire iz sobe. 
 
čavo –a, -a m = djever 
m.vőfély 
Čavo je došo zvat nas u svatove. 
 
čejad -i, pl.t. = ljudi 
m. emberek, nép 
Čejadi jidu u sobi. 
 
čejust -i, -i  f = čeljust 
m. állkapocs 
Čejust je vrlo tvrda. 
 
čela -e, -a  f = pčela 
m. méh  
Ima čela i one daju med. 
 
češaj -ja, -jevi m = češalj 
m. fésű 
Treba mi češaj da se počešjam. 
 
Čifut – a, -a m = Židov 
m. zsidó 
Čifuti živu u tim sokaku. 

 
čočika -e, -a m = figurica 
m.alakocska 
Taj čočika baš ne izgleda nikako. 
 
čojek -a, sin.tan. m = čovjek 
m. ember, férfiember 
Taj čojek sve zna. 
 
čomag –a, -a m = paket 
< mañ. 
m.csomag 
U čomagu je bilo svega i svačega. 
 
čorapke, čorape -a  f  pl.t.= ženska 
vunena obuća 
< tör. çorap (harisnya, zokni) 
m. pacsker, gyapjúból készült női 
lábbeli  
U čorapama je dobro odat. 
 
čokor -a, -a m = buket, kita 
< mañ. csokor 
Čokor cvića sam dobila. 
 
čorba -e, -e  f = svaka juha 
< tör. çorba (leves) 
m.  leves 
Najprije jidemo čorbu a zatim meso. 
 
Ć 
 
ćepe –ta, -ta n = ćebe, deka 
m. takaró 
Izvadi to ćepe i pokri se! 
 
ćilit  –a, -a m.= brava 
< tör. kilit 
m.zár, lakat 
Ćilitom ću zatvorit vrata. 
 
ćurdija -e, -a  f =  ženski kaput 
< tör. 
m. női kabát  
Ova ćurdija je moja. Nosim novu 
ćurdiju. 
 
ćunćura –e, -a f = rodnica 
m. női nemi szerv 
Boli me danas cil dan ćunćura. 
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D 
 
dajina e, -a f = daljina 
m. távolság, messzeség 
Još nikad nidam vidila taku dajinu. 
 
debjina -e, -a  f = debljina 
m. kövérség 
Ta debjina nija makar šta! 
 
dičina -e  f pl.t. = djeca 
m.  gyerekek  
Dičina nemaju mira. Pazi na dičinu! 
 
dičurlija  -e, pl.tan. = djeca 
m. gyerekek, csapat 
Dičurlija su vrlo nevajana. Gledaj tu 
dičurliju nemaju mira cil dan! 
 
dido -e, sin.tan. = djed 
< tör. dede 
m. nagypapa 
Naš dido je već dosta stari. 
 
didovina -e, -a  f = djedovina 
< ikavica 
m. ősi vagyon 
Dobio si didovinu svoju. 
 
dite -ta n = dijete  
< ikavica 
m. gyerek 
Dite raste, a mi starimo. Nema diteta u 
sobi. 
megjegyzés: 
sing. gen.- diteta 
plural - dičina 
plural gen. - dičine 
 
ditešce –eta, sin.tan. n = djetešče 
< ikavica 
m. gyerekecske 
Ditešce nam se rodilo. Zašto plače to 
ditešce? 
 
diver -a, -a m = djever 
< ikavica 
m. vőfély 
Naš diver je lip čojek. Zovite divera u 
svatove! 

 
divica -e, -a  f = djevica 
< ikavica 
m. szűz 
Divica Marija je rodila Isusa. Molimo 
Divicu Mariju za naše zdravlje. 
 
divojčica -e, -a  f = djevojčica 
< ikavica 
m. kislány 
Naša divojčica lipo raste. 
 
divojčura -e, -a  f = djevojčura 
< ikavica 
m. testes lány, nagyra nőtt lány 
Ta divojčura ništa ne radi. Toj 
divojčuri ne dajte ništa! 
 
divojka  -e, -jaka  f = djevojka  
< ikavica 
m. lány 
Divojka zna kuvat i peć. Naše divojke 
nema danas kod kuće. 
 
dojnica -e, -a  f = dojkinja 
m. szoptatós anya 
Dojnica doji dite. Dojnici trebe uvik 
jist . 
 
Dove -a n pl.t. = Duhovi 
m. Pünkösd  
Na Dove idemo u crkvu. 
 
drača -e, -a  f = drač, samonikla biljka 
m. gaz, gyom  
Drača raste, moramo kopat. 
 
dragače -a pl.t. f = tragače, tačke 
m. talicska 
U dragačama tiskamo draču iz 
vinograda. 
 
drćanje -e, -a n = drhtanje 
m. remegés, reszketés 
Neće mi stat to drćanje. 
 
drćavica -e, -a  f = drhtavica 
m. remegés 
Sad je počela drćavica. 
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drja ča -e, -a  f = drljača 
m. borona 
Drjačom drjam zemju. 
 
drndolija -e -a  f = nered 
m. rendetlenség 
Tu je kod vas dosta velika drndolija. 
Ni gledet ne voji tu drndoliju. 
 
dronci  -aca, m pl.t.= duge naušnice 
m. lógó fülbevaló, lógó, függő 
Dronci su srebrni.Dobila je dronce od 
majke. 
 
dujina  -e, -a f = duljina 
m. hosszúság 
Izmirimo prvo dujinu! 
 
duvan -a, -a m = duhan 
m. dohány 
Moram kupit duvana. 
 
duvar -a, -a m = zid 
< tör. duvar 
m. fal  
Duvar je velik i visok. Na duvaru je 
veliki kip. 
 
Dž 
 
džora –e, -a f = nedisciplirana ženska 
osoba 
m. rossz magaviseletű női személy 
Ta džora sve pokvari dosad. 
 
džigerica –e, -a = Jetra 
< tör. ciğer 
m. máj 
Džigericu pečemo danas. 
 
Đ 
 
ñar  -a, -ova m = tvornica 
<m. gyár 
Oni idu u ñar radit. 
 
ñegñir -a, -a m =  cjedilo, cjediljka 
< tör. sürgeç [szürgecs] 
m. szűrő, tésztaszűrő  
Đegñir je u kujni. Uzmi ñegñir u ruke! 
 

ñomra -e, -a  f = stomak 
<m. gyomor 
U ñomri me štagot boli. 
 
E 
 
elefant -a, -nata m = slon 
m. elefánt 
Veliki je elefant bio u cirkusu. Ja se 
bojim od tog elefenta. 
 
esenac –a, -naca m.= ocat, sirće 
m. ecet 
<nj. der Essig 
Esencom pravimo salatu. 
 
F 
 
fajta  -e, -a  f = vrsta 
< mañ. fajta 
Ova fajta je lipa. Još nemam tu fajtu. 
 
fañika –e, -a = sladoled 
< mañ. fagylalt 
Vojimo u lito fañiku. 
 
falinga -e, -a = zlo, greška, nesreća 
m.  hiba, baj, rossz  
 To je velika falinga, šta da radimo? 
 
fanjak  fanjka fanjaka m = krafna, 
krofna, uštipak, pokladnica 
m. fánk 
Fanjaka pečemo u masti. Fanjci su još 
vrući. 
 
fertuška -e, -a  f=  pregača, kecelja 
< nj. die Schürze, das Vortuch 
mad. kötény  
Bilu fertušku sam opasala kad kuvam.  
 
fijoka -e, -a  f = ladica, dio stola ili 
ormara  
<m. fiók, szekrény kihúzható része  
U fijoki držimo kašike i vijuške. 
 
firangla -e, -a  f = zavjesa, zastor 
< nj.  die Vorhang   
 mad. függöny  
 Na pendžeru je bila firangla. Nemamo 
nove firangle. 
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fitij  -a, -a m = fitilj 
< tör. fitil (kúp) 
m. kanóc, lámpabél 
Ne gori nam lampaš nije dobar fitij. 
 
fonca -e, -a  f =  pokrivač 
m. takaró (egy fajta)  
Žito pokrijemo foncom. 
 
furuna -e, -a  f = peć 
< tör. soba  
m. kályha, kemence  
U furuni pečemo kruv. 
 
G 
 
gajtan -a, -a m = vrpca za povezanje 
suknje i druge odjeće, dio nošnje 
m. pertli  
Gajtanom poveži kapicu na glavi. 
 
galir  -a, -ā  f =  ovratnik 
< mañ. gallér 
Galir je crni na kabatu. 
 
ganak -a  /nepostojano a/, -a  m = 
hodnik 
< nj. Gang 
m. folyosó  
U ganku ima mlogo cvića. 
 
gata –e, -a f = gat 
< mañ. gát 
m. gát 
Prisikli su gatu i pušćali vodu. 
 
gator –a,-a m = prednji dio podruma 
m. a pince elülső része 
U gatoru je kaca i sve za berbu. 
 
gedža –e, -a f = premala svinja 
m. korcs disznó, fejlődésből 
visszamaradt 
Ta gedža ne raste ništa. 
 
gencija (agencija) -e, -a f = kolodvor 
m.vasútállomás 
Idemo na genciju stigli su nam gosti. 
 

gladenica -e, -a  f = brus, kamen za 
oštrenje 
m. kaszakő, fenőkő 
Gladenicom oštrimo kosu. 
 
gluvoća  -e, -a  f = gluhoća 
m. süketség 
Ta gluvoća  nije dobra. Ne čujem brog 
gluvoće. 
 
gomboc –a, -a m = okruglica, 
krumpirovo tijesto u vidu loptice 
punjeno šljivama ili pekmezom 
<m. gombóc 
Kuvamo gomboca za užinu. 
 
govorenje -a, -a n =  crkveni obred 
noći Uskrsa, muke Isusove 
m.  passió, Krisztus kínszenvedése és 
halálának története  
Govorenje će biti na Veliki Petak. 
 
gra -va m = grah 
m. bab 
Kuvamo gra u loncu. U grau je i 
šunka. 
 
grabje -a, pl.tan. f = grablje 
< m. gereblye 
Grabjama radimo svaki dan. 
 
grij  -a, -a m = grijeh, neispravan 
postupak (ikavica) 
m.  bűn, vétek 
Najveće grije je ako nekog ubijemo. 
 
grišnik -a, -a m = grešnik (ikavica) 
m.  bűnös, vétkes  
Napravio si veliki grij pa si grišnik 
sada. 
 
grtjan  -a, -a m = grkljan  
< tör. girtlak 
m. gége 
Grtjan me vrlo boli. Progunio si 
košticu pa ti je sad u grtjanu. 
 
grmjavina  -e, -a  f = grmljavina 
m. mennydörgés 
Došla je grmjavina i do nas. 
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gnjizdo -a, -a n = gnijezdo 
< ikavica 
m. fészek 
Roda ima veliko gnjizdo na odžaku. U 
gnjizdu su tičice. 
 
grobje -a, -baja n = groblje 
m. temető 
U Mohaču je veliko grobje.Na grobju 
je saranja. 
 
gunja -e, -a f = dunja 
m. birsalma 
Velika gunja nam se osušila. 
 
gusenica -e, -a  f = gusjenica 
m. hernyó 
Gusenice su na ovom drvetu. 
 
gutjaj  -a, -a m = gutljaj 
m. korty 
Jedan gutjaj vode mi je pomogo. 
 
gvozdeni put –a –a m = 
kolosjek,pruga 
m. vasút, vágány 
Na taj gvozdeni put stiže mašina. 
 
H 
 
hatar – a, -a m = njiva, zemljište 
< mañ. határ  
m. szántóföld  
Idemo u hatar radit cil dan. 
 
hegeda -e, -a  f = violina 
< mañ. hegedű 
m. hegedű 
On hegedu svira i  begu. 
 
hizov –a, -a m.= tovljenik 
< mañ. hízó 
m. hízó, kövér disznó 
Zaklali su velikog hizova. 
 
hurka – e, -a = krvavica 
< mañ. hurka 
m. hurka 
Hurku pečemo u tepsiji. 
 
I 

 
igra -e, igara f = ples 
m. tánc 
Igra je lipa. Tu igru znam i ja. 
 
incavka -e  f = ljuljačka  
m. hinta 
Incavka je za dicu. Tražimo incavku. 
 
irka –e, -a f = bilježnica 
m. füzet 
U irku pišemo u škuli. 
 
ispovid -a, -a m = ispovijed 
< ikavica 
m. gyónás 
Prije idemo na ispovid, i onda se 
pričestimo. 
 
ispovidnica -e, -a  f = ispovjedaonica 
< ikavica 
m. gyóntatószék 
U ispovidnici se ispovidamo. 
 
izmišjotina -e, -a f = izmišljotina 
m. kitaláció, nem valóság 
To je sve tvoja izmišjotina. Neću 
slušat tu izmišjotinu. 
 
J 
 
jarda -e, -a  f = pločnik, trotoar 
< mañ. járda 
m. járda 
Na jardi idemo pišice ne na putu. 
 
jarmac -a, -ā m = jaram 
< mañ. járom  
m. járom 
Za jarmac povežite konje. 
 
jasprice -a  f  pl.t. = ukras ženske 
narodne nošnje 
m. flitter, fényes, csillogó része a 
népviseletnek  
Jasprice su sjajne i lipe. Kupili smo 
jasprice u dućanu. 
 
jedek -a, -a m= uže 
m. kötél 
Jedekom smo povezali sino na kolima. 
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jerdan -a, -a m = ñerdan, ogrlica 
< tör. gerdanlik  
m.  nyaklánc, gyöngy  
Jerdan mi je oko vrata. 
 
josag -a, -a m =  domaće životinje 
< mañ. jószág  
m. jószág, háziállatok  
Doterajte josag kući! 
 
jubav -i, -i  f = ljubav 
m. szerelem, szeretet 
Jubav je velika meñu njima. 
 
jubavnik  -a, -a m = ljubavnik 
m. szerető 
Jubavnik je njezin nije moj. 
 
jubenica e, -a  f = lubenica 
m. görögdinnye 
Jubenica je dosta slatka. Kupili smo 
jubenicu. 
 
judi   -i  pl.t.m = ljudi 
m. emberek 
Došli su judi i sve su odneli. 
 
K 
 
kablica -e, -a f = posuda za mast 
m. véndő, zsír tároló edény  
U kablici je otopita mast. 
 
kač  -a, -ova m = neplodan zaperak 
loze 
<mañ. kacs 
m. kacs, a szőlő terméketlen hajtása 
U proliće obrižemo kačove na lozi. 
 
kajiš –a, -a m. = pojas, remen 
< tör. kayiş  
m. öv, szíj 
Kajišom poveži plundre. 
 
kalabuza –e, - a f = bara, mutna voda 
m. pocsolya, zavaros víz 
Spo si u kalabuzu i blatan si. 
 
kalapač -a, -a m = čekić 
< mañ. kalapács 

m. kalapács 
 Kalapačom udari klinac u duvar. 
 
kambujica –e, -a = stomak životinje 
 m. állatgyomor 
Kambujicu svinčeta bacite. 
 
kapica -e, -a  f  =  ženska kapa u 
narodnoj nošnji, dio ženske narodne 
nošnje. 
m. fejfedő, a női népviselet része  
Kapica je svilena. Metnile su kapicu 
na glavu. 
 
kašika -e, -a  f = žlica 
< tör. kaşik 
m. kanál, evőkanál  
Kašikom jidemo čorbu. 
 
kašnjača - e, -a f = krvavica sa 
mljevenim kukuruzom 
m. véres hurka kukorica darával 
Pečenu kašnjaču vojimo svi. 
 
kaurma -e, -a  f = šokačko jelo 
m. pörköltszerű étel 
Kaurmu kuvamo na svinjokoji. 
 
kedva –e, -a f = volja 
< mañ. kedv 
m. kedv, hangulat 
Čojek nema nikaku kedvu. 
 
kefa -e, -a  f = četka 
< mañ.  kefe 
m. kefe  
Kefom očisti cipele od blata. 
 
kepenja -e, -a  f = ogrtač 
< mañ. köpeny 
m. köpeny 
Kepenja je na ramenu. Navuči kepenju 
na sebe. 
 
ker -a, -ova m = pas (životinja) 
m.  kutya 
Zovi kera u njegovu kuću! 
 
kerma -e, - a  f =  kvasac, tvar u kojoj 
su gljivice koje uzrokuju kiselo vrhnje, 
upotrebljava se u proizvodnji kruha 
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<nj.die Kerve 
m. élesztő  
Brez kerme ne možemo peć kolač. 
 
kermez -a, -a m = proštenje 
< nj. die Kirmes 
m. búcsú 
Kermez je kod nas na Antunovo. 
 
kip  -a , kipova m = slika, fotografija 
< mañ. kép 
m. kép, fénykép 
Ne vidim dobro ovaj kip. 
 
kisejak -a, -a m = kiseljak 
m. sóska 
Kisejak raste na livadi. 
 
kju č -a, -eva m = ključ 
<mañ. kulcs 
m. kulcs 
Di je kjuč naše sobe? 
 
kju čanica -e, -a  f = ključanica 
m. kilincs 
Otvori vrata kjučanicom. 
 
kjun  -a, -ova, m = kljun 
m. csőr 
Kjunom kjuje jaje kokoš. 
 
klecale –a  f pl.t. = klecalo, klupa 
ureñenja za klečanje 
m.  térdeplő  
Klecale su u crkvi. U klecalame sidu 
žene. 
 
klinac -a, -a m = ekser, čavao 
m.  szeg, szög 
 Klinca nema u daski. 
 
klište –a  f  pl.t.= kliješta  
< ikavica 
m. harapófogó  
Klištama možemo radit. 
 
klumpe -a  f  pl.t. = klompe 
<nj.der Klumb 
m. facipő 
Klumpe su drvene i teške. U 
klumpama teško odam. 

 
kočak -a, -a m =  svinjac 
m.  ól, sertésól  
U kočaku su svinji. 
 
koje -a n = kolje 
m. karó (szőlőben) 
Nuz koje vežemo lozu. 
 
kokošinac -nca, -naca m = kokošinjac 
m. tyúkól 
U kokošincu su kokoše. 
 
koleno -a, n = koljeno 
m. térd 
Koleno me boli vrlo. 
 
kolipka -e, -paka  f = kolijevka 
m. nagyobb bölcső 
U kolipki spava malo dite. 
 
komarica -e, -a  f = komarac 
m. szúnyog 
Komarice mi ne dadu mira. 
 
kombizon –a,-a = trenirka 
m. melegítő, szabadidő ruha 
Navuči taj kombizon na tebe. 
 
kompa -e, -a f = skela, trajekt 
<mañ. komp 
m. komp 
Kompom idemo priko Dunava u vadu. 
 
komšija –e, -a m = susjed 
< tör. komşu 
m. szomszéd 
Naš komšija je bijo dobar čojek. 
 
komšinica –e, -a f = susjeda 
m. szomszédasszony 
Idi komšinici u goste! 
 
kopje –a, -a = koplje 
m. lándzsa 
Kopjem se ratuju. 
 
koren a, -nja m = korijen 
m. gyökér (növény része) 
Koren je u zemji duboko. 
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koršov -a, -a m = vrč, krčag 
< mañ. korsó 
m. korsó 
U koršovu smo doneli vino. 
 
koštaber -a, -a m = čuvar zemljišta 
m. mezőőr  
Koštaber čuva poje. Koštaberu treba 
platiti. 
 
košuja -e, -a  f = košulja 
m. férfi ing 
Bila košuja je na ñuvegiji. Košuju 
perem. 
 
kotov -la, -ova m = na otvorenoj vatri 
kotao, posuda za kuhanje, 
m. üst, domború fenekű nagy 
vasedény  
U kotlu grijemo vodu. 
 
kožušak -a, -a m = kožuh, kožun  
m. bekecs  
Ladno je, treba navuć kožušak. 
 
kovije -a, -a n = kovilje 
m. árvalányhaj 
Kupimo kovije na brigu. 
 
kraj  -a, -eva m = kralj 
m. király  
Kraj je na svojem konju došo. 
 
krajevi ć -a, -a m = kraljević 
m. királyfi 
Krajević Marko ide na konju. 
 
krajica  -e, -a  f = kraljica 
m. királynő, királyné 
Krajica je pored kraja. 
 
kreta -e, -a  f = kreda 
< mañ. kréta 
m. kréta 
Kretom pišemo na duvaru. 
 
krilatica –e, -a f = zrakoplov, avion 
m. repülőgép 
Letu te krilatica vrš nas. 
 
kriskindli - ja m=božićno drvce, jelka 

< nj.das Christkind 
m. karácsonyfa, fenyőfa 
Nakitili smo naš kriskindli na badnje 
veče.  
 
krizmanje -a, -a n = krizma, Sveta 
poterda  
m. bérmálkozás  
Krizmanje vrši sam biskup. 
 
križoće -a  f = na komadiće narezan 
kruh 
m. szeletelt kenyér 
Križoće jide ker. 
 
krmej -a, -a m = krmelj 
m. csípa ( szemben) 
Imaš veliki krmej u oku. 
 
krompiruš -a, -a m = tijesto od 
krumpira 
m. krumplis tészta, krumplis nudli 
Vojimo jisti krompiruša za večeru. 
 
kronflica –e, -a f. = pokladnica, 
uštipak, krofna 
m. fánk 
Kad su Poklade mi pečemo kronflice. 
 
krpej -a, -a m = krpelj 
m. kullancs 
Krpej je u šumi na drvetu. 
 
krunica -e, -a  f  = molitva po zrnima   
m. rózsafüzér alapján végzett ima  
Stare žene molu krunicu u crkvi. 
 
kruv -a, -a m = kruh 
m.  kenyér  
Kruv pečemo u velikoj furuni. 
 
kučenje -a, -a pl.t.= kucenje 
m. csuma (kukorica cső) 
Kučenjem ložimo vatru. 
 
kudija  -e, -a  f = kudjelja 
m. kender 
Kudiju radimo na Dunavu. 
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kujna -e, - a  f =  kuhinja 
m. konyha  
U kujni jidemo i pijemo. 
 
kukma -e, - a  f = ženska frizura u 
narodnoj nošnji, punña 
m. női hajviselet konty, 
népviseletben  
Divojke imaju kukmu. 
 
kukoj -a, -a m = kukolj 
m. konkoly 
Ima u  žitu mlogo kukoja. 
 
kvite -a  f  pl.t. = tege 
m. súly  
Metni kvite na misto. 
 
L 
 
laboščica -e, -a = mala zdjela za 
kuhanje -deminutiv 
m. kis lábas  
U laboščici grijemo jilo. 
 
laboška -e, -a  f = zdjela za kuhanje 
< mañ. lábas 
m. lábas, főzőedény  
U labošku treba još mesa. 
 
labrte –a f pl. t. = usne 
m.ajkak, száj része 
On ima debele labrte. 
 
lad -a, -ova m = hlad 
m. árnyék 
U ladu sidu stari. 
 
ladovina -e, -a  f = hladovina 
m. árnyék, hűvös 
Tu je ladovina, nije vrućina. 
 
laloke – a f pl. t. = usne 
m. ajkak, száj 
Pazi jel ćeš dobit po lalokama. 
 
larfa  -e, -a f = maska 
m. busómaszk 
Larfa je drvene ne bušama. 
 
lažjivac -a, -aca m = lažljivac 

m. hazug ember (férfi) 
On je jedan veliki lažjivac. Tom 
lažjivcu ne virujem. 
 
lažjivica -e, -a  f = lažljivica 
m. hazug nő 
Brog te lažjivice sam vrlo zla. 
 
lemun -a, -a m = naranča 
m. narancs 
Limun je sazrio. Kupio je limuna. 
 
lepirica -e -a f  = leptir 
m. lepke 
Velika lepirica je na pendžeru. 
 
ligutka -e, -a  f = Uzorak 
m. minta, hímzésminta  
Ligutke su na košuji vezane. 
 
ličenje -a, -a n = liječenje 
m. gyógyítás 
Ličenje ide dosta teško. 
 
lik -a, -ova m =  lijek  
< ikavica 
m. gyógyszer, orvosság  
Pijem lik jer sam bolestan. 
 
lipilo  -a, -a n = ljepilo 
< ikavica 
m. ragasztó 
Lipilom lipimo papir. 
 
lipota -e, -a  f = ljepota  
< ikavica 
m. szépség 
Lipota je vidit proliće. 
 
lipotica -e, -a  f = ljepotica 
< ikavica 
m. szép nő 
Ta lipotica je vrlo lipa. 
 
lito  -a, -a n = ljeto 
< ikavica 
m. nyár 
Lito je došlo i vrućina je. 
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livak -a, -a m = lijevak 
< ikavica  
m. tölcsér  
Uzmi livak i toči vino u flašu. 
 
livča -e, -ača  f = lijevča 
< ikavica 
m. lőcs (kocsin, szekéren) 
Livča je na kolima napridu. 
 
lokšice f  pl. t.= veći komad 
razvaljanog tijesta 
m. nagyobb darab kinyújtott tészta 
Kuvamo svima lokšice u grau. 
 
lotre  f  pl.t.= dio konjske zaprege 
m. kocsioldal, szekér oldala 
U lotrama je sino. 
 
lukavac -a, - a m = papreno jelo sa 
mnogo luka 
m. hagymás, paprikás étel  
Lukavac kuvamo za večeru. 
 
M 
 
maćuva e, -a  f = maćuha  
m. mostohaanya 
Ona je zla maćuva. Ne viruj maćuvi. 
 
madzaga -e, -a  f = nit za vezanje  
< mañ. madzag 
m. madzag, zsineg  
Povežite to madzagom! 
 
makaze -a  f  pl.t.= škare 
< tör. makas 
m. olló  
Makazama rižemo papire. 
 
mamajuga -e, -a  f = mamaljuga  
m. tejbekása 
Mamajuga je u tanjuru vruća. 
 
mana -e, -a  f = navika, način 
postupanja  
m. szokás, rossz szokás  
Svako ima svoju manu. 
 
marama -e, -a  f = vunena marama, 
veliki rubac 

m.   nagykendő, gyapjúkendő 
Maramu nosimo kad je zima. 
 
maramčica -e, -a  f = maramica, 
džepni rupčić 
m.   zsebkendő  
Nemam maramčicu kod sebe. 
 
maramka -e, -a  f = marama, rubac 
m. kendő, fejkendő  
Maramka je na glavi ove žene. 
 
mašina -e, -a  f = šibica, žigica, žižica, 
vlak 
m.1. gyufa  
Mašinom zapalim vatru. 
m. 2. vonat 
Mašinom idem u Peštu. 
 
mašlija -e, -a  f = mašna, traka 
< mañ. szalag 
m. szalag, masni  
Povežite mašliju na rukave. 
 
maune -a  f pl.t.= mahune 
m. zöldbab 
U proliće jidemo maune. 
 
medved -a, -a m = medvjed  
m. medve 
Veliki medved je napo na nas. 
 
menñuše -a  f  pl.t.=  naušnice 
m.  fülbevaló, függő  
Ove menñuše su zlatne. Menñuše su 
zlatne. 
 
merdevine -a pl.t. f = ljestve 
< tör. merdane (henger, nyújtófa ) 
m. létra 
Donesi merdevine i idemo gore. Na 
merdevinama idemo na tavan. 
 
mijur  -a, -a m = mjehur 
m. hólyag 
Mijur smo izvadili iz svinčeta. 
 
mira -e, -a  f = mjera, za mjerenje 
veličine, količine  
< ikavica 
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m. mérték  
Ta mira je dobra za sve. 
 
mirenje -a, -a n = mjerenje 
< ikavica 
m. mérés 
Mirenje nije bilo tačno. 
 
misec -a, -a m = mjesec, nebesko tijelo 
i u kalendaru  
< ikavica 
m. hold, hónap  
Svaki misec donese štagod svoje u 
godini. Misec sviti na nebu. 
 
misečina -e, -a  f = mjesečina 
< ikavica 
m. holdvilág 
Misečina je noćas i sve se  dobro vidi. 
 
misto -a, -a n = mjesto  
< ikavica 
m. hely  
Nema dosta mista za sve nas. 
 
mišakinja -e, -a  f = mišjakinja 
m. növény, tyúkhúr 
Mišakinja raste u barči. 
 
mišanje -a, -a n = miješanje 
m. keverés 
Miješanje traje dugo. 
 
mliko -a. -a n = mlijeko  
< ikavica 
m. tej  
Mliko nam daju krave. U mliku je 
cvara. 
 
mojac -a, -aca m = moljac 
m. moly 
Ima mlogo mojaca u ormanu. 
 
moldovka -e, moldovaka  f  = tikva  
m. sütőtök 
Moldovku pečemo u furuni. 
 
moldun -a, -a m = materijal za 
narodnu nošnju  
m. szövet, a népviselet (szoknya) 
egyik alapanyaga  

Najlipča je ova suknja od molduna. 
Moldunska suknja. 
 
mošlik -a, -a m = napoj 
<m. moslék 
állati eledel 
Mošlik dajemo svinjama. 
 
mozika –e, -a f = kino 
< m. mozi 
m. mozi, filmszínház 
Idemo sad svi u moziku. 
 
mrča -e, -a  f = mrcina, lijenština 
m. dög, lusta ember 
On je velika mrča, ništa ne radi čitav 
dan. 
 
muva -e, -a  f = muha 
m. légy  
Ove muve su zle. 
 
N 
 
nadovratak –a, aka m = okvir vrata 
m. ajtószárfa 
Tu si se naslonjijo na nadovratak. 
 
nadrepak -a, -aka m = trtica 
m. püspökfalat 
Vrlo vojim nadrepak jist. 
 
nareñenje -a, -a n = zapovijed, 
naredba 
m. parancs 
Dali su nareñenje da idemo na frontu. 
 
navijak  -a, -a m = kamara, stog 
< ikavica 
m. kazal, boglya (széna, szalma) 
Veliki navijak slame je tamo. 
 
nedija -e, -a  f = nedjelja 
< ikavica 
m. vasárnap 
Ove nedije sam radila mlogo. 
 
nesvist -i, -i  f = nesvijest 
< ikavica 
m. eszméletlenség 
Snašla ju je nesvist. 
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(Eszméletét vesztette.) 
 
nevoja -e, -a  f = nevolja 
m. baj, rossz 
Da te nevoja odnese! 
 
novajlija  -e, -a  f = nova žena 
m. új asszony 
Novajlija mlogo radi. 
 
 
O 
 
ober / oberak  -a, -ā m = greben 
m. kakastaréj 
Na glavi oroza je veliki ober. 
 
obišenjak -a, -a m = obješanjak 
< ikavica 
m. csibész 
Obišenjak je on veliki, nema mu para. 
 
obramenica -e, -a  f = drvena ruda na 
ramenima za nošenje vode 
m. vízhordófa  
Obramenica je zato da vodu donesemo 
na ramenu. 
 
obšivalo -a, -a n = dio narodne nošnje, 
opšiveno  
m. körbeszegés a népviseleten  
Obšivalo još nije gotovo. 
 
očuv -a, -a m = očuh  
m. mostoha apa 
Očuv nju nikad nije vojio. 
 
odžak -a, -a m = dimnjak 
< tör. baca [badzsa] 
m. kémény  
U odžaku je veliki dim. 
odžakdžija -e, -a m = dimnjačar 
< tör. ocakçi 
m. Kéményseprő 
Ide odžakdžija i odnese nevajanu dicu. 
 
oglavina -e, -a  f = dio konjske opreme 
za upravljanje 
m. zabla 
Oglavina je na glavi konja. 
 

okorno -a, -a n =  podstava tvrda oko 
gornje suknje 
m. övbélés, a felső szoknya 
kiszélesítéséhez  
Ako ima okorno suknja je lipča. 
 
opandžija -e, -a m = obrtnik koji 
izrañuje opanke 
< tör.  bocskoros, bocskorkészítő  
Opandžija pravi opanke. 
 
oplate -a  f pl.t.= ponjava, plahta 
m. lepedő  
Oplate su na krevetu. 
 
oplećak -a, -a m = gornji dio ženske 
nošnje 
m. női sokac felsőruha (hosszú ujjú) 
U oplećku smo išli  na misu u crkvu. 
 
oplečić -a, -a m = ljetnji dio ženske 
nošnje 
m. női sokac felsőruha (rövid ujjú) 
Novi oplečić sam dobila za Uskrs. 
 
or –a, -a m  = orah 
m. dió 
Veliki or raste u avliji. 
 
orgulaš -a, -a m = orguljaš 
m. orgonista 
Orgulaš svira na orgulama. 
 
orgule -a pl.t. = orgulje 
m. orgona ( hangszer) 
Orgule su sada u crkvi. Na orgulama 
svira orgulaš. 
 
orlov orla m = orao 
m. sas 
Veliki orlov leti vrš nas. 
 
orman -a, -a, m = ormar 
< tör. orman  
m. szekrény 
U ormanu je naše  ruvo. 
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oroz -a, -a m = pijetao, mužjak kokoši  
< tör. horoz 
m. kakas  
Veliki naš oroz je u avliji. Zakoji 
oroza velikog! 
 
okrajak -a, -a m = vršak kruha, kraj 
kruha 
m. kenyérvég, kenyér csücske  
Vojimo jisti okrajak kad je mekan. 
 
oštija -e, -a  f = hostija, posvećen 
kružni listić 
m.  ostya  
Oštiju dobijemo kad se pričestimo. 
 
ovoda -e, -a  f = dječji vrti ć 
< mañ. óvoda 
m. óvoda  
Iz ovode ide dite. 
 
ovodaš -a, a m = dijete koje pohaña 
dječji vrti ć 
< mañ. óvodás korú gyermek 
Ovodaši idu u ovodu. 
 
P 
 
pada -e -a  f = klupa 
< mañ. pad 
m. pad 
Na padi sidimo  prid kućom. 
 
pajta -e, -a  f =  pojata, štagalj,  
< mañ. pajta  
m. pajta 
U pajti je slama i sino. 
 
pajtaš -a, -a  f = drug, prijatelj 
< mañ. pajtás 
m. pajtás 
Idu moji pajtaši sa mnom kući. 
 
pak –a, -ova m = paket 
m. csomag 
Pak nije još stigo do nas. 
 
pakov -kla, -kala m = pakao 
< m. pokol 
Idi u pakov pakleni! 
 

pantalone -a  f  pl.t.= hlače 
< tör. pantolon 
m. nadrág  
Crne pantalone vojim nosit. 
 
papule -a  f  pl.t. = gusti pire od graha 
m. sűrű babpüré  
Papule jidemo kad je post. 
 
papuška  -e, -šaka f = divlji mak sa 
crvenim cvjetovima 
m. pipacs 
Raste papuška na poju.  
 
paradička -e, -čaka  f = paradajz, 
rajčica 
< mañ. paradicsom 
m. paradicsom 
Paradičkina čorba je danas za užinu. 
 
parfing -a, -a m = parfem 
m. parfüm, illatosítószer 
Parfingom si se namazala. 
 
patrice -a  f  pl.t. = očenaši, krunica, 
misna zrna za molitvu 
m. rózsafüzér  
Patrice držim u rukama i molim se. 
 
pazuvo -a, -a n = pazuho 
m. hónalj 
Pod pazuvom nosim to sve. 
 
pceto -a, -a n = pas (životinja) 
m. kutya  
Laje pceto cilu noć. 
 
pcovka -e, -aka  f = psovka 
m. káromkodás 
Pcovku ne vojim ni čut. 
 
pega, pegavica -e, -a  f = pjega 
m. szeplő 
Imaš mlogo pega na nosu. 
 
pempa -e, -a  f = umak od 
rajčice/kiseli 
m. paradicsom szósz  
Pempa je kuvana nuz meso. 
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pendžer -a, -a m = prozor 
< tör. pencere [pencsere] 
m. ablak  
Na pendžeru je firangla. Gledam kroz 
pendžer napoje. 
 
pepel -a, -a m = pepeo, ostatak u 
obliku praha od onoga što je iz gorjelo 
m. hamu, égéstermék, porszerű anyag 
Pepela ima dosta u furuni. 
 
perač -a, -a  f = krpa za pranje suña 
m. mosogatórongy 
Peračom perem tanjure. 
 
pićurka -e, -a f = sitno kamenje, 
kamenčić, kamečak   
m. kavics  
Pićurke i pisak treba da napravimo 
put. 
 
pirin č –a, -nača m.= riža, pirinač 
< tör. pirinç 
m. rizs 
U pirinču su umišana jaja. 
 
pisak -a, -a = pijesak, sitna zrnca 
< ikavica 
m. homok  
Ima mlogo piska u Dunavu. 
 
pisma -e, -a  f  =  pjesma  
< ikavica  
m. ének  
Pivajte ove pisme! 
 
pivač -a, -a m = pjevač 
< ikavica 
m. énekes  
Pivač nam piva lipe pisme. 
 
pivačica -e, -a  f = pjevačica  
< ikavica 
m. énekesnő 
Pivačica je došla pivat. 
 
pivanje -a, -a n = pjevanje 
< ikavica 
m. éneklés  
Pivanje čujemo lipo u crkvi. 
 

pjusak -ka, -aka m = pljusak 
m. záporeső 
Došo je pjusak pa opro sve. 
 
pjuvačka -e, -aka  f = pljuvačka 
m. köpés, köpet 
Pjuvačka je na putu, pazi na to! 
 
pjuvanje -a, -a n = pljuvanje 
m. köpködés 
Brog pjuvanja su se posvañali. 
 
plajbas -a, -a m = olovka 
<nj. das Plei   
m. ceruza  
Pišem u škuli plajbasom. 
 
platna -e, -a  f = porvršina štednjaka 
na drva, gvozdena ploča 
< nj. Platte 
m. tűzhelyet fedő vaslemez  
Na platni možemo ispeći lokšice. 
 
pliva -e, -a  f = pljeva 
< ikavica  
< mañ. pelyva 
Plivom smo pokrili svu zemju. 
 
plundre -a  f  pl.t.= hlače 
m. nadrág  
Ove plundre su mi velike. 
 
podvojak -a, -aka m = podvoljak 
m. toka (nyak része) 
Imaš dosta debeli podvojak. 
 
poje -a, -a n = polje 
m. mező 
U poju smo kosili travu. 
 
polnoć -i, -i  f = ponoć 
m. éjfél 
U polnoć već spavamo. 
 
polnoćka -e, -aka  f = ponoćka  
m. éjféli mise 
Na Badnjak idemo na polnoćku. 
 
ponedijak -a, -aka m = ponedjeljak 
< ikavica 
m. hétfő 
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U ponedijak idemo u rit. 
 
ponuda –e, -a f  = babine 
m. paszita 
Rodiji nosimo ponudu. 
 
popo -a, -ova m = pop, svećenik 
m. pap, tiszteletes 
Naš popo je držo misu. 
 
popovina -e, -a  f = porez za katolike 
vjernike 
m. egyházközségi adó 
Popovinu treba da platimo u crkvi. 
 
poslidnja pomaz -e -i, -njih -a f  =  
obred mazanja posvećenim uljem pred 
smrt  
< ikavica 
m. utolsó kenet  
On umire, treba zvati popa da dobije 
poslidnju pomaz. 
 
poslendan -a, -ā m = radni dan 
m. hétköznap 
Posledan radimo, a u nediju počivamo. 
 
poslipodne, potlipodne n = 
poslijepodne 
m.délután 
Potlipodne iću radit. 
 
posov -la, -lova m = posao 
m. munka, dolog 
Imam mlogo posla danas.To je težak 

posov. 
 
pra -a, -a m = prah, prašina 
m. por 
Veliki je pra na putu. U prau je sve. 
 
praćak -a, -a m = drveni predmet za 
pranje rublja 
m.  mosófa  
Praćakom peru žene na Dunavu. 
 
praja  -e, -a  f = pralja 
m. mosónő 
Praje peru ruvo na klupčici. 
 
prdov -a, -a m= veliki gra 

m.banya bab,nagy szemű bab 
Na badnjak kuvamo prdova. 
 
predika -e, -a  f = prodika 
m. prédikáció 
Dugačka je predika u crkvi. 
 
preja -e, -a  f = prelja  
m. fonónő 
Preja cili dan radi preslicom. 
 
pribrdica –e, -a = padina brijega 
m. hegyoldal 
Na pribrdici je strmo i opasno. 
 
pri čin -a, -a m = zaprška, zafrig 
m. rántás 
Pričin treba za jilo. 
 
prilika -e, -a f = slika nekog Sveca    
m.  szentkép a templomban, vagy 
otthon  
Prilike su na zidu u crkvi. 
 
pripovitka  -e, -taka  f = pripovijetka 
< ikavica 
m. mese 
To je dugačka pripovitka. 
 
prisnoća -e, -a  f = presnoća 
m. nyersesség 
Prisnoća mi vrlo smeta. 
 
proja -e, -a  f = kukuruzno brašno 
m. kukoricadara 
Od proje pečemo kruv 
 
proli će -a, -ā n = proljeće 
< ikavica 
m. tavasz 
U proliće se cvate cviće. 
 
propeće -a, -a n = križ sa propetim 
Isusom 
m. feszület, kereszt  
Propeće je novo u crkvi. 
 
propovidnica -e, -a  f = 
propovjedaonica 
< ikavica 
m. szószék 
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Sa propovidnice predikuje popo. 
 
prosluk -a, -a m = prsluk 
m. mellény  
Ovaj prosluk je vrlo lip. 
 
prošencija -e, -a  f = uskrsnuće, 
obilazak crkve na Uskrs 
m. körmenet  
Prošencija je na Veliku Subotu uveče. 
 
prućica -e, -a  f = prut, pruće 
 m. vessző, hajlékony, fonásra 
alkalmas  
Od prućice pletemo košare. 
 
prutak -a, -a m = razdvojena linija u 
kosi 
m. választék a hajban  
Na glavi nije dobar prutak. 
 
putunja –e, -a f = drvena posuda za 
prijenos obranog grožña na leñima 
<mañ. puttony 
m. puttony 
U putunji nosimo grožñe dol u 
podrum. 
 
R 
 
rakočak –rakočka, -ka m = ispljuvak, 
ispljuvka 
m. köpet 
Ispjunio je taj rakočak. 
 
rama -e, -a  f = okvir  
m. keret 
Metnili su u ramu kip. 
 
rana -e, -a f = hrana  
m. élelem 
Za ranu se moramo brinit. 
 
rasada -e, -a  f = mlada biljka 
m. palánta  
Rasadu sadimo u proliće. 
 
ravnik -a, -a m = materijal za narodnu 
nošnju 

< m. vászon, amelyből a népviseletet 
készítik  
Od ravnika je košuja i gaće. 
 
razumivanje -a, -a n = razumijevanje 
< ikavica 
m. megértés 
Nema razumivanja meñu njima. 
 
reja -e, -a = pećnica, dio štednjaka 
predviñena da se u njemu peče, rerna 
m. relni, sütő, a tűzhely sütésre 
elkülönített rekesz  
U reji pečemo kolač. 
 
reklija -e, -a  f = sako 
m. zakó, rékli  
Reklija je dosta nova. Navuči rekliju! 
 
ren -a, -ova m = hren 
m. torma 
Nuz šunku jidemo rena. 
 
redar, rendir  -a, -a m = policajac 
m. rendőr 
Redari su došli zarad njega. 
 
ri č -i, -i  f = riječ, obećanje  
< ikavica 
m. szó, ígéret  
Lipe riči kaže on vama. 
Dajem ti rič! Ígéretem adom. 
Megígérem. 
 
ringišpil  -a, -a m = vrtuljak 
< nj. der Ring (kör) das Spiel 
m. körhinta  
Okreće se ringišpil. 
 
ris -a, -ova m = dio 
< m. rész 
Ovaj ris daj meni! 
 
rit  -a, -ova m = polje, livada 
< mañ rét 
m. rét 
U ritu radimo u lito. 
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ritkost  -i, -i  f = rijetkost 
< ikavica 
m. ritkaság 
Ritkost je tebe vidit. 
 
rizanac -ca, -aca m = rezanac 
< ikavica 
m. metélt tészta 
Vojim čorbu sa rizancima. 
 
rña -e, -a  f = hrña 
m. rozsda 
Rña će pojist bravu. 
 
rozice -a  f  pl.t.=  nabori, sajmedle, 
pile 
< m. húzott fodrok  
Rozice su na suknji gore. 
 
rtišće -a, -a m = pršljen  
m. orja, csigolya 
Od rtišća kuvamo čorbu. 
 
ruskavica -e, -a  f= hruskavica 
m. porc 
Vojim jist ruskavicu. 
 
ruvo -a, -a n = ruho 
m. ruha, öltözet 
Imaš lipo ruvo. 
 
S 
 
sabja -e, -baja f = sablja 
m. kard 
Sabjom su rizali glave Turci. 
 
saga -e, -a  f = miris 
< mañ. szag 
m. szag, illat 
Nema baš dobru sagu. 
 
saranja / sarana  -e, -a  f =  sahrana, 
pokop, ukop, pogreb 
m. temetés  
Saranja počinje u 2 sata. 
 
seretov -a, -a m = ljubavnik, udvarač 
< mañ. szerető 
m. szerető 
Seretov je tvoj a ne moj. 

 
sersam -a, -ā m = alat 
< mañ. szerszám 
m. szerszám 
Kupio sam novi sersam na vašaru. 
 
servijan -a, -a m =  kvalitetni materijal 
za narodnu nošnju 
m. jó minőségű vászon, a népviselet 
alapanyaga  
Od servijana je ova muška košuja. 
 
sigranje -a, -a n = igračka, igra 
m. játék 
Sigranje je bilo dugačko 
. 
sikira -e, -a  f = sjekira, ždjerno oruñe 
za sječenje i cijepanje drva  
< ikavica 
m. balta, fejsze  
Sikirom cipamo velika drva. 
 
sime -na, -nja n = sjeme 
< ikavica   
m. mag  
Sime sijemo u zemju. 
 
sirutka –e, -sirutaka f = surutka 
m. savó 
Sirutkom pravimo mekano tisto. 
 
Sisvete -a  f  pl.t.= Svi sveti, katolički 
blagdan, 1. Studenoga 
m. Mindenszentek ünnepe  
Na Sisvete idemo na grobje i palimo 
sviće. 
 
slavak -a, -aka m = puzavica 
m. folyondár 
Slavak raste u vinogradu. 
 
slinja -e, -a  f = slina 
m. nyál 
Curi mi slinja iz usti. 
 
smij -a, -a m = smijeh 
m. nevetés 
Smij je bio veliki brog tebe. 
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snaja -e, -a  f = snaha 
m. meny, sógornő 
Naša snaja je dobra. Kupili smo snaji 
ajandik. 
 
snaša -e, -a f = snaha 
m. menyasszony 
Snaša je kraj ñuvegije. 
 
snig -a, -ova m = snijeg 
< ikavica 
m. hó 
Pada snig u zimu. U snigu se sigraju 
dica.  
 
sokačić -a, -a m = mali sokak, mala 
ulica 
m. kis utca, köz, zsákutca 
U sokačiću je naša kuća. 
 
sonice –a, pl. t. = saonice 
m. szánkó 
Na sonicama idemo kad je snig. 
 
sridina -e, -a  f = sredina 
< ikavica 
m. kenyérbél, v.minek a közepe 
Vojim jist sridinu vruću. 
 
srida -e, -a  f = srijeda 
< ikavica 
m. szerda, a hét napja 
U sridu idemo radit. 
 
stezivalo -a, -a n =  stezalica 
m. szoknyaszorító  
Brez stezivala ne stoji dobro suknja. 
 
stra -a, m sin.t. = strah 
m. félelem 
Veliki stra je došo na nas. 
 
straota -e, -a  f = strahota 
m. rémség, borzalom 
To je velika straota. Taku straotu 
nisam vidio. 
 
strnjak  -a, -a m = strnjika 
m. tarló 
Na strnjak ne idi bos! 
 

sunñer -a, -a m = spužva 
< tör. sünger 
m. szivacs  
Sunñerom trišem pendžer. 
 
surduk –a, -a m = klanac, brdski 
tjesnac 
<m. szurdok 
U surduku idite u podrum. 
 
surka -e, -a  f = Ženski i muški dio 
narodne nošnje 
m. szűr, népviselet része 
Surka je topla, nećemo  ozepst. 
 
svatrima -a, pl t. = zvonenje na misu 
m. utolsó harangszó, beharangozás 
Zvonili su svatrima i počinje miša. 
 
svećenje -a, -a n = posvećenje jela 
uoči Uskrsa 
m. ételszentelés  
U crkvi je svećenje prid oltarom. 
 
svetonica -e, -a  f = zdjela, zdjelica u 
kojoj je sveta voda u crkvi 
m. szenteltvíztartó  
Svetonica je kod vrata u crkvi. 
 
svića -e, -a  f = svijeća 
< ikavica  
m. gyertya  
Goru sviće na oltaru kad  je misa. 
 
svidok -a, -a m = svjedok 
< ikavica  
m. tanú 
Nema svidoka i nitko ne zna ništa. 
 
svijonica -e, -a  f = savijača, gužvara, 
gibanica, štrudla 
 ikavica 
m. rétes  
Svijonicu pečemo u nediju. 
 
svinče –ta  n =  svinja 
m. sertés 
Zaklali smo veliko svinče. 
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svit -a, -ova m = svijet 
m. világ, nép 
Cili svit je vidio sve. Ne virujem svitu. 
 
svitlost -i, -i  f = svjetlost 
< ikavica 
m. fény, világosság 
Velika je svitlost i sve se dobro vidi. 
 
Š 
 
šajtar -a, -a m =  badanj  
<mañ. sajtár 
m. sajtár, dézsa  
U šajtaru nosimo vino i točimo u 
ardov. 
 
šaraf -a, -a m = čavao 
<nj. die Srauw 
m. csavar  
Šaraf treba dobro zašarafit. 
 
šaragje  f  pl.t.= šarage 
< mañ. saroglya 
U šaragjama je slama. 
gen. šaragaja 
 
šargarepa -e, -a  f = mrkva 
< mañ. sárgarépa 
Šargarepu čistimo jel treba nam u 
čorbu. 
 
šarlica -e , -a  f = šalica 
m. csésze 
Daj mi šarlicu da pijem iz nje! 
 
šatra -e  f = šator 
< mañ. sátor 
Pod šatrom su judi. 
 
šenkus -a, -a m = škrinja, sanduk, 
ormar   
m. láda (ruhás), szekrény  
U šenkusu je reklija. 
 
šepa -e, -a  f  = kapa 
<mañ. sapka 
Šepa je na glavi u zimu. 
šepica = sapkácska 
 
šeptelija –e, -a = marelica 

m. sárgabarack 
Zrila je šeptelija možemo kuvat 
pekmez. 
 
šezlonj  -a, -a = ležaljka 
<fr.v. < tör. şezlong 
m. heverő, fekhely 
Na šezlonju ležim. 
 
šiflike -a  f  pl.t. = medeni kolači 
m. mézeskalács 
Šiflike kupimo na kermez. 
 
šija -e, -a  f = švelja 
m. varrónő 
Šija nam šije novu suknju. 
 
šijak -a, -ā m = šiljak 
m. lyukasztó 
Šijkom pravimo jame. 
 
šimike -a  f  pl.t. = patike, tenisice 
m. tornacipő  
U šimikama trču dica. 
 
šinga -e, -a  f = gvozdeni obruč 
m. vasabroncs 
Šinga je na drvenom točku. 
 
šiške -e  f  pl.t.= kosa na čelu   
m. "frufru" hajviselet  
Kratke šiške imaš. Pošišaj mi šiške! 
 
šjiva -e, -a  f = šljiva 
m. szilva 
Ove godine ima mlogo šjiva. 
 
šjivik  -a, -a m = šljivik 
m. szilváskert 
U šjiviku raste mlogo šjiva. 
 
škatuja –e, -a = kutija 
m.doboz 
U škatuji je mašina. 
 
škrepetaja -e, -a  f = čegrtaljka  
m. kereplő 
Škrepetaju ima svakoji bušo. 
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škrjetka -e -a f = kavez, krletka 
m.kalitka 
U škrjetki je mala tica. 
 
škula -e, -a  f = škola 
< nj. die Schule   
m. iskola  
Svaki dan idem u škulu. 
 
šnita -e, -a  f = odrezak kruha, komad 
kruha  
< nj. der Schnitt (vágás) 
m. szelet, darab kenyér 
Jedna šnita kruva nije meni dosta. 
 
šotiš -a, -a m = vrsta materijala iz 
kudelje   
m. ruhaanyag, csak kenderből  
Od šotiša je ovaj oplećak. Šotiške gaće 
su za poslendan. 
 
špenzer –a, -a m = vesta, gornji dio 
ženske odjeće 
m. kardigán, női viselet felső része 
Obuči taj špenzer zima je napoju. 
 
špic -a, -a m = dio frizure u narodnoj 
nošnji 
< nj. der Spitz (vég, csúcs) 
m. hajviselet része a népviseletben  
Špic je na čelu Šokici. U špicu je 
gajtan. 
 
špoler -a, -a m = štednjak na drva, 
kuhinjska peć   
< nj. der Herd, der Sparherd 
mañ. tűzhely  
U špoleru ložimo i na špoleru kuvamo. 
 
špunñija - e, -a f = spužva 
m. szivacs 
Špunñijom perem čanke. 
 
šterc –a, -raca m = varivo od krumpira 
m. paprikás krumplifőzelék 
Šterc jidemo za ručak. 
 
štacija –e, -a = stanica 
m. megálló 
Na ovoj štaciji nas čekaju. 
 

štenbij –a, -a m = pečat, žig 
m. pecsét 
<nj.der Stembl, der Stempel 
Udarili su štembij na to pismo. 
 
štinge -a  f  pl.t.= stepenice, stube  
< nj. die Stiege 
mañ. lépcső  
Štinge  su dosta visoke. 
 
štrange -a  f  pl.t. = uže 
< nj. der Strang 
m. istráng, kötél 
Štrangom vežemo konje. 
 
štrimfle -a pl.t.= ženske čarape u 
narodnoj nošnji 
< nj. der Struf 
mañ. női harisnya, a népviselet része  
Štrimfle sam kupila na pijacu. 
 
šupak -a, -a m = kraj debelog crijeva i 
dio na kraju kapice u narodnoj nošnji 
m. végbél vége, női fejfedő vége a 
népviseletben  
Šupak je okitit na kapici. 
 
T 
 
taban -a, -a m = tabanja  
< tör. taban 
m. talp 
Na tabanu mi je žuj. 
 
tankuša -e, -a  f = lepinja 
m. lepény, étel, kenyértésztából 
Tankušu pečemo u furuni. 
 
tarabje -a  f  pl.t.= drvena ograda 
 m. fakerítés  
Tarabje su nam stare. 
 
teja –e, -a f = čaj 
< mañ. tea 
Teju skuvaj na platni. 
 
testera -e, -a f = pila 
< tör. testere 
m. fűrész  
Testerom rižemo drva. 
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tica -e, -a  f = ptica  
m. madár 
Tica leti i piva. Ne vidim ticu na nebu. 
 
tičica -e, -a  f = ptičica 
m. madárka 
Tičice pivaju tako lipo. 
 
tisto -a, -a n = tijesto 
< ikavica 
m. tészta 
Kuvamo tisto u vodi. 
 
time -ta, -ta n = tjeme 
m. fejtető 
Kod malog diteta time je još mekano. 
 
tontatur -a, -a m = pernica 
m. tolltartó 
U tontaturu su plajbasi. 
 
topdžija -e, -a m = borac uz topa 
< tör. 
m. ágyús, ágyúval harcoló  
Topdžija pali top. 
 
tranja  -e, -a  f = tralje 
m. rongy 
Tranjom triši astal. 
 
trbu  -va, -va m = trbuh 
m. has 
Pun mi je trbu jila. 
 
trišnja  -e, -a  f = trešnja 
< ikavica 
m. cseresznye 
U avliji nam raste trišnja. 
 
troćoši -a m pl. t. = trombetaši 
m. fúvós zenekar 
Troćoši su svirali u svatovima. 
 
trombeta -e, -a  f = truba 
< m.trombita  
Kupili smo novu trombetu. 
 
trombetaš -a, -a m = trubač 
< m. trombitás 
Došo je jedan trombetaš k nama. 
 

trubica –e, -a f = urolani smotuljak 
tkanja 
m. összetekert szőttes 
Ova trubica ravnika je u sanduku. 
 
U 
 
učkur  -a, -a m = mjesto svitnjak na 
šokačkim gaćama 
m. sokac nadrág behúzójának helye 
Učkorom mož povezat gaće. 
 
ugaj -a, -eva m = ugalj 
m. szén 
Ugjem ložimo u zimu. 
 
undrcik  -a, -a  f = kaput, sako 
m. zakó, rékli 
Taj undrcik je nov.  
 
unjavica -e, -a  f = hunjavica 
m. nátha 
Imam unjavicu, curi mi nos. 
 
uvrida  -e, -a  f = uvreda 
< ikavica 
m. sértés, sérelem 
Uvridu njezinu neću nikad zaboraviti. 
 
V 
 
vajak a, -aka m = valjak 
m. henger 
Kupio sam novi vajak. 
 
vajušak -a, -aka m = valjušak  
m. galuska 
Kuvamo vajuške u loncu. 
 
vajling -a, -a m = velika zdjela za 
pranje suña  
< nj. der Vajling 
m. vájling, mosogatótál  
U vajlingu peremo tanjure. 
 
vagun –a, -a m = vagon 
< m. vagon, vasúti kocsi 
U vagunu smo putovali dugo. 
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varnjača  -e, -a  f = kuhača, varjača, 
drvena žlica 
m. főzőkanál, keverőkanál  
Varnjačom mišamo jilo. 
 
vatruština -e, -a f = temperatura 
m. láz, mint betegség 
Imo je i vatruštinu bolesnik. 
 
večernje -a, -a n = litanija, 
popodnevna molitva 
m. litánia, délutáni ájtatosság  
U tri sata počinje večernje u crkvi. 
 
vesejak -a, -aka m = veseljak 
m. víg természetű ember 
Moj brat je jedan pravi vesejak. 
 
veseje -a, -a n = veselje 
m. vidámság, mulatság 
To je bilo pravo veseje. 
 
vijur  -a, -ova m = oluja  
m. orkán erejű szél 
Vijur nam pravi kvara. 
 
vijuška -e, -aka f = vilica 
m. villa (evőeszköz) 
Vijuška i kašika su kraj tanjura. 
 
vik -a, -ova m = vijek 
m. évszázad 
Taj vik traje sto godina. 
vinac -a, -aca m = vijenac 
m. koszorú 
Vinac ima snaša na glavi. u vincu je 
cviće. 
 
vinčac -a, -a m = vijenac  
< ikavica 
m. koszorú  
Vinčac je pleten od cvića. Kupi vinčac 
na pijacu. 
 
vinčanje -a, -a n = vjenčanje  
m. esküvő 
Vinčanje je u crkvi.   
 
vičnost -e, -i f = vječnost  
< ikavica 
m. örökkévalóság 

To je vičnost i bit će uvik. 
 
vira -e, -a  f = vjera 
< ikavica 
m. hit 
Naša vira je vrlo jaka. 
 
virnik  -a, -a m = vjernik 
< ikavica 
m. hívő ember 
Virnici svi idu u crkvi. 
 
višale a m pl.t. = vješala  
m. akasztófa 
Višale su u varošu prid varoškom 
kućom. 
 
vitar  -ra, -ova m = vjetar  
< ikavica 
m. szél 
Jak vitar puše danas. 
 
vitrenja ča -e, -a f = vjetrenjača 
< ikavica 
m. szelelő 
Vitrenjača je otvorita, počnemo radit. 
 
vitri ć -a, -a m = vjetrić  
< ikavica 
m. szellő 
Kad vitrić zapuše nije vrućina. 
 
vontrača –e, -a f = stara, zlonamjerna 
žena 
m. öreg rosszindulatú asszony 
Pa šta oće ta vontrača tu. 
 
voja -e, -a  f = volja 
m. akarat, kedv 
Nemam voju ništ radit. 
 
voje -a, -a n = guša 
m. begy madáré 
Puno je bilo voje kukuruza. 
 
vračka -e, -a  f = praznovjerje, 
čaranje, sujeverje   
m. varázslás, kuruzslás  
To su vračke, ne virujem u to. 
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vri ća -e, -a  f = vreća 
< ikavica 
m. zsák 
U vrići je brašno. 
 
vridnost -i, -i f = vrijednost 
< ikavica 
m. érték 
To je velika vridnost. 
 
vrime -na, -na n = vrijeme 
< ikavica 
m. idő, időjárás 
Danas nije lipo vrime. 
 
vula -e, -a  f = konac, niti 
m. hímzőfonal  
Od vule pravimo čipke na skute. 
 
Z 
 
zagrjaj a, -a m = zagrljaj 
m. ölelés 
Taj zagrjaj me guši. 
 
zapovid -a, -a m = zapovijed 
< ikavica 
m. parancs 
Do je zapovid naš otac. 
 
zapovidanje -a, -a n = zapovijedanje 
< ikavica 
m. parancsolás 
Ovo zapovidanje sad čujem prvi put. 
 
zapunci -a m pl.t.= manžeta, manšeta  
m. mandzsetta, kézelő  
Zapunci su na rukavu muške košuje. 
 
zavitrina  -e, -a  f = zavjetrina 
< ikavica 
m. szélárnyék 
Tu je zavitrina, nema vitra. 
 
zdravje -a, -a n = zdravlje 
m. egészség 
Tvoje zdravje nije baš najboje. 
 
zeje -a, -a n = zelje 
m. gaz, nem hasznos növény 

Zeje raste posle kiše. 
 
zemja -e, -aja  f = zemlja 
m. föld 
Naša zemja je u drači. 
 
zlatara -e, -a  f = velika muha 
m. dongólégy 
Zlatara je na pendžeru. 
 
zrnka – e, - zrnaka f = gornji dio 
šokačke ženske nošnje 
m. sokác női népviselet felső része 
Dali smo šiti novu zrnku. 
 
zulufe -a  f  pl.t.= kosa na licu ispred 
ušiju 
m. pajesz  
Pošišali smo zulufe. 
 
zvizda -e, -a  f = zvijezda 
< ikavica 
m. csillag 
Velika zvizda sja na nebu. 
 
Ž 
 
ždribe  ždribeta  n = ždrijebe 
< ikavica 
m. csikó 
Naša kobila ima ždribe. Kupili smo 
staru kobilu. 
megjegyzés: t.sz. ždribad 
 
ždribac ždripca, ždribaca m =  
< ikavica 
m. csődör 
Ovaj ždribac je najjači. 
 
žeja -e, -a  f = želja 
m. kívánság 
Imam jednu žeju veliku. 
 
žižik –a, -a m = žižak 
m. zsizsik 
Žižak je u grau, nećemo kuvat. 
 
žuj -a, -eva m = žulj 
m. tyúkszem, bőrkeményedés 
Imam veliki žuj na palcu. 
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B 
 
bacnjarit impf . –im, -ru: -i! –jo je = 
košarom loviti ribu 
 m. kosárrral halászik, halat fog 
Bacnjario je a nije uvatio ni jednu 
ribu.  
 
batrit impf. –im, -ru,-i! –jo je =hrabriti 
<mañ. bátorít 
Batrijo me on al ja nisam smila to 
napravit. 
 
bilit  impf./ izbilit  pf./ ubilit  pf.  
-im, -u; -i! -jo je = oličiti 
m. kifehérít, kimeszel 
Ubilili smo našu kuću. 
 
bižat impf. -im, -u; biž! -bižo je 
/ pobići pf. pobignem, pobignu / 
 = bježati/ pobjeći 
< ikavica 
m. szökik, menekül 
Bižmo odavdeg sada. 
 
bisit se impf./ pobisit se pf.  
-im se, -u se; -i se!- jo se = pobjesneti 
se 
m. dühöng, őrjöng, megbolondul 
Pobisila se i ništa ne zna. 
 
bjuvat  impf./ izbjuvat  pf. 
-jem, -ju; -bjuj! bjuo je = povraćati/ 
izbljuvati 
m. hány, kihány 
Bolestan je i mora bjuvat. 
 
blagosovit impf. -im, -uju; -i! -jo je  
= blagosloviti 
m. áld 
Blagosovim vas u ime Oca, Sina i 
Duha Svetoga. 
 
blebetat impf. -ćem, -ću; -ći! -o je  
= glupo govoriti, besmisleno govoriti  
<m. értelmetlenül beszél  
Ta žena samo blebeće i neće šutit. 
 
blidit  impf./ poblidit  pf. 
-im, -u;-i! -jo je = poblijedjeti 
< ikavica 

m. elsápad, kifehéredik 
Poblidila je suknja na suncu. 
 
bolit  impf./ zabolit pf.  
-im, -u; -i! -jo je = boljeti/ zaboljeti 
< ikavica 
m. fáj, megfájdul 
Zabolio me zub vrlo. 
 
brbjat  impf. -am, -aju; -j! -jo je  
= brbljati 
m. locsog, fecseg 
Šta brbjaš toliko pa niko te ne sluša! 
 
brćkat impf./ pobrćkat pf.  
-am, -aju; -j! -o je = brčkati 
m. fröcsköl, kifröcsköl 
Pobrćkali su vodu dica. 
 
brojit  impf./ izbrojit pf.  
-im, -u; -i! -jo je = brojati 
m. számol 
Brojili smo sve do sad. 
 
bubit  impf. / pobubit pf.  
-m, -u; -i! -jo je = poljubiti 
m. megpuszil, megcsókol 
Bubio sam bebu kad je spavala. 
 
bujit o če impf./ izbujit o če pf.  
-im, -u; buji! bujio je = buljiti/ izbuljiti 
m. kimereszti a szemét 
Izbujio je oče i mene gleda. 
 
buñat impf. –am,-ju, -aj! –o je = 
buncati 
m. félrebeszélni 
Šta buñaju pa ja ništ ne znam.  
 
C 
 
cicukat impf. –am, -aju, -a! –o je = 
škripiti 
m. nyikorogni, csikorogni 
Vrlo cicukaju ta vrata. 
 
cidit  impf. / iscidit pf./ procidit pf.  
-im, -u; -i! -jo je = cjediti  
< ikavica 
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m. szűr, kifacsar 
Cidili smo vodu. 
 
cinit  impf.-am, -u; -i! -jo je = cijeniti 
< ikavica 
m. értékel 
Kako ciniš to prase na vašaru? 
 
cinkat se impf. -am, -aju; -j! -o se  
= cjenkati se 
< ikavica 
m. alkudozik 
Cinkali smo se na vašaru. 
 
cipat impf./ pocipat pf. cipuckat impf. 
-m, -ju; -j! -o je = cijepati  
< ikavica 
m. fát hasogat 
Cipamo drva sikirom. 
 
cipit  impf./ pricipit  pf. -im, -u; -i! -jo 
je = cijepiti 
< ikavica 
m. olt 
Pricipio je brisku u proliće. 
 
cmilit impf./ -im, -lu, -i! –jo je = 
cmizdrti 
m. ok nélkül sírni 
Šta cmiliš brog toga? 
 
crnit  impf./ pocrnit pf. -im, -u; -i! -jo 
je = cnjeti/ zacrnjeti 
< ikavica 
m. feketedik/ megfeketedik 
Pocrnilo je jel nije zlato. 
 
crvenit impf./ pocrvenit pf. im, -u; -i! 
-jo je = crvenjeti, pocrvenjeti 
m. pirul, elpirul, pirosodik 
Pocrvenile su jabuke možemo brati. 
 
cvijit se impf.-im se, -u se; -i se! -jo se 
= bukariti se 
m. búg (anyakoca, sertés) 
Cviji se naša krmača. 
 
Č 
 
čagigat impf. -am, -aju; -j! -go je = 
škakljigati 

m. csiklandoz 
Nemoj čagigati moju nogu! 
 
čantrat  impf. -m, -ju;- j! -o je = uzalud 
govoriti, zlo govoriti 
m. feleslegesen beszél 
Šta čantraš, dosta je meni i tako zlo. 
 
čavargirat impf. –am, aju, aj! –o je = 
lutati, bez cilja hodati 
<mañ. csavarogni 
Cil dan čavargiraš ne znam di si. 
 
češjat se impf./ počešjat se pf. -am, -
aju; -j! -jo se = češljati se/ počešljati se 
m. fésülködik, megfésülködik 
Svako jutro se lipo počešjam. 
 
čipat  impf./ isčipat pf. –am,-aju, -j! -o 
je = štipati   
m. csípni, mecsípni 
Noćas me čipala buva. 
 
D 
 
debjat se impf./ udebjat se pf.-am, -
aju; -j! -jo se = debljati se/ udebljati se 
m. hízik, meghízik 
Baš je udebjo naš komšija! 
 
dijat impf. –a, -aju, -aj! –jo je = disati 
m. lélegezni 
Ne mož tu ni dijat nema zraka. 
 
dijit  impf./ podijit  pf. dijim, -ju; diji! 
dijio je = dijeliti/ podijeliti 
< ikavica 
m. oszt, eloszt, kioszt 
Podijili smo sve što smo imali. 
 
dilat impf./ izdilat  pf. odilat pf..-am, -
aju; -j! -o je = djelati 
< ikavica 
m. farag, kifarag 
Od drveta dilam korito. 
 
divovat impf.-ujem, -uju; uj! -ovala je 
= djevovati 
< ikavica 
m. leánykodik, leányéletet él 
Divovati volim ali ne uvik. 
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dokučit  pf.-m, -u; -i! -jo je = 
dodirnuti, dirnuti, dotaknuti 
m. megérint, megtapint 
Nemoj me dokučiti jel sve me boli. 
 
dračit se impf./ udračit se pf. -im se, -
u se; -i  
se! -jo se = zarasti dračom 
m. begazosodik 
Barča se udračila moramo kopat. 
 
drafat  impf./ podrafat pf.-am, -aju; -
aj,  
-o je = drapati 
m. vakar, megvakar 
Drafam leña jel me srbu. 
 
drimat  impf./ zadrimat pf.-am, -aju; -
aj!  
-o je = drijemati/ zadrijemati 
< ikavica 
m. szundikál, elszundít 
Mama naša drima za astalom. 
 
dritit se impf. –driti mi se, dritu mi se, 
dritilo mi se = bljuvati  
m. hányingere van, öklendezik 
Driti mi se to ne možem jist. 
 
drćat impf./ zadrćat pf. drćem, drću; -
i!  
-o je = drhtati 
m. remeg 
Drćemo jel nam je zima. 
 
drjat impf./ podrjat  pf. -am, -aju; -aj! 
-jo je = drljati/ podrljati  
m. boronál 
Podrjali smo ovu zemju. 
 
dropit  impf./ izdropit  pf.-im,  -u; -i! -
jo je = drobiti/ izdrobiti 
m. aprít, morzsol 
Isdropili smo kruv u mliko. 
 
dudit  impf.-m, -u; -i! -jo je = jedva 
živjeti, biti teško bolestan (samo 
životinje)  
m. bóbiskol, betegeskedik (állatoknál), 
gubbasztani 

Ova kokoš dudi, neće dugo živit. 
 
dujit impf./ podujit  pf.-im, -u; -i! -jo 
je = duljiti/ poduljiti 
m. hosszabbít, meghosszabbít 
Podujili smo naš put do Dunava. 
 
Dž 
 
džakat impf./ -am, -aju, -aj! –ko je = 
zveckati 
m. zörögni, csörögni 
Šta džakate cil dan? 
 
E 
 
esencit impf. poesencit pf. –im, -u, -i! 
–jo je = kiseliti, pokiseliti 
m. savanyítani, besavanyítani 
Poesencili smo tu salatu. 
 
F 
 
falit  impf. pofalit  pf.-im, -u; -i! -jo je = 
hvaliti/ pohvaliti 
m. dicsér 
Pofalio nas je jel smo dobro radili. 
 
falit impf. –im, -u, -i! –jo je 
= nedostajati 
<it. fallire 
m. hiányozni 
Fali nam malo da budemo gotovi. 
 
falit se impf.-im se, -u se; -i se! -jo se 
= hvaliti se 
m. dicsekedik 
Falio se a nije istina. 
 
G 
 
grabjat impf./ pograbjat pf.-am, -aju; 
-j! -jo je = grabljati/ pograbljati 
m. gereblyéz, meggereblyéz 
Grabjamo sino na poju. 
 
grišit impf./ zagrišit pf.-m, -u; -i! -jo 
je = griješiti/ pogriješiti  
< ikavica 
m.vétkezik, bűnt elkövet 
Grišim kad u petak jidem meso. 
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grmit  impf./ zagrmit pf.-im, -u; -i! -jo 
je = grmjeti/ zagrmjeti 
< ikavica 
m. dörög 
Grmi is siva – bit će kiše. 
 
gujitit  impf./ ogujit  pf. zgujitpf.-im, -
u; -i! -jo je = guliti/ oguliti  
m. hámoz, 
meghámoz,megnyúz,lenyúz 
Ogujili smo jabuku. 
Zgujio mi kožu. 
 
H 
 
hasnivat impf. / hasnit pf. -am, -aju; -
j! -jo je = koristiti, upotrebljivati 
< mañ. használ 
Hasnivaš tvoje nove cipele? 
 
I 
 
incat se  impf./ zaincat se pf. -am se, -
aju se; -j se!  
-o se = ljuljati se 
m. hintázik  
Incaju se dica cili dan. 
 
isickat impf./ isić pf. -am, -aju; -j! -o 
je/ isičem, -ču; -i! isiko je = isjeckati/ 
isjeći 
m. szétvág, darabol 
Isickali smo kukuruzovinu. 
 
iskisnit pf.-em, -u; -i, -jo je = iskisnuti 
m. megkel (tészta) 
Iskinilo je tisto tako friško. 
 
ispovidat impf. -im se, -aju se; -aj se! -
o se = ispovijedati se 
< ikavica 
m. gyón, meggyón 
Ispovidali smo se u crkvi. 
 
izdanit (dušu) pf. -em, -u; -i! -jo je = 
izdahnuti, izpustiti dah iz pluća, 
umrijeti, preminuti 
m. kileheli (a lelkét), kifújja a tüdőből 
a levegőt 
Izdanio je dušu i umro je. 

 
izgorit  pf.-im,  -u; -i! -jo je = izgorjeti 
< ikavica 
m. elég 
Izgorila je vatra vrlo friško. 
 
izjubit  pf.-im,  -u; -i! -jo je = izljubit  
m. agyoncsókol, végigcsókol 
Izjubio me i ošo je. 
 
J 
 
jidit se impf./ razjidit se pf. -im se, -u 
se; -i se! -jo se = jediti se/ razjediti se 
< ikavica 
m. bosszankodik, felbosszantja magát, 
elkeseredik, aggódik 
Razjidili su nas ti ljudi. 
 
jist   impf./ pojist pf.-dem, -du; -i! -jio 
je = jesti  
< ikavica 
m.eszik, megeszi 
Jidem i pijem svaki dan. 
 
jubit  impf. / pojubit  pf.-im, -u; -i! -jo 
je = ljubiti, poljubiti 
m. csókol,megcsókol 
Jubimo ruku starom čojeku. 
 
jubit se impf./ zajubit se pf. -im se, -u 
se; -i se! -jo se =  zaljubiti se 
csókolózik/ beleszeret 
Zajubio se u nju i ništa ne čuje. 
 
jujat  impf. / zajujat  pf. -am, -aju; -j! -
jo je = ljuljati 
m. hintáztat, ringat 
Jujaju malu bebu u kolipki. 
 
jutit se impf./ najutit se pf./ razjutit 
se pf. = -im se, -u se; -i se! -jo se = 
ljutit se/ naljutiti se/ razljutiti se 
m. mérgelődik, mérgesedik, 
felmérgesedni 
Razjutio se na nas brog tebe. 
 
 
 
 
 



 

 69

 
K 
 
kajat se impf. / zakajat se pf./ ukajat 
se pf. 
-am se, -aju se; -aj se! -ao se = uprljati 
se  
m. bepiszkolódik  
Ukajali ste se u blatu. 
 
kaljužat se impf./okaljužat se pf.-am 
se, -u se, -aj se! -ao se =  
valjati se,kotrljati se, koturati se 
m. hentereg  
Okaljužo si se ko’ krmača u bari. 
 
kašjat impf./ zakašjat se pf.-em se, -u 
se; -i se! -o se = kašljati/ zakašljati 
m. köhint, köhög 
Zakašjo se i nije mogo divanit. 
 
kecat impf. -am, -aju; -aj! -o je = 
puzati 
m. mászik 
Keca malo dite na zemji 
 
kijat impf. kišem, kišu; kiši! kijao je = 
kihati 
m. tüsszent, tüsszög 
Kišem i curi mi nos, imam unjavicu. 
 
kipit  impf./ iskipit  pf./ pokipit  pf.-im, 
-u, -i! -jo je = kipjeti/ iskipjeti/ 
pokipjeti 
< ikavica 
m. forr, kiforr 
Iskipilo je mliko danas. 
 
kisnit  impf./ pokisnit pf.-em, -u; -i, -jo 
je = kisnuti/ pokisnuti 
m. ázik, megázik, elázik 
Pokisnili smo juče na kiši. 
 
kjucat  impf./ kjucnut  pf.-am, -aju; aj! 
-o je = klljucati, kljucnuti 
m. kopácsol, kopog (csőrrel) 
Kjuca pile u jajetu, sad se leže. 
 
kju čat impf./ zakjučat pf.-am, -aju; 
aj! zakjučo je = ključati/ zaključati 
m. zár, bezár 

Zakjučo sam dobro vrata. 
 
kjukat  impf. am, -aju; aj! -o je = saditi 
m. ültet 
Kjukamo papriku u zemju. 
 
kjuvat  – impf. am, -ju; -kjuj! –o je = 
kljuvati 
m. csőrrel csipked 
Kjuje jaje pile i kokoš. 
 
klatinjat se impf. -am se, -aju se, -aj 
se! –o se 
= rukama braniti se 
m. kézzel csapkod, védekezik 
Uvik se klatinjaš ne mož bit na miru. 
 
klimbalaćkat impf. –am, –aju, -aj! –o 
je = klimati 
m. himbálódzni 
Kabat je klimbalaćko na njemu. 
 
kloćkat  impf. –am, -aju, -aj! –ko je 
m. govoriti bez veze 
Šta to kloćkaš sve danas? 
 
koracat impf./ koračit  pf. -am, -aju; -
aj!  
-o je = koračati 
m. lépked, lépdel 
Koracajmo friško, idu i oni. 
 
krnjaukat impf. –čem, -ču. –či! –ko je 
= mijaukat 
m.nyávog 
Ta mačka cil dan krnjauče. 
 
kuburit  impf.  -im, -u, -i! -o je =  
gubiti vrijeme 
m. időt pazarol  
Šta radiš tako dugo, šta kuburiš tamo? 
 
kudrat impf. –am, -aju, -aj! –o je = 
kovrčati 
m. göndöríteni (hajat) 
Kudram tu moju kiku. 
 
kudrat se impf. –am se, -aju se, -aj se!  
–o se= spremati se 
m. készülődni 
Kudrajte se u svatove! 
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L 
 
ladit  impf./ oladit pf.-im, -u; -i! -jo je 
= hladiti/ ohladiti 
m. hűt, kihűl 
Oladila je čorba, jidite friško! 
 
lapit  impf. / izlapit  pf. –im, -u, -i! –jo 
je = pariti, ispariti  
m. párologni, elpárologni 
Izlapilo je piće. 
 
latit  pf.-m, -u; -i! -jo je = uzeti 
m. megfog 
Lati u ruke  to i radi daje! 
 
lešovat impf. –ujem, -uju, -uj! –ovo je 
= vrebati 
<mañ. les, leselkedik 
Šta lešuješ uvik za mnom?  
 
letit  impf./ odletit pf./ izletit  pf.-im, -
u; -i!  
-jo je = letjeti odletjeti, izletjeti 
< ikavica 
m. repül, elrepül, kirepül 
Tice letu na nebu. 
 
ličit  impf./ izličit  pf. -im, -u; -i! -jo je = 
liječiti, izliječiti 
< ikavica 
m. gógyít, meggyógyít 
Ličio je nas taj doktor. 
 
lipit  impf./ zalipit  pf.-im, -u; -i! -jo je 
= lijepiti/ zalijepiti 
< ikavica 
m. ragaszt, leragaszt, megragaszt 
Lipite sve to na zid. 
 
luftirat impf./ proluftirat pf. –am, -
aju, -aj! –o je = zračiti, prozračit, 
provjetritit 
m. levegőzteteni, kiszellőztetni 
Proluftirali smo ovu sobu. 
 
M 
 
madžaretat impf. -am, -aju; -j! 
madžareto je = govoriti mañarski 

<mañ. magyarul beszél 
Madžaretaju i ja ništa ne znam. 
 
manit se pf. -m se, -u se; -i se! - jo se 
= prekinuti nešto, završiti 
m. abbahagy 
Manio se pušenja i sad je zdrav. 
 
mavat impf.-šem, -šu; maši! -vo je = 
mahati 
m. integet 
Mašemo mu jel on ide na put. 
 
metat impf. -am, -aju, -aj! –o je = 
staviti 
mećat  pf.–em, -u, -i! –o je = stavljati 
m. rak, rakosgat 
Sve to mećem u džep da oni ne vidu. 
 
minjat  impf. -am, -aju; -j! -o je = 
mijenjati 
< ikavica 
m. cserél 
Minjamo u vodenici žito u brašno. 
 
mirit impf./ izmirit pf. -m, -mo; -i! -o 
je = mjeriti, izmjeriti  
< ikavica 
m. mér, megmér, kimér 
Mirite  kako treba a onda možemo 
platit. 
 
mišat impf. / promišat pf.-m, -ju; -j! -
o je = miješati  
< ikavica 
m. kever, megkever 
Mišamo to sve zajedno dok ne bude 
gotovo. 
 
misit impf./ zamisit pf./ umisit pf. -im, 
-su; misi! -sio je = mijesiti/ zamijesiti 
< ikavica 
m. gyúr (tésztát) 
Zamisili smo trgance. 
 
mistit  impf./ namistit pf.-im, -u; -i! -jo 
je = namjestiti 
< ikavica 
m. elhelyez, helyére tesz 
Namistili smo sobu i sve je na svojem 
mistu. 
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mlet impf./ samlet pf. mejem –ju; 
meji! mleo je = mljeti, samljeti 
< ikavica 
m. darál, ledarál, megdarál 
Samejem papriku na sitno. 
 
mrčkat impf/ pomrčkat pf. –am, -aju 
–aj! –mrčko je = čeprkati,rovati, riti 
m. turkálni 
Šta mrčkate u tom loncu?  
 
molovat impf. izmolovat pf. –ujem, -
uju –luj! –molovo je = ličiti, bojati 
m. meszelni, festeni 
Svako lito molujemo kujnu. 
 
mrmjat   impf.-am, -ju; -aj!  mrmjo je 
= mrmljati 
m. morog, magában beszél 
Šta mrmjaš, ništa ne razumijem. 
 
N 
 
nabreknit  pf.-em, -u; -ni! -nijo je = 
nabreknuti 
m. megkel, feldagad 
Nabreko je pirinč tako friško. 
 
nadadrt pf.-rem, -ru; -ri! -ro je = 
 obući se brzo 
m. felhúz, felveszi a ruhát gyorsan 
Nadadro je štagot na sebe i ošo. 
 
nadrjat  pf. -am, -ju; -aj! -jo je = 
nadrljati 
m. pórul jár 
Nadrjo sam brog tebe. 
 
najutit se pf. –im se, -u se; -i se! -jo se 
= naljutiti se 
m. megharagudik 
Najutio se na mene brog tebe. 
 
nakostrišit se pf. –im se, -u se; -i se! -
jo se = nakostriješiti se 
m. megborzong, felborzolódik 
Nakostrišio se na mene ko jež. 
 
naletit pf. -im, -u; -i! -jo je = naletjeti 
< ikavica 

m. rárepül, rászáll 
Naletila je tica na drvo. 
 
namrknit se  pf.-nem se, -nu se; -ni 
se! -nuo se = namrgoditi se 
m. elkomorodik, morcossá válik, 
mérgesen néz 
Namrknio se na mene brog toga. 
 
napridovat impf. -ujem, -uju; -uj! -o 
je = napredovati, razvijati se 
< ikavica 
m. fejlődni, előre jutni 
Napridovo je mlogo, vidi se! 
 
nasradat pf. am, -aju; -aj! -o je = 
postradati 
m. rosszul jár, pórul jár 
Nasrado sam konjima.  
 
nasterivat pf. –am, -aju,-aj!- o je= 
nabadati 
m. beszúrkál, betűz 
U kapicu nasterivaju puno bunbarica.   
 
naterat impf./ naterivat pf.-am, -aju; -
aj! -ro je = natjerati/ natjerivati 
m. ráhajt 
Natero je konje na ćupriju. 
 
niknit impf. / izniknit  pf. -nem, -nu; -
ni! -nijo je = niknuti 
< ikavica 
 m. kikel, kihajt (növényeknél) 
Polako nikne ovo sime. 
 
O 
 
obisit pf.-im, -u; -i! -jo je = obijesiti 
< ikavica  
m. felakaszt 
Obisio je šešir na raf. 
 
oćoravit  pf. -im, -u; -i! -io je = 
oćoravjeti 
< ikavica 
m. megvakul 
Oćoravio je i ništa ne vidi. 
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odlanit pf.-im,-u,-i! –io je = odlanuti 
m. megkönnyebülni 
Sad mi je odlanilo brog tebe. 
 
ofrućit se pf.-im se, -u se; -i se! -jo e = 
pustiti zrak, loš miris 
m. kiengedi a levegőt, rossz szagokat 
szellent 
Ofrućio se i moramo otvorit pendžer. 
 
opcigivat vino impf.  -am, -aju: -aj! –o 
je = pretakati/ pretočiti vino 
m. bort fejt 
opcigivali smo vino u podrumu.  
 
opivat impf.-am, .aju, -aj! –vo je= 
opjevati 
< ikavica 
m. siratni, halottat búcsúztatni 
Tako dugo opivaju tog mrtvaca. 
 
opočivat impf. am, -aju; -aj! -vo je = 
odmarati se 
m. pihen 
Umro je i nek opočiva u miru. 
 
oprimit se  pf.–im se, -u se, -i se! –jo 
se = obući se, spremiti se 
m. felöltözik 
Oprimila se lipo u crkvu.   
 
orgulat  impf.-am, -aju; -aj,! -jo je = 
oguljati 
m. orgonál 
Orgulaš orgula u crkvi. 
 
osakatit se pf.-im se, -u se; -i se! -io se 
= ozlijediti se 
m. megsérül  
Osakatio se kad je spo na zemju. 
 
ositit pf. -im, -u; -i! -jo je = osjetiti 
< ikavica 
m. érez 
Ositim da je mliko pokipilo. 
 
P 
 
pantit  impf. / zapantit pf. -m, -u, -i! -
jo je = držati u pamćenju, ne 
zaboraviti 

m. emlékezik, emlékezetbe vés 
Pantimo mi sve kako je to davno bilo. 
 
patat impf. –am, -aju, -aj! –o je = 
kljukati 
m. töm kacsát, libát 
Patamo patke brog džigerice. 
 
pcovat impf./ opcovat pf.pcujem, 
pcuju; pcuj! pcovo je= psovati/ 
otpsovati 
m. káromkodik, elkáromkodja magát 
Ne pcujte to nije lipo! 
 
pikat  impf. / napikat pf.-m, -ju, - j! -o 
je = nagovorati  
m. uszít 
Pikaju pceto da uvati mačku. 
 
pivat impf./ ispivat pf./ zapivat pf.-
am,  
-aju, -aj! -o je = pjevati/ ispjevati/ 
zapjevati 
< ikavica 
m. énekel, elénekel, énekelni kezd 
Pivali smo i dan i noć! 
 
pjucat impf./ popjucat pf. -am, -aju; -
aj!  
-o je = pljuvati/ popljuvati 
m. köp, leköp 
Šta pjucaš sve nas? 
 
pjunit  pf./ ispjunit  pf.-im, -u; -i! -jo je 
= pljuniti/ ispljuniti 
m. köpni/ kiköpni 
Pjuni šta imaš u ustima! 
 
 
pjuskat impf./ ispjuskat pf. -am, -aju; 
-aj!  
-o je = pljuskati/ ispljuskati 
m. locsol, kilocsol, kiönt 
Ispjuskala si vodu iz kante. 
 
pjuvat impf./ zapjuvat pf.-am, -aju; -
aj!  
-o je = pljuvati/ zapljuvati 
m. beköp 
Muva je zapjuvala meso. 
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plivit impf. / poplivit pf./ isplivit  pf. -
im,  
-u; -i! -jo je = plijeviti  
< ikavica 
m. gyomlál 
Plivili smo u barči. 
 
plisnivit  impf./ poplisnivit  pf.-im, -u; -
i! -jo je = plejsniviti/ popljesniviti 
< ikavica 
m. penészesedik,, megpenészesedik 
Poplisnilo je voće i meso. 
 
pobatalit se pf. –im se, -u se, -o se, -i 
se! = pokvariti se, ne radi 
m. elromlik, nem működik 
Pobatalijo se naš lampaš. 
 
pobić pf. pobignem, pobignu; pobigni! 
pobigo je = pobjeći 
< ikavica 
m. elszökik, megszökik 
Pobigo je taj obišenjak. 
 
podložit pf. podložim, 
podložu.podloži! položijo je = založiti, 
zapaliti vatru 
m. begyújtani,meggyújtani a tüzet 
Položili smo u špoler. 
 
poludit pf. -im, -u; -i! -jo je = 
poludjeti 
m. megőrül, megbolondul 
Poludio je i ništa ne zna. 
 
ponet impf. -nesem, -nesu; nesi! –o je 
= ponijeti 
< ikavica 
m. magával visz 
Ponesem sa sobom kruv i luk. 
 
popolovit pf.  -im, - u, -i! –jo je  
razdijeliti na pola 
m. elfelez, megfelez 
Popolovio je kruv. 
 
poskupit pf. -im, -u; -i! -jo je = 
poskupjeti 
m. megdrágul 
Poskupio je kruv od danas. 
 

potepst se pf. -pem se, -pu se, -i se! -
po se = spotaknuti se 
m. megbotlik 
Potepo se na štingama i spo je. 
 
prebolit  pf. -im, -u; -i! -jo je = 
preboljeti 
< ikavica 
m. kigyógyul 
Prebolit ću ja i tu bolest. 
 
preprnut pf. –nem, -nu, -i! –nijo je = 
trunuti 
m. elkorhadni 
Drvo friško preprne. 
 
priletit  pf. -im, -u; -i! -jo je = preletjeti 
< ikavica 
m. átrepül 
Priletila je roda na našu kuću. 
 
probadat pf. –am, -ju: aj! –o je = 
boljeti na jednom mjestu 
m. fájni egy helyen, szúrásszerűen 
Tako me probada u leñima. 
 
prozjavat impf. –am, -aju,-aj! –vo je = 
zijevat 
m. ásít 
Prozjavam jel nisam dosta spavala. 
 
primamit  pf. -im, -u; -i! -jo je = 
premamiti 
m. átcsal, átcsalogat 
Primamio je nas lipim ričima. 
 
primistit  pf. -im, -u; -i! -jo je = 
premjestiti 
< ikavica  
m. áthelyez, átrak 
Primistili smo naš krevet u sobi. 
 
priokrenit se pf. -nem se, -nu se; -ni 
se! –nijo se = preokreniti se 
m. átfordul, átalakul 
(sokacban a népviseletet elhagyni, 
átvetkőzni, kivetkőzni) 
Priokrenila se i više nije u šokačkom. 
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priplivat  pf. -am, -aju; -aj,! -o je = 
preplivati 
< ikavica 
m. átúszik 
Priplivo je Dunav više put. 
 
pripovidat  impf. / ispripovidat pf.  
am, -aju; -aj! -o je = pripovijedati/ 
ispripovijedati 
< ikavica 
m. mesél, elmesél 
Pripovidala je nam jednu propovitku. 
 
pripravit pf. -im, -u; -i! -jo je = 
prepraviti 
< ikavica 
m. előkészít 
Pripravi sve šta nam treba. 
 
pririzat  pf. -žem, -žu; -ži! -zo je = 
prerezati 
< ikavica 
m. átvág, átszel 
Pririžimo taj komad mesa. 
 
prioprimit se  pf. / priopremat se 
impf. -im se, -u se; -i se! -jo se = 
skinuti se 
m. kivetkőzik, leveti a népviseletet 
örökre, átvetkőzik 
Prioprimila se moja mama, više ne 
nosi  
šokačku nošnju. 
 
prisadit  pf./ prisañivat impf. -im, -u; -
i! -jo je = presaditi/ presañivati 
< ikavica 
m. átültet 
Prisadila sam cviće i sad raste. 
 
priskočit pf. im, -u; -i! -jo je = 
preskočiti 
< ikavica 
m. átugrik 
Priskoči friško i idemo! 
 
priterat  pf. -am, -aju; -aj,! -o je = 
pretjerati 
<ikavica 
m. áthajt 
Priteraj svinje na ovu stranu! 

 
pritovarit pf. -im, -u; -i! -jo je = 
pretovariti 
< ikavica 
m. átrak, átpakol 
Pritovarili su žito u naša kola. 
 
pritr čat pf. -im, -u; -i! -o je = pretrčati 
< ikavica 
m. átfut, átszalad 
Pritrči i kaži nam šta je to! 
 
pritrpit  pf. -im, -u; -i! -jo je = pretrpiti 
< ikavica 
m. elszenved, kibír 
Sve smo mi to pritrpili brog tebe. 
 
privarit  pf.-im, -u; -i! -jo je = prevariti 
< ikavica 
m. becsap, átver 
Privario nas je opet obišenjak. 
 
privrnit pf./ privrtat  impf. -nem, -nu; 
-i!  
-jo je = prevrnuti/ prevrtati 
< ikavica 
m. kifordít, kiborít 
Privrnilo smo se sinom u jendek. 
 
prominjit  pf./ prominjivat  impf. -am, 
-aju;  
-i,! -jo je = promijeniti/ promijenjivati 
< ikavica 
m. változtat, cserél, cserélget 
Prominjio je sve svoje šta je do sad 
imo. 
 
promišat pf. -am, -aju; -aj,! -o je = 
promiješati 
< ikavica 
m. összekever 
Promišaj jilo u laboški. 
 
promrmjat  pf. -am, -aju; -aj,! -jo je = 
promrmljati 
m. motyog 
Nisam razumila šta je on promrmjo. 
 
prostrt pf. -em, -u; -i! -o je = 
prostrijeti 
m. kiterít, kitereget 
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Prostrem oprano ruvo da se boje suši. 
 
prosvitlit  pf./ prosvitlivat  impf. -im, -
u; -i! -jo je = prosvijetliti/ 
prosvjetljavati 
< ikavica 
m. kivilágít, megvilágít 
Prosvitli mi pamet! 
 
priterat pf./ priterivat impf.  
-am, -ju; -j!  
–o je = pritjerati/ pritjerivati 
< ikavica 
m. kihajt, kikerget 
Pritero je ovce na pašu. 
 
promojit pf. –im, -ju: -ji! –jo je = 
promoliti 
m. áthúz, átdug 
Promojio si konac kroz iglu. 
 
proterivat se impf. -am se, -aju se; -j  
se! -o se = protjerivati se 
m. veszekedik, vitatkozik 
Ne proterivaj se š njim jel nije vridno. 
 
proždrt pf. -em, -u; -i! -o je = 
proždrijeti 
m. felfal, megeszi, megzabál 
Proždro je sve jilo. 
 
pušćat pf. -am, -aju; -j! -o je = pustiti 
m. enged 
Pušćali smo vas napoje. 
 
puvat impf./ otpuvat pf. -am, -ju; -aj! 
puvo je = puhati/ otpuhati 
m. fúj, felfúj 
Puvali smo mijur. 
 
R 
 
ranit  impf./ naranit  pf. -im, -u; -i! -jo 
je = hraniti/ nahraniti 
m. etet, megetet 
Naranio si nas vrlo. 
 
rascopat pf. –am,-ju, -aj! –o je = 
rascjepkati 
m. szétverni,összetörni 
Spala sam i rascopala glavu. 

 
rasić pf. - rasičem, -ču; -i! -ko je = 
rasjeći 
< ikavica 
m. kettévág, elvág 
Rasiko je drvo sikirom. 
 
rasprimit se  pf.-im se, -u se; -i se! -jo 
se = raspremati se 
< ikavica 
m. levetkőzik 
Rasprimili smo se u sobi. 
 
rastanjit pf./ rastanjivat  impf. 
 -em, -u; -i!  
-jo je = rastegnuti 
m. kisodor 
Rastanjivam tisto oklagijom. 
 
razdrjit se pf. –im se, -ju se. –i se! –jo 
se = razdrljiti se 
m. lemezteledni /illetlenül/ 
Razdrjila se pa niju ni stid. 
 
razdrt pf.  /razdirat impf. -nem, -nu; -
ni! razdro je = raskidati, razderati 
m. széttép, szétszaggat 
Razdrli su suknju na komadiće. 
 
razdropit  pf. -im, -u; -i! -jo je = 
razdrobiti 
m. szétmorzsol 
Razdropili ste staklo pendžera. 
 
raznet pf. -sem, -su; -i! -o je = 
raznijeti 
<  ikavica 
m. széthord 
Razno je vitar svu plivu. 
 
razrizat pf. -žem, -žu; -ži! -zo je = 
razrezati 
< ikavica 
m. szétvág, kettévág 
Razriži kruv popolak. 
 
razumit pf. -jem, -ju; -i! -jo je = 
razumijeti/ razumijevati 
< ikavica 
m. ért, megért 
Razumijem te dosta dobro. 
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rizat  impf. / izrizat pf. -žem, -žu; -ži! -
o je = rezati  
< ikavica 
m. vág, szel 
Rižem kruv nožem. 
 
rocat impf. -am, -aju; -aj! -o je = 
groktati 
m. röfög 
Krmača roca prascima. 
 
runjit se impf. -im se, -u se; -i se! -jo 
se = runiti se 
m. morzsolódik, darabokra töredezik 
Runji se taj stari duvar od zemje. 
 
rukovetat impf. –am, -aju, -aj! –o je = 
uhvatiti snop žita srpom 
m. markot szed aratáskor 
Žene su rukovetale na strnjaku. 
 
S 
 
sagnit se pf./ sagivat se  impf. -em se,  
-u se; -i se!   -jo se = sagnuti, sagniti se 
nadolje 
m. lehajol, meghajol 
Sagni se i radi, ima još dosta posla. 
 
sić impf. / posić pf. / isić pf. sičem, 
siču; siči! siko je = sjeći  
< ikavica 
m. vág, szel 
Sičemo kukurozovinu motikom. 
 
sidit impf. / sist pf. -m, -u; -i! -jo je = 
sjedeti, sjesti  
< ikavica 
m.ül,leül 
Sidim na stolici i mislim se. 
 
sigrat se impf. -m se, -ju se; -j se, -o se 
= igrati se 
m.játszik  
Sigraju se oni  u sobi u miru. 
 
skidat se impf./ skinit se pf. -em se, -
emo se; -i se! -o se = slikati se 
m. lefényképezkedik (skiniti se) 
     leemel, levesz (skidati ) 

Skinikli su nas baš prid oltarom. 
Skini kip sa duvara. 
 
sminjit  pf./ sminjivat  impf. -im, -u; -i! 
 -jo je = smijeniti/ smjenjivati 
< ikavica 
m. levált, kicserél 
Sminjite tu krmča, jalova je. 
 
smit pf. -jem, -ju; -ij! -jo je = smjeti 
< ikavica 
m. merészel 
Ja ne smijem to radit. 
 
smrdit  impf. -im, -u; -i! -jo je = 
smrdjeti 
< ikavica 
m. bűzlik, büdös lesz 
To sve smrdi ko trulo. 
 
sojit impf./ posojit pf. -im, -u; -i! -jo 
je-im, -u; -i! -jo je = soliti/ posliti 
m. sóz, megsózni 
Posojite još malo čorbu! 
 
sprimat se impf –am se, -aju se, -aj se! 
– mo se = spremati se 
< ikavica 
m. készülődni 
Srimamo se u svatove. 
 
srbit  impf. -im, -u; -i! -jo je = srbjeti 
< ikavica  
m. viszked 
Srbi me nos, moram podrafat. 
 
stidit se impf./ zastidit se pf.-im se, -u 
se; -i se! -jo se = stidjeti se/ postidjeti 
se 
< ikavica 
m.  szégyenkezik, elszégyelli magát 
Zastidio se i ošo je od nas. 
 
strefit se pf. -im se, -u se; -i se! -jo se 
= dogodit se, desiti se 
m. megtörténik 
To se strefilo sa nama. 
 
strnit pf. -em, -u; -i! -jo je = ugasiti 
m. elolt, kiolt 
Strnila se vatra u špoleru. 
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svitit  impf./ osvitit pf.-im, -u; -i! -jo je 
= svjetlati/ osvjetlati 
< ikavica 
m. világít, megvilágít 
Sviti misec na nebu, misečina je. 
 
Š 
 
šandrkat impf.-am, -u; -u! -o je = 
šantati, hramati 
m. sántít 
Šandrkaš jel te boli noga. 
 
šapćat impf. -em, -u; -i! -ćo je = 
šaptati 
m. suttogni 
Nek šapće i tako ne čujem. 
 
šećkurit se impf. -im se, -u se; -i se, -o 
se = šetati 
m. sétál 
Šećkurite se ovamo onamo! 
 
šijit  impf. -im, -u; -i! -jo je = šiljiti 
m. élez, hegyez 
Šijili smo prućicu. 
 
šmejat se  impf./ ušmejat se pf. -m se, 
-ju se; -j se!   -o se, šmejan = prljati se 
m. piszkolódik 
Ušmejo si se u blatu. 
 
šlingovat impf./ išlingovat pf.  -ujem , 
-uju; -j! -o je = vezivati, šiti 
m. slingel 
Šlingovali smo čipke na skutama. 
 
škijat se impf.-am se,-jaju se, -jaj se! –
jo se = klizati se 
m. korcsolyázni, csúszkálni 
Dica se škijaju na ledu. 
 
šopit pf. –im, -u, -i! –jo je = baciti ne 
zemlju 
m. földhöz csapni, földhöz vágni 
Šopijo sam to na zemju. 
 
špricat impf.–am, -aju: -aj! -o je = 
poprskati 
m. fröccsöl 

Špricaju se dica vodom. 
 
špricovat impf.–jem, -ju: -uj! –vo je = 
prskati 
m. permetez 
Špricovali su vinograd u planini. 
 
štrigat impf./ oštrigat pf. -am, -aju; -
aj!  
-o je = strići 
m. nyír (birkát) 
Oštrigali smo sve ovce. 
 
štrikat  impf. / naštrikat  pf.  
-am, -aju; -j! -o je = heklati 
m. horgol 
Štrikale su novu čipku na skute.. 
 
štrovit  impf./ uštrovit  pf.-im, -u; -i! -
jo je = štrojiti 
m. herél/ kiherél 
Uštrovili smo nerasta. 
 
študirat  impf. / zaštudirat pf. -m, -ju; 
-j!  
-o je = misliti se 
m. gondolkodik  
Študiram danas šta treba još radit. 
 
T 
 
tapunat impf. / zatapunat pf.  
-m, -ju; -j!  
-o je = pljeskati, apladirati 
m. tapsol 
Tapunaju svi, što je bilo lipo. 
 
tejit se impf./ otejit se pf. -im se, -u se; 
-ji se! -jijo se = oteliti se 
m. megelleik, leborjaz 
Otejila se naša krava noćas. 
 
tentat  impf./ zatentat pf. -m, -ju; -j! -
o je = zezati, prkositi 
m. bosszant 
Šta me tentaš brog nje? 
 
terat impf./ doterat pf. -am, -aju; -aj! -
o je = tjerati/ dotjerati 
m. hajt, terel 
Dotero sam sve ovce kući. 
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trcat usta  impf. –am, -aju, -aj! –o je = 
uzalud govoriti  
m. feleslegesen beszélni 
Trcaš usta i ništa ne vridi. 
 
tr ćit se impf. / istrćit se pf. -m se, -u 
se; -i se! -jo se = pokazati stražnjicu 
m. kidugja a „hátsóját” 
Istrćio se pa ga nije stid. 
 
trepat impf. -am, -aju; -j! -po je = 
treptati 
m. pislog 
Zašto uvik moraš trepat? 
 
tribit  impf. / otribit  pf.-im, -u; -i! -jo 
je = trijebiti  
< ikavica 
m. morzsol, szemezget 
Tribimo kukuruze na čardaku. 
 
trisat  impf./ otrisat pf. šem, -šu; -ši! -
o je, trisan = brisati 
m. töröl 
Trišem tanjure jel još nisu suvi. 
 
triznit se impf./ istriznit se pf./ 
rastriznit se pf.  -im se, -u se; -i se! 
 -jo se = trijezniti se/otrijezniti se/ 
rastrijezniti se 
< ikavica 
m. józanodni, kijózanodni 
Juče je bio pijan i danas se rastriznio. 
 
trjat  impf./ natrjat pf.-am, -aju; -aj! -o 
je = trljati/ natrljati 
m. dörzsöl 
Trjali smo tranjom tvoju kožu. 
 
trpit  impf./ istrpit  pf.-im, -u; -i! -jo je 
= trpjeti/ istrpjeti 
< ikavica 
m. tűr, elvisel, kibír 
Istrpila je sve bolove u špitaju. 
 
trunit  impf.-em, -u; -i! -jo je = truliti 
m. rothad 
Sve je već istrunilo na drvetu. 
 

truskat se impf.- am se, -aju se; -aj se! 
-o se = truckati se 
m. rázkódik 
Truskamo se u kolima jel nije dobar 
put. 
 
U 
 
umakat impf. / makat impf. 
 -em, -aju; -j! -o je = umočiti 
m. mártogat 
Umakamo kruv u pekmez. 
 
umetnit se pf. (na koga) -nem se, -nu 
se;  
-ni se! -jo se = sličiti na koga 
m. hasonlít vkire  
Umetnio se na oca, isti je ko’ otac. 
 
umrt pf. -em, -ru; -ri! umro je = 
umrijeti 
m. meghal 
Umro je moj babo prolitos. 
 
unet pf. unesem, unesu; -si! uno je = 
unijeti 
m. bevisz, behord, becipel 
Unela sam sve naše u kuću. 
 
upjuvat  pf. -em, -ju; -uj! -vo je = 
upljuvati  
m. beköp 
Upjuvala je muva šunku. 
 
urizat  pf. -žem, -žu; -ži! -zo je = 
urezati 
< ikavica 
m. bevág 
Urizo je nožem u košticu. 
 
useknit se pf.-nem se, -nu se, -ni se! –
nijo se =pročistiti, obrisati nos 
m. kifújni az orrot 
Useknio se u maramčicu. 
 
usić pf. -čem, -ču; -či! -ko je = usjeći 
< ikavica 
m. bevág, bevés 
Usiko je sikirom u panj. 
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utrnit  pf. -em, -u; -i! –jo je = utrnuti 
m. elzsibbadni 
Utrnila mi je noga od stajanja. 
 
uvajat se pf. -am se, -ju se; -aj se! -jo 
se = uvaljati se  
m. behentereg 
Uvajala se krmača u blato. 
 
uvenit pf.-em, -u; -i! –jo je = uvenuti 
m. elhervad 
Uvenila je jabuka. 
 
uvridit se pf. -im se, -u se; -i se! -jo se 
= uvrijediti se  
< ikavica 
m. megsértődik 
Uvridio sam se te a nisam tio. 
 
uzdanit pf. -em, -nu; -ni! –nijo je = 
uzdahnuti 
m. felsóhajt 
Uzdanio je i umro. 
 
uzdrćat pf. -em, -ću; -ći! -ćo je = 
uzdrhtati 
m. megremeg 
Uzdrćo je i nije zno šta da kaže. 
 
V 
 
varat impf. / privarit  pf.-m, -u; -i! -o 
je = obamnuti, varati 
m. becsap 
Niko mene ne može privarit jel ja sve 
znam. 
 
vatat impf. / uvatit  pf.-am, -aju; -j! -o 
je = hvatati/ uhvatati 
m. megfogni, elfogni 
Vatali smo ribu u vodi. 
 
verat se impf./ priverat se pf. –em se, 
-ru se, -i se! –o se = penjati se, popeti 
se 
m. mászni, felmászni 
Priverali smo se na taj brig. 
 
vinčat se pf. -am se, -aju se; -aj se! -čo 
se = vjenčati se 
< ikavica 

m. megesküdik 
Vinčali su se u crkvi u pet sati. 
 
virovat impf. / povirovat pf. -ujem, -
uju;  
-uj! -vo je, virovan = vjerovati , 
povjerovati 
< ikavica 
m. hisz, elhisz 
Virujem u Boga i u dobro. 
 
vojit  impf./ zavojit pf. -im, -u; -i! -jo 
je = voljeti/ zavoljeti 
m. szeret, megszeret 
Vojim te iako si siromak. 
 
vridit   impf. -im, -u; -i! -jo je = 
vrijediti 
< ikavica 
m. ér 
Ništa ne vridi, već je gotovo. 
 
vri ñat impf. -am, -aju; -aj! -o je = 
vrijeñati 
< ikavica 
m. sérteget 
Nemoj vriñat Boga! 
 
vrndat  impf. –am, -aju, aj! –o je = 
tražiti,prevrtati 
m. keresgél, turkál 
Šta vrndaš tu cil dan u fijoki? 
 
vrtit se impf. -im se, -u se; -i se! -jo se 
= vrtjeti se 
< ikavica 
m. csavarog, forog 
Šta se vrtiš oko mene? 
 
vuknjarit impf. –im, -u: -i! -jo je = 
vući 
m. húz, huzogat 
Cil dan vuknjarim tu torbu. 
 
Z 
 
zafrigat pf. -am, -aju; -aj! -go je = 
zapržiti 
m. rántást beletesz, beránt 
Zafrigali smo gra i gust je. 
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zajujat pf. –am, -aju, -aj! –jo je = 
zaljuljati 
m. elringat 
Zajujali smo bebu i sad spava. 
 
zaladit pf. -im, -u; -i! -jo je = zahladiti 
m. meghűlni, hidegre fordulni 
Zaladilo je vrime. 
 
zapantit pf. -im, -u; -i! -ijo je = 
zapamtiti 
m. eszében tart, megjegyez 
Zapantio sam sve što sam vidio. 
 
zarñat pf. -am, -aju; -aj! -o je = 
zahrñati 
m. megrozsdásodik 
Zarñala je kjučanica na vratima. 
 
zapovidat impf. -am, -aju; -aj! -o je = 
zapovijedati  
< ikavica 
m. parancsol 
Zapovida nam taj čovjek. 
 
zarumenit  pf-im, -u; -i! -jo je = 
zarumjeneti 
m. kipirosodik 
Zarumenilo je lice moje od vrućine. 
 
zasvitlit  pf. -im, -u; -i! -jo je = 
zasvijetliti 
< ikavica 
m. megvilágít 
Zasvitio je misec na nebu. 
 
zavridit pf. -im, -u; -i! -jo je = 
zavrijediti 
< ikavica 
m. megérdemel 
Zavridili smo taj novac. 
 
zavrtit   pf.-im, -u; -i! -jo je = zavrtjeti 
< ikavica 
m. megforgat, megfordul, megszédül 
Zavrtilo mi se u glavi. 
 
zdropit  pf. -im, -u; -i! -jo je = zdrobiti 
m. összetör, összeroppant 
Zdropili smo or. 
 

zelenit impf./ pozelenit pf.-im, -u; -i! -
jo je = zelenjeti/ pozelenjeti 
< ikavica 
m. zöldül, kizöldül 
Zeleni se trava prid kućom. 
 
zgruvat se  pf. -m se, -ju se; -j se! - o 
se = pasti 
m. elesik, elbotlik 
Zgruvo se i spo je na zemju. 
 
zinit  pf. -em, -u; -i! -jo je = zinuti 
m. kinyitja a száját 
Zinijo je i muva mu uletila u usta. 
 
zivat  impf. -am, -aju; -aj! -vo je = 
zijati 
m. tátog 
Svi zivaju jel su gladni. 
 
nazojat se pf./zojat se impf.-am se, -ju 
se, -oj se! –jo se = ljutiti se, naljutiti se 
m. mérgelődni 
Nazojo sam se na to dite tvoje.  
 
zrit impf. -jem, -ju; -ij! -jo je = zreti 
< ikavica 
m. ér 
Zrije žito u lito. 
 
zubradit se pf./ zubrañivat se  impf. -
im se, -u se; -i se! -jo se = pokriti lice 
nečim 
m. eltakarja az arcát 
Zubradili su mladu Šokicu. 
 
Ž 
 
žejit impf./ požejit pf. -im, -u; -i! -jo je 
= željeti/ poželjeti 
m. kíván, megkíván 
Žejimo vam sve najboje. 
 
živit  impf. -im, -u; -i! -jo je = živjeti 
< ikavica 
m. él 
Živimo u maloj kući. 
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ždribit se  impf./ oždribit se pf. -im 
se,  
-u se; -i se!   -jo se = oždrijebiti se  
< ikavica 
m. megellik, csikót a világra hoz 
Kobila se naša oždribila. 
 
žujit  impf./ nažujit  pf. -im, -u; -i! -jo 
je = žuljati/ nažuljati 

m. feltör ( lábat a cipő) 
Nažujila me cipela i imam žuj na nogi. 
 
žutit impf. / požutit pf. -im, -u; -i! -jo 
je = žutjeti/ požutjeti  
< ikavica 
m. sárgul, megsárgul 
Požutila je ponjava na jakom suncu. 
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83 
 

B 
 
batren –a, -o = hrabar 
<mañ.bátor 
On je batreniji od nas. 
 
bil  -a, -o = bijel 
< ikavica 
m. fehér 
U bilom peškiriću jr umotan kruv. 
 
bisan -na, -no = nestašan 
m. csintalan, rosszalkodó 
Sa našom bisnom curom je vrlo teško. 
 
blid  -a, -o = blijed 
< ikavica 
m. sápadt 
Imaš vrlo blido lice možda si bolestan. 
 
bodjikav  -a, -o = bodljikov 
m. szúrós 
Pazite bodjikavo je to drvo! 
 
bolešjiv -a, -o = boležljiv 
m. beteges 
Bolešliva žena ništa ne može radit. 
 
brigovit  -a, -o = bregovit 
< ikavica 
m. hegyes, dombos 
Idemo sad ovim brigovitim putem. 
 
butast -a,-o = glupav 
< mañ. buta 
Taj dečko je dosta butast pa ništ na 
zna. 
 
C 
 
cil -a, -o = cijel 
< ikavica 
m. egész 
U cilom svitu to se dobro zna. 
 
crvjiv  -a, -o = crvljiv 
< ikavica 
m. kukacos 
Ne jidite crvjivu šunku! 

 
 
Č 
 
čagjigav -a, -o = škakljikov 
m. csiklandós 
Ja sam vrlo čagjigava pod pazuom. 
 
D 
 
debel -a, -o = debeo, debela  
m. kövér 
Debel si dosta, nemoj više jist! 
 
dičji  -a, -e = dječji 
< ikavica 
m. gyerekes 
Dičje imaš misli, to nije tako. 
 
divji  -a, -e = divlji 
m. vad 
Lovac je puco na divju svinju u šumi.. 
 
divojački  -a, -o = djevojački 
< ikavica 
m. lányos 
Divojačko ruvo već nije za tebe. 
 
G 
 
gadan,gadna,gadno = odvratan, 
ružan,pokvaren 
m. csúnya, koszos 
Baš je gadan taj naš šešir. 
Tako je gadno vrime ko’ da se aždaje 
ležu. 
 
gluv -a, -o = gluh 
m. süket 
Gluva je baba pa ništa ne čuje. 
 
grišan grišna, grišno = griješan 
< ikavica 
m. bűnös 
Ti si grišan čojek jel ne ideš u crkvu. 
 
gurav, gurava, guravo = mali, sitan 
m. kicsi, apró 
Još je gurava ta naša cura.  
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H 
 
hamišan –a, -o = zavidan 
< mañ. hamis, irigy 
Hamišan je taj čojek. 
 
J 
 
judski  -a, -o = ljudski 
m. emberi, alapos 
Judski je opran ovaj astal. 
 
jut  -a, -o = ljut 
m. erős, csípős 
Jutu papriku jideš pa će te bolit ñomra. 
 
K 
 
kajav -a, -o = prljav 
m. koszos, szennyezett, piszkos 
Umi se jel si kajav od blata. 
 
kisel -a, -o  = kiseo, kisela, kiselo 
m. savanyú 
Kiseli kupus je u lužnici. 
 
komšinski –a, -o = susjedni -a,-o 
< tör. komşu 
m. szomszédos 
Komšinski pci laju. 
 
kravji  -a, -e = kravlji 
m. tehén…, tehénből készült 
Kravji sir je najzdraviji. 
 
 
krmejiv  -a,-o = krmeljiv 
m. csípás 
Krmejiv si od mlogo spavanja. 
Operi te krmejive tvoje oče! 
 
L 
 
ladan, ladna, ladno = hladan 
m. hideg 
Ladno je danas vrime. 
 

lažjiv -a, -o = lažljiv 
m. hazudós 
Taj čojek nikad ne kaže istinu. On je 
vrlo lažjiv. Lažjivog čojeka niko ne 
voji. 
 
lin  -a, -o = lijen 
< ikavica 
m. lusta 
Nemoj biti lin! Nije to lipo. 
 
livi  -a, -o = lijevi 
< ikavica 
m. bal 
Liva strana ti je gadna. Na livoj srtani 
je prutak. 
 
lip  -a, -o = lijep, lijepa, lijepo 
< ikavica 
m. szép 
To su lipi momci naši. Mi vojimo lipe 
momke. 
 
lućkast -a, -o = luckast 
m. bolondos 
Pa ne vidiš da je on dosta lućkast.  
 
lunjav –a, -o = lutalica                     
 m. csavargó 
Taj moj čojek je vrlo lunjav. 
 
luštav –a, -o = lijen, nemaran 
<mañ. lusta 
m. lusta, trehány 
Luštav je taj naš momak. 
 
M 
 
mejen -a, -o = mljeven 
m. darált 
Mejeno svinjsko meso je u sarmi. 
 
misečni -a, -o = mjesečni  
< ikavica 
m. havi 
Misečno jedan put idem u šumu.Tvoja 
misečna plaća je mala. 
 
morast -a, -o = ružičasti 
m. rózsaszín 
Morastu  mašliju imam u kukmi. 
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muzgav -a, -o = sluzav 
m. nyálkás 
Vrlo je muzgavo ovo drveće. 
 
N 
 
nagov, nagla, naglo = nagao 
m. hirtelen (haragú) 
Taj naš šogor je nagov čojek. Teško je 
š njim kad je nagov. 
 
naumak = mek 
m. lágy(csak tojás) 
Naumak jaje = jaje na oko 
 
nevajan -a, -o = loš 
m. rossz 
Nevajan si dečko vrlo. Sa nevajanom 
dicom ne mož ništa. 
 
nevidjiv  -a, -o = nevidljiv 
m. láthatatlan 
U mraku smo nevidjivi svi. 
 
neviran -na, -no = nevjeran 
< ikavica 
m. hitetlen 
On ništa ne viruje baš je ko nevirni 
Toma. 
 
nim -a, -o = nijem 
< ikavica 
m. néma 
Ne zna ništ kazat jel je nim. Nimom 
kažeš a ne čekaj od njeg ništa. 
 
nužden –na ,-no = prinuñen 
m. rászorult 
Ja nisam bijo nužden to kupit. 
 
O 
 
obdržan -a, -o = održan 
m. megtartott 
Obdržan je bijo svetac. 
 
ofucan –a, -o = otrcan 
m. használt, rojtos 
Ofucane su te plundre. 
 

osjetiv -a, -o = osetljiv 
m. érzékeny 
Taj čojek je osetjiv, pazite šta kažete 
prid njim. 
 
P 
 
pegav -a, -o = pjegav 
m. szeplős 
Mi svi imamo pegavo lice. Na 
pegavom licu ima i madež. 
 
plisniv –a, -o = plijesan 
m. penészes 
Ne jidite taj kruv plisniv je već! 
 
pušjiv -a, -o = pušljiv 
m. kukacos, férges 
Pušjivo voće vrlo opada sa drveta. 
pokupimo to pušjivo voće! 
 
pridnji -a, -e = prednji 
< ikavica 
m. elülső, elöl lévő 
Pridnji točak se pokvario u kolima. Na 
pridnjem točku sidimo. 
 
prisan, prisna, prisno = prijesan 
< ikavica 
m. nyers, nem főtt 
Prisno je još to meso ne možemo jist. 
 
R 
 
rapav, -a, -o = hrapav 
m. érdes 
To je rapavo sve i nije dobro. 
 
razumjiv  -a, -o = razumljiv 
m. érthető 
Njega vojimo jer je nama razumjiv 
njegov divan. 
 
ranit  –a, -o = ranjen –a, -o 
m. sebesült 
Svi soldati su bili raniti. 
 
ridak, ritka, ritko  = rijedak 
< ikavica 
m. ritka 
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Ritka je šargarepa jel nije bilo dobro 
sime. 
 
S 
 
slinjav -a, -o = slinav 
m. nyálas 
Imaš baš slinjava usta i lice. Otriši ta 
tvoja slinjava usta.  
 
smrdjiv  -a, -e  = smrdljiv 
m. büdös 
Smrdjivi su svinji u kočaku. 
 
soparan -na, -no = suhoparan 
m. ízetlen, zsírtalan 
Soparna paradičkina čorba je na 
astalu. Danas je petak i zato jidemo 
soparnu paradičkinu čorbu. 
 
sprdjiv  -a, -o = onaj koji se sprda 
m. csúfolódó 
On je vrlo sprdjiv ne divani š njim. 
 
sridnji - a, -e = srednji  
< ikavica 
m. középső 
Sridnje sidalo nije na mistu. Na 
sridnjem sidalu je taška. 
 
stidjiv  -a, -o = stidljiv 
m. szégyenlős 
Zašto si stidjiva? To sve dobro znaš. 
 
suv -a, -o = suh 
m. száraz 
Suvo ruvo pokupi sa alačaga. 
 
Š 
 
šijast -a, -o = šiljast 
m. hegyes, éles 
Šijasti nož me ubo u ruku. Šijastim 
nožem rižemo drvo. 
 
siroma = siromah 
m. szegény 
On je vrlo siroma čojek.. 
 
škjizak, škjiska, škjisko = klizak, 
kliska, klisko 

m. csúszós 
Led je i put je dosta škjizak. Na 
škijskom putu je spo i lupio se. 
 
škulovan -na, -no = školovan 
m. iskolázott, tanult 
Škulovan čojek je naš meštar. 
Škulovani meštrovi sve znadu. 
 
šutjiv -a, -o = šutljiv 
m. hallgatag, csendes 
Ta žena je šutjiva jel uvik samo šuti. 
 
T 
 
tisan -na, -no = tijesan 
< ikavica 
m. szűk 
Tisno je to ruvo, ne vojim navuć. U 
tisnom ruvetu ni mi je dobro. 
 
trizan -na, -no = trijezan 
< ikavica 
m. józan 
Danas si trizan a juče si bio pijan. 
 
trujav  -a, -o = truo, trula, trulo 
m. rohadt 
Trujave su šjive sve ove godine. 
 
U 
 
uvridan  –na –no = uvredljiv 
m. sértődékeny,sértő 
To je jedan vrlo uvridan čojek, pazi šta 
mu kažeš. 
 
V 
 
vičan -na, -no = vječan 
< ikavica 
m. örök, örökös 
Vična briga me prati kroz sav život. 
 
viran -na, -no = vjeran 
< ikavica 
m. hű, hűséges 
Ti si bio uvik viran čojek moj. Virnog 
čojeka svi voju. 
 
vridan -na, -no = vrijedan 
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< ikavica 
m. érdemes, értékes 
To je vridan ajandik šta si dobila sad. 
 
vril - a, -o = vreo, vrela, vrelo 
< ikavica 
m. forró 
Vrila je čorba, nemoj oma jist! 
 
Z 
 

zadovojan -na, -no = zadovoljan 
m. elégedett 
Nisam zadovojna ovim poslom. 
 
zo, zla, zlo = zao 
m. mérges, rossz 
On je svaki dan zo na tebe brog ničeg. 
 
zordav, -a, -o = zrikav 
m. bandzsa 
Taj zordav čojek ne vidi dobro nas.  
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Egyéb szófajok és kifejezések - Ostale riječi i izrazi 
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Amaha -  skoro, umalo 
m. csaknam, majdnem 
Amaha sam to i vidio. 
 
Aratos – dosta je 
m. elég 
Aratos mi je već svega. 
 
Badavat – badava, besplatno 
< tör. bedava(dan) 
m. ingyen, hiába 
Badavat ti njemu divaniš. 
 
Bajage – doduše, iako 
m. habár 
Bajage kažu nam da je to dobro. 
 
Dol gor  - dolje gore 
m. le - föl 
Samo dol gor treba ić. 
 
Fest – uvijek, stalno 
m. állandóan, mindig 
Fest mi to divaniš. 
 
Gor dol  - gore dolje 
m.föl - le 
Idemo samo gor dol. 
 
Jedamt, najedamt  - najedanput  
m. egyszerre 
Jedamt padne mi na pamet. 
 
Jedno tedno – uvijek isto 
m. mindig ugyanaz 
Uvik divaniš jedno tedno. 
 
Jesenac – jesenas 
m. ősszel 
Jesenac smo obrali voće. 
 
Koforme - otprilike 
m. körülbelül 
A koferme on  to zna. 
 
Litos – ljetos 
m. nyáron 
Litos smo mlogo radili. 
 
Mal - umalo 

m. csaknem, majdnem   
Mal te nisam zaboravila. 
 
Naobaška, nabaška – odvojeno 
m. külön, elkülönítve 
To mećemo nabaška ne zajedno. 
 
Natašće  -  natašte 
m. éhgyomorra 
Natašće moramo popit taj lik.  
 
Nepristance - neprekidno   
m. egyfolytában 
Nepristance pucaju na nas. 
 
Obnoć – noću 
m. éjjel 
Obnoć ništa ne čujem. 
 
Odandega – odanle 
m. onnan 
On se digo odandega.  
 
Odozgor – odozgo 
m. felül, felülről 
Odozgor je boji on. 
 
Odozdol – odozdo 
m. alul, alulról 
Odozdol neme ništa. 
 
Od podne – prijepodne 
m. délelőtt 
Od podne sam kuvala. 
 
Od sele – od sada 
m. mostantól 
Od sele to već neću radit. 
 
Od zakona – baš samo malo 
m. éppen hogy csak 
Od zakona ću malo napravit. 
 
Oma – odmah  
m. azonnal, rögtön 
Oma idem i ja za tobom. 
 
Otaleg – odavde 
m. innen 
Idi otaleg jel si mi na putu! 
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Pišice - pješice  
< ikavica 
m. gyalog  
Idemo pišice u crkvu. 
 
Popolak – popola 
m. felébe, felére 
Poriži to popolak! 
 
Potli – Posli -  kasnije 
m. később 
Potli ću ić kući.  
 
Prekono  -  prekosutra i još jedan dan 
m.holnaputáni nap 
Prekono ću doć. 
 
Ratos – previše, dosta 
m. elege van valakiből 
Ratos mi je  već njega! 
 
Taki – odmah 
m. azonnal 
Taki ću doć! 
 
Silom – jedva  
m. alig  
Silom idem tako sam umorna. 
 
Svagdi svagdje 
m. mindenütt 
Svagdi ima svačega. 
 
Udesno – na ruku je 
m. kézre áll 
Udesno je to radit tu. 
 
Unamir  - otprilike, oko 
m.  látatlanban,körülbelül 
Mirili smo brašno unamir. 
 
Untig – dosta 
m. elég 
Untig mi je već bilo. 
 
Uzočast – možda ne 
m. talán nem 
Uzočast pa to neće tako biti. 
 

Vaja – dobro je  
m. jó, megfelel 
Vaja to sve nama. 
 
većma –bolje 
m.jobban 
Većma me boli glava, 
 
Zankovice – na kvrgu 
m. csomóra 
Povezali smo to na zankovice. 
 
Zbijam - zbilja 
 m. valóban 
Zbijam ja to tako mislim. 
 
Zacilo – sigurno, svakako 
m. biztosan 
Zacilo ću to znat. 
Bome – je li, zar ne 
m. ugye, helyeslés  
Tako je bome to bilo. 
 
Esapi - možda 
m. talán, vajon   
Esapi bit će to dobro.  
 
Jel? – zar? 
m. ugye (tegezéskor) 
 Jel da znaš? 
 
Jelte? – zar? 
m. ugye (magázáskor) 
Jelte da znate? 
 
Valda, vala – valjda 
m. talán 
Valda ima i on novaca. 
 
Ded! – hajd! 
m. gyere! 
I ded friško to namisti! 
 
Deder! – halde! 
m. gyerünk! 
Deder napravi to brže boje! 
 
Dete! – hajdete! 
m. gyerünk! 
Dete momci kolače! 
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Misto -  umjesto 
m. valami helyett 
Misto  tebe idem ja. 
 
Nol – je li, zar ne 
m. ugye, ugyebár 
Dobro je to nol! 
 
Paka strana – druga strana 
m. baloldal, kifordított oldal 
Okreni paku stranu! 
 
Prošćavajte! – Oprostite! 
m. Bocsásson meg! 
Prošćavajte mi za sve ovo!  
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A mohácsi sokác tájnyelv szólásai és közmondásai 
 
 
„Egy nemzeti közmondást örökre meghagyni halni, nagyobb kár, mint amikor a 

Hódoltató Tábor egy ágyút elveszt” – írta 1819-ben kéziratok 

közmondásgyűjteményének előszavában Pálóczi Horváth Ádám a régi magyar 

irodalom egyik érdemes munkása. 

Több éves nyelvkutató munkám egy része a mohácsi sokác nyelv szólásainak és 

közmondásainak gyűjtése, s ezen dolgozatban igyekszem azokat bemutatni, 

ismertetni, összehasonlítani a magyar nyelvben is létező szólásokkal és 

közmondásokkal. 

Csodálatos sokszínűség talán a legjellemzőbb vonása a szólásoknak és 

közmondásoknak Fellelhetők köztük találó megfigyelésekből és költői erejű gazdag 

képzeletből született nyelvi képek, merész és szemléletes hasonlatok, az embereket 

és a világ dolgait lényegükben megragadó jellemzések, szellemes ötletek, bölcs 

tanácsok, intelmek és évszázados vagy olykor évezredes múltjuk ellenére manapság 

is igaz életelvek.  

Ezenkívül akadnak ezen a dolgozatban feldolgozott szólások és közmondások között 

a mai ember számára már homályos célzások, naiv, olykor gyerekes nyelvi tréfák, 

gúnyolódások, egy ideig divatos, majd elfelejtett, időszerűtlenné vált megállapítások. 

Ami talán a legjellemzőbb, hogy tükrözik a kis népcsoport, a Mohácson élő sokácok 

életének vívódásait, örömeit, bánatait, a magyar nyelv, mint a hivatalos nyelv 

hatását, de mégis a sokác nyelv rendkívüliségét, eredetiségét. 

„Elégedjünk meg annyival, hogy a közmondás a nép körében elterjedt mondás” – írja 

Archer Taylor a közmondás és hozzáteszi, hogy általuk, segítségükkel még 

közelebbről megismerhető egy népcsoport, annak élete, nyelvi szokásai, fordulatai. 

Mind a szólások, mind a közmondások legszembetűnőbb vonása, hogy több szóból 

állnak. Kész gondolatközlő vagy érzelemkifejező nyelvi elemek, melyek egymástól 

ugyan határozottan elkülönülő részekből, szavakból állnak, mégis többé-kevésbé 

zárt, kerek egységnek érezzük őket. A szavak olyanok a beszédben, mint az 

épületben a téglák, a szólások és a szólásszerű kifejezések pedig olyanok, mint az 

előregyártott elemek. Ehhez még csak azt tehetjük hozzá, hogy a szólásokon és 

közmondásokon, ezeken a színes „paneleken” külsőleg voltaképpen nem látszik, 

hogy „előregyártott” nagyobb egységek, hiszen megvan rajtuk az egyes szavaknak, 
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azaz a „tégláknak” a rajzolata is. A szólásokra és közmondásokra az is jellemző, 

hogy állandó változásban, mozgásban vannak. A múló időtől, a társadalmi és 

gazdasági változástól sem függetlenek. 

A szólás és a közmondás úgy viszonyul egymáshoz, mint a szó és a mondat. A 

közmondások mindig mondatértékűek, azaz önmagukban is kifejezik a beszélőnek a 

valósághoz való viszonyát. A szólás többnyire valami célzás, a közmondás pedig elv, 

az általános érvényűség igényével használt életbölcsesség. 

A közmondások tehát a szólásoktól eltérően nem csupán nyelvi és stilisztikai 

eszközei a beszédnek, hanem gondolatokat is kifejeznek. Az emberiség évszázados, 

sőt, olykor évezredes megfigyeléseinek, életszabályainak és erkölcsi ítéleteinek 

rövid, frappáns formában való kifejezései, s ezért a nép gondolkodásmódjának, 

észjárásának hű tükrözői. Léteznek általános vonatkozású és valamely emberi 

tevékenyégre vagy viszonyra érvényes közmondások, gazdaregulák, időjárásjóslatok, 

egészségügyi tanácsok és konvencionális kifejezések. 

Dolgozatomban olyan régi szólásokat és közmondásokat gyűjtöttem össze, amelyek 

nyelvi, stilisztikai, néprajzi és művelődéstörténeti szempontból érdekesek és a 

mohácsi sokác népcsoport személetmódjára, nyelvi képeket alkotó fantáziájára 

jellemző alakulatok. 
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Poslovice mohačkog šokačkog govora 

 
 

 

Bogatstvo i raznolikost poslovica, koje najvjerojatnije funkcioniraju u svim jezicima 

svijeta, upućuje na zaključak da su one inherentne u svim jezicima i da je to jedan od 

trajnih oblika iskazivanja čovjekove misli. 

Moglo bi se reći da gotovo ne postoji niti jedan segment ljudskog života o kojem 

poslivica nije izrekla svoj sud. Stvarale su se kontinuirano i vrlo često ukazivale kako 

na iskustvo potvrñeno vremenom tako i na činjenicu da su mentalni i logički 

mehanizmi koji su na djelu pamtivijeka do danas, univerzalni svekolikom 

čovječanstvu. 

Riječ poslovica došla je u naš jezik iz ruskoga, a to je zapravo tvorbenica kojoj u 

osnovi stoji leksem slovo u značenju riječi. U hrvatskoj literaturi o poslovicama 

najčešće su upotrebivi slijedeći nazivi: priri čje, pririč, pririječak, poslovica. 

Starohrvatski naziv priri čje je zapravo prijevod latinskoga proverbum. Priri čje je s 

vremenom zamijenjeno terminom poslovica. 

Današnji izraz za poslovicu u njemačkom jeziku dolazi od starovisokonjemačke 

riječi biscaft, biwort, bispel, te od srednjevisokonjemačke riječi spiche i wort u 

značenju današnje riječi Sprichwort koja podrazumijeva često izgovorenu riječ. 

Engleski naziv prowerb latinskog je podrijetla i takoñer sadrži značenje koje ima 

leksem riječ. 

Poslivice su zapravo minjaturna djela, misli koje se formiraju na jednostavan i i 

slikovit način. Izražene su u kratkoj i pregnantnoj formi, gotovo u obliku formule. Za 

razumijevanje njihova značenja vrlo su važan kontekst tj. situacija u kojoj su 

upotrebljene. 

Neke od zajedničkih karakteristika koje se općenito odnose na poslovice su slijedeće: 

čestotnost upotrebe, specifična sintaktička stuktura, metaforičnost, sažetost, dobar 

izbor riječi i sl.  

Što ima više ovih oznaka to je veća mogućnost da neki izraz bude prihvaćen kao 

poslovica. 

Na osnovi navedenih karakteristika moguće je konstatirati da je poslovica 

općepoznata, 
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slikovito izražena misao koja izražava neki sud, pouku, moralno načelo i sl., a zbog 

svoje kratkoće, precisnosti i slikovitosti lako se pamti i prenosi s pokoljenja na 

pokoljenje. Ona uopćava i tipizira životne pojavnosti, nosi poruku jedne 

svevremenske istine te se stoga vrlo lako prenosi iz jedne kulture u drugu.   

Poslovice zapravo predstavljaju jedan vid ekonomije jezika na izražajnom planu. 

Maksimalno iskoristiti jezične mogućnosti i oblikovati poantu poslovice veliko je 

umijeće. Rečenično ustrojstvo poslivica slijedi predviñena pravila ali vrlo često 

pokazuje odreñene specifičnosti i odstupanja od uobičajene norme čime se postiže 

stilska vrijednost.  

Poslovice pokazuju tedenciju izricanja svevremenosti nastojeći tako apstrahirati 

odredbe gramatičkog vremena. Time je moguće objasniti i njihovu prihvatljivost i 

primjenljivost u raznim povijesnim razdobljima. 

U poslovičnom izričaju općenito gledano najviše se koristi indikativ. Načinski je 

neobilježen indikativ jer se njime izriče nepristan, neutralan stav govornika prema 

onome što se kazuje. Leksička struktura poslovica, izmeñu ostalog, pokazuje da se u 

njima često koriste apstraktni pojmovi, a to se može objasniti time što su apstraktni 

pojmovi pogodniji za izražavanje univerzalno prihvatljivih misli. 
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I. Magyar megfelelővel rendelkező közmondások, szólások és szóláshasonlatok 
 
 
Zdrav je ko’ kremen. 
Egészséges, mint a kovakő, tűzkő. 
(Kremen = vrlo tvrd mineral staklasta izgleda)  
(Olyan) egészséges, mint a makk. = Teljesen egészséges.7 
 
Idi do pasje vere! 
(Menj a kutyának a hitébe!)  
Menj a csudába! Menj a fenébe! 
Egye meg a kutya (a dolgát!) = /bosszúság kifejezésére:/ Ördög vigye el! 8 
Kutya egye (meg) a máját = /szidalom/ ördög vigye el!  9 
 
Dobar Bog, pa drži. 
(Jó az Isten, mindent kibír.) 
Nagy az Isten állatkertje (sok bolond lakik benne) = sok bolond ember van a 
világon.10 
 
Panti, pa vrati!  
(Ne felejtsd és add vissza!)   
Kölcsönkenyér vissza jár = amit kölcsönkap az ember, azt vissza is kell adnia.11   
 
Dajem ti ri č!  
(Szavamat adom neked vagy átadom neked a szót!) 
Becsületszavamat adom vagy szóhoz juthatsz, beszélhetsz. 
Szavát adja = megfogadja, becsületére ígéri.12 
 
Bog nije nagov al’ je dostižan. 
(Az Isten nem hirtelen, de mindenkit elér. Előbb vagy utóbb mindenki megkapja a 
maga büntetését.) 
Bog ne tuče batinom. 
Isten nem ver bottal = mondják, hogy a gonosz embert csapás éri.13  
 
Krv nije voda. 
(A vér nem víz.) 
A vér nem válik vízzé = senki sem tagadhatja meg alaptermészetét.14  
 
Tako jideš ko’ da juče nisi jio.  
(Úgy eszel, mintha tegnap nem ettél volna.) 
(Úgy) eszik, mintha sohasem evett volna [mintha soha jól nem lakott volna v. mint 
aki soha v. mint aki még ma v. máma nem evett] = illetlen mohósággal eszik.15  

                                           
7 O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások Talentum – Gondolat Kiadó 1996., Debrecen 
461. o.245. 
8 i.m. 400.o. 2065. 
9 i.m. 401. o. 2111. 
10 i.m. 310.o. 405.  
11 i.m. 387.o. 1715. 
12 i.m. 644.o. 1028. 
13 i.m. 309.o. 377. 
14 i.m. 720.o. 339. 
15 i.m. 184.o. 769. 
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Ježi mi se koža.  
(Libabőrös vagyok.) 
A hideg végigfutott rajtam. 
(Előre) borsó(d)zik a háta vmitől = irtózik, fél v. nagyon idegenkedik tőle.16  
 
Sredio sam ju ko’ pandur kučku!  
(Rendbe raktam, mint pandúr a nősténykutyát!) 
Elláttam a baját! Adtam neki! Megkapta a magáét!  
Ellátja a baját vkinek = elbánik vele, elveri v. alaposan megleckézteti.17  
 
Idi u muke paklene. 
(Menj a pokol fenekére). 
A pokol (mélységes) fenekére kíván valakit = azt kívánja, hogy vki, aki nagyon 
terhére van, tűnjön el, menjen bárhova, csak őt ne bosszantsa.18  
 
Ni kraja ni po četka! 
(Se vége se hossza!) 
Se eleje, se hátulja [Se eleje, se veleje; Sem eleje, sem utolja] = csonka, hiányos 
valami.19  
 
Sit gladnom ne viruje! 
(A jóllakott az éhesnek nem hisz.) 
Éh (’éhes ember’) a jóllakottal nem egyaránt dúdol = másképp látja a dolgokat az 
éhbérért dolgozó szegény ember, mint a gazdag.20  
 
Vrana vranu ruga da je crna! 
(A varjú a varjút csúfolja, hogy fekete.) 
Bagoly mondja (a) verébnek, (te v. hogy) nagyfejű = olyan ember dorgál vkit, aki 
hibásabb, mint az akit dorgál; a maga hibáját másnak rója fel.21   
 
Gledi ko’ Boriška! 
Néz,  mint a Boriska. 
Bámul [bámészkodik v. úgy néz] mint (a) borjú az új kapura = bambán néz, ostobán 
bámul.22 
 
Ošlo je u ciganski sokak! 
(Cigány útra ment. )Félrenyelt. 
Cigányútra megy [szalad] vmi = (étel v. ital) nyelés közben a légcsőbe megy.23 
 
 
 
 
                                           
16 i.m. 272.o. 401. 
17 O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások Talentum – Gondolat Kiadó 1996., Debrecen 
64.o. 99. 
18 i.m. 562.o. 696. 
19 i.m. 169.o. 377. 
20 i.m. 167.o. 305. 
21 i.m. 63.o. 64. 
22 i.m 99.o. 1070. 
23 i.m. 115.o. 123. 
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Vuk dlaku minja al’ ćud nikad! 
A farkas a szőrzetét (bundáját) változtatja, de a természetét (modorát) nem. 
Megváltozhatsz külsőleg, de belsőleg nem! 
Kutyából nem lesz szalonna = a rossz természet ellen nehéz küzdeni.24 
 
Na pcu rana, na pcu i zarasla.25 
(A kutyán seb van, a kutyán is benőtt.) 
A kutyán van a seb és a kutyán fog benőni is. 
Eb csont beforr. 
 
Neće grom u koprive. 26 

(Nem fog a villám a csalánba.) 
Nem üt a csalánba a mennykő. 
 
Srce oće a dupe klokoće. 27 

(A szív akarja, de a seg ropog.) 
Sokat akar a szarka, de nem bírja a farka. 
 
S konja na magarca.28 
(A lóról a szamárra.) 
Nagy veszteség ér valakit, jólétből szegénységre jut. 
Ha nincs ló a szamár is jó. 
 
Boje nek trbuv raspane nego da štagod ostane.29 
(Jobb, ha a has szétreped minthogy valami megmarad.) 
Mindent meg kell enni, mert ha megmarad az kidobódik. 
 
Svakog gosta sedam dan je dosta. 
(Minden vendég hét napig elég.) 
Akármilyen vendég három napig untig elég.24  
 
Dere se ko’ gamad u drvetu.25 
(Ordít, mint a féreg a fában.) 
Ordít, mint a fába szorult féreg. 
 
Sadila je bubu u uši.26 
(Bogarat ültetett a fülébe.) 
Bogarat ereszt (tesz) valakinek a fejébe (fülébe). 
 
 
 

                                           
24 i.m. 409.o. 2300. 
25 O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások Talentum – Gondolat Kiadó 1996., Debrecen 
161. o.152. 
26 i.m.120.o.28. 
27 i.m.616.o.286. 
28 i.m.442.o.732. 
29 i.m.270.o 350. 
24 i. m.718.o.293. 
25 i. m. 188.o.12. 
26 i. m.. 89.o. 824. 

27 i. m. 633. 733. 
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Svakom svetu za sebe vuče ruka.27 
(Minden szentnek maga felé húz a keze.) 
Minden szentnek maga felé hajlik a keze. 
 
 
II. Magyar megfelelővel nem rendelkező szólások, közmondások és 
szóláshasonlatok 
 
 
Ići od Bečke do Telečke.  
(Menni Bécstől Telecskéig.) 
Bejárni az egész vidéket, járni-kelni, mászkálni, bolyongani, kóborolni. 
Nem jut ötről a hatra. 
 
Dobit ćeš po turu pa ćeš poznat Baba Julu. 
(Kapsz a fenekedre és megismered Jula banyát.) 
Kikapsz! Megverlek! Fenekedre ütök! 
 
Šila, parala, boje da je spavala. 
(Varrt, bontott, jobb lett volna, ha aludt volna.) 
Semmit sem ér a munkája, feleslegesen dolgozott. 
 
Otac ko’ kolac. 
kolac = karó (Olyan az apa, mint a karó.) 
Semmivel nem törődő édesapa, hasznavehetetlen apa, nem barátságos, nem 
gyerekszerető apa. 
 
Luda pa živi.  
(Bolond és él!) 
Buta ember és éldegél! 
 
Idi do Petra Jovinoga! - eufemizmus 
(Menj József Péterébe!) 
Menj bárhová! Menj valahová! Menj a fenébe! 
 
Sredila bi te ko’ Manda taške!  
(Rendbe raknálak én téged, mint Magdi az ételt! taške = barátfüléhez hasonló sokác 
étel) 
Adnék én neked! Megnevelnélek én téged! 
 
Divovanje – carovanje.  
(Leányélet –császári élet). 
Nagyon a szép lányság. 
 
Uzdaj se u se i u svoje kjuse! 
(Bízzál magadba és a saját családtagjaidba!) 
Csak magadban és a hozzátartozóidban bízhatsz. 
Aki saját magára és saját erejére hagyatkozik. 
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Sio vrag na vraga i ošo do vraga!  
(Az ördög ráült az ördögre, és elment az ördögbe.)  
Elment az ördögbe vagy a pokolba. 
 
Oćeš, nećeš, moraš! 
(Akarod, nem akarod, muszáj!) 
Ha akarod, ha nem, meg kell csinálnod/ meg kell tenned! 
A muszáj nagy úr! 
 
Napada ko’ gladan srat. 
(Támad, mint aki éhes és székelni/ kakilni fog.) 
Támad, mint aki éhes és székelni akar. 
Nem hagy békében/ nyugton. 
 
Divani ko’ priko bundeva. 
(Beszél, mint a tökökön keresztül.) 
Össze-vissza beszél. Értelmetlenül beszél. 
 
Lupat pamet. 
(Veri az eszét.) 
Töri a fejét. 
Nagyon gondolkodik. Erősen koncentrál. 
 
Šta pišloguješ, ti mali pindurko! 
(Mit pislogsz, te picike?) 
Mire vagy kíváncsi, te picike?  
Mit nem tudsz, picurka? Mi nem érthető, picurka? 
 
Došli su stranci pa isterali pitome! 
(Jöttek az idegenek és kizavarták a szelídeket, jókat.)  
Idegenek/ ismeretlenek jöttek, és ők akarnak uralkodni / parancsolni! 
 
Šećkurit se ovamo, onamo! 
(Ide-oda járkálni, sétálgatni. ) 
Céltalanul menni. Bolyongani. 
 
Ko’ Cecina ceca! 
(Olyan, mint a Cecó cecója.) 
Nagyon sós az étel! vagy Nagyon savanyú étel! Szinte ehetetlen az étel annyira sós 
vagy savanyú. 
 
Seke jeke ñevere! 
(Összevissza beszél.) 
Értelmetlen beszéd. 
 
Jarac ko’ kokodarac! 
(jarac = bakkecske) (A bakkecske olyan, mint a kotkodáló tyúkanyó.) 
Vígkedélyű/ jó hangulatú ember vagy vénséges vén öregember. 
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Luda tr či oko duda! Luda ide oko duda! 
(Buta és fut/ szaladgál az eperfa körül.) 
Butaságot csinál, buta dolgokat tesz. 
 
Šuti pa ne laj, mama jugi i olaj. 
(Hallgass és ne ugass, jugi mama és olaj.) 
(mama juga = kukoricából készült gombócszerű sokác étel) 
Hallgass! Tartsd a szád! 
 
Tako jideš ko’ Popini svinji! 
(Úgy eszel, mint Papék disznói!) 
Disznó módra esznek. 
Csúnyán viselkednek, nem megfelelő magatartást mutatnak. 
 
Sad sam ti zašila pamet. 
(Most bevarrtam az eszed) = saját magán varrt, ezért nem illik magunkon ruhát 
varrni. 
Buta maradsz. Nem fogsz tudni gondolkodni. 
 
Ide na Varošhazu, platit kućaado!  
(Megy a városházára, kutyaadót fizetni.) 
 
Uvik se nešto proñe. 
(Mindig van valahogy. Mindig valami kiderül. Valami csak lesz belőle.) 
Mindig lesz valahogy. 
 
Idi do bisa! - eufemizmus 
Menj a fenébe!  
(Menj a dühbe (méregbe)!) 
 
Dobit ćeš batina! 
(Kapsz botokat vagy botütéseket !) 
Megverlek! Kapsz a bottal! Kikapsz! Ki fogsz kapni! 
 
Idi do šintera Barskog! - eufemizmus 
(Menj a bári sintérig!) 
Bar = Bár » ebben a faluban volt régen a dögkút 
Sintér vigyen el! 
 
Idi u peršin! - eufemizmus 
(Menj a zöldségbe! ) 
Hagyjál már békén.  
 
Idi do vraga! - eufemizmus 
(Menj az ördögig!) 
Menj az ördögbe! 
 
Ukrali su sve živo! 
(Elloptak minden élőt!) 
Elloptak minden elmozdíthatót! 
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Čist račun, duga ljubav!  
(Tiszta a számlánk, hosszú a szerelmünk.) 
Rendben vannak a dolgaink, hosszútávon jó lehet a kapcsolatuk 
 
Kad imam i meni treba, kad nemam ne mogu ti vratit! 
(Ha van (pénzem) nekem is kell (szükségem van rá), ha nincs, nem tudom 
visszaadni! ) 
Tehetetlen vagyok ezzel kapcsolatban. 
 
Kad prdi to ne smrdi, al’ kad se upuva da Bog sačuva! 
(Amikor fingik az nem büdös, de ha csak befúj – hangtalanul eresztiki - az Isten 
őrizzen.) 
Ha hangosan fingik, az nem olyan büdös, mintha halkan. 
 
Mrakom došlo, ñubretom prošlo! 
(A sötét hozta, a trágya meg elvitte.) 
Rossz után jónak kell jönnie. Gyógyítás céljára is használták. 
 
Pamet ti u dupetu, oče ti na pazaru. 
(Eszed a seggedben, szemed a piacon/bazárban.) 
Szemmel verés elleni védekező mondás. 
 
Sanka, banka. 
(Álom, bálom.) 
Az álom nem valóság. 
 
Tu mu je pupak odrizan. 
(Itt vágták el a köldökét.) 
Itt jól érzi magát és nem akar innen elmenni. 
 
Sveta Kata - snig za vrata. 
(Szent Katalin hó az ajtóban.) 
Szent Katalinkor hó van az ajtóban. Katalin napkor esik a hó. 
 
Sila Boga ne moli, a Bog silu ne voli! 
(Az erő az Istent nem imádja, az isten az erőt nem szereti.) 
Az erőszak az Istenre nem hat; az Isten az erőszakot nem szereti. 
 
Pijan ko majka! 
(Részeg, mint az anya.) 
Nagyon ittas állapotban van. 
 
Pijemo aldomaš. 
(Áldomást iszunk.) 
Megegyeztünk  és erre iszunk.  
 
Čestito vam Badnje veče Isusovo poroñenje!  
(Boldog szent estét és Jézus születését!) 
Ezt kívánja a ház gazdája háromszor egymás után mondja el. 
A válasz erre: Živ i zdrav bijo! 
Élj és egészséges légy! 
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Ta pa tolko imate pameti ko’ mala kokoš! 
(Hát annyi eszetek van , mint  egy kicsi tyúknak!) 
Tyúkeszűek. Nem tudnak gondolkodni. 
 
Raspaš će se ko’ bundeva. 
(Szétpukkadsz, mint a tök.) 
Szét fog esni, tönkre fog menni. Kidurran, darabokra esik szét. 
 
Dere se ko’ masna tranja! 
(Sír, mint a zsíros rongy.) 
Nagyon sír. Bőg. 
 
Ide ko’ šilo! 
(Megy, mint az ár!)(cipész ár) 
Nagyon jól és könnyen megy bele. 
 
Tako pada ko’ da se aždaje ležu! 
(Úgy esik, mintha sárkányok kelnének ki.) 
Nagyon rossz az idő és esik az eső. 
 
Pod mrak se tikve cvatu. 
(A sötétben virágzik a tök.) 
Későn érkező vendég már nem fogadható. 
Későn jövő vendégnek ajtó mögött a helye. 
 
Igraju ko’ Janoševe ovce. 
(Úgy táncolnak, mint János birkái.) 
Összevissza táncolnak. 
 
Da se latiš Haršanja i on bi se srušio. 
(Ha nekifognál a Harsányi hegynek 
az is összedőlne.) 
Nem ér semmit a munkád. 
Jobb, ha nem csinálsz semmit. Semmi nem megy jól. 
 
On je jedan ženski Pero. 
(Ő egy női Péter.) 
Ő egy nőiesen viselkedő férfi. Olyan, mint a nők, pedig férfi. 
 
Svakom svoje govno gunjica. 
(Mindenkinek a saját szarja birsalmácska.) 
Mindenkinek a sajátja a legjobb. 
Mindenki védi a sajátját. 
 
Viče  - sve glomak stoji. 
(Kiabál, mintha hatalmasan állna.) 
Nagyon kiabál, ordít. 
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Ni kriv, ni dužan. 
(Nem hibás, nem adós.) 
Nem tehet semmiről. 
 
Jedna pa vridna. 
(Egy és érdemes, értékes.) 
Egy és sokat érő. 
 
Dobit ćeš po lalokama!  

(Kapsz az ajkaidra.) 
Kapsz a szádra! Kapsz a pofádra! 
 
Veseli te Bog!  
(Vidámít téged az Isten!) 
Csinálj amit akarsz! Isten áldjon! 
 
Pun mi je tur. 
(Tele van az ülepem.) 
Elegem van belőle. 
 
Jidi, pij a ne trguj ! 
(Egyél, igyál, de ne kereskedj!) 
Megbízhatatlan emberrel nem szabad üzletet kötni. 
 
Štence mamit. 
(Csalogatni a kiskutyákat.) 
Valakit valamire rábeszélni, valahova elcsalni, elcsábítani. 
 
Ko’ Švabo tralala. 
(Mint a sváb ember tralalá-ja.) 
Ugyanazt mondja egyfolytában. 
 
Uvance ko govance. 
(Fülecske, olyan mint a szarocska.) 
Nem nagy dolog. nincs nagy jelentősége. 
 
Smije se ko Pilišija. 
(Úgy nevet, mint a Pilisi.) 
Furcsán nevet, vigyorog. 
 
Ko nosi taj ne prosi. 
(Aki visz az nem koldul.) 
Nem kerülhetsz bajba, ha van nálad, amire szükséged lehet. 
 
Neće Bogar torte, pekmezom je. 
(Nem akar Bogár kutya tortát enni, mert lekváros.) 
Nem akar dolgozni. Nem akar semmi hasznosat csinálni. 
 
Kraj bakin. 
(Vége a nagymamáénak.) 
Mindennek vége. Ezután csak rossz jöhet. 
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Jedno glupo, drugo tupo. 
(Az egyik buta , a másik tompa.) 
Egyik ügyetlen, a másik esetlen. 
 
Pošalji ludo na vojsku, a sam sidi pa plači. 
(Küldd el a hülyét a hadseregbe, te magad pedig ülj le és sírj.) 
Rábíz valaki valamit valakire és ő azt nem végzi el. 
 
Ako ne osta ne bude dosta. 
(Ha nem marad nem lesz elég.) 
Ha evés után nem marad még étel, akkor nem volt elég. 
 
Pušti kučku pod astal – skočit će ti na astal. 
(Enged a kutyát az asztal alá – fel fog ugrani az asztalra.) 
A senkiből lesz valaki. Segíts valakin és ő visszaél ezzel. 
 
Nek ide u Petra! 
(Hadd menjen a Péterbe!) 
Hadd menjen világgá. 
 
Pamet ko dupe. 
(Az ész, mint a seg.) 
Nem ér semmit az esze. Nem tud gondolkozni. 
 
Vojim te ko bilo grožñe i crno. 
(Szeretlek, mint fehér szőlő a feketét.) 
Nem szereti csak ennek a látszatát mutatja. 
 
Mi smo mršave pa masne. 
(Mi soványak vagyunk de zsírosak.) 
A látszat ellenére mi erősek vagyunk. 
 
Malo polupano. 
(Kissé összetört.) 
Kicsit gyenge képességű. 
 
Ide ko za leña.  
(Megy mintha a háta mögé menne.) 
Nem esik jól neki. 
 
Sita guza vesela.  
(A jóllakott segg vidám.) 
Aki jóllakott, az jól érzi magát. 
 
Smije se ko’ vrabac na bundevi. 
(Nevet, mint a veréb a tökön.) 
Nagyon furcsán nevet. 
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Boji se ko’ vrag od tamjana. 
(Fél, mint az ördög a tömjéntől.) 
Fél a tűztől, mint az ördög a tömjéntől. 
 
Napada ko’ zima na golog čojeka. 
(Támad, mint a tél a meztelen emberre.) 
Rászáll, mint hideg a meztelen emberre. 
 
Pinje se ko’ bila uš. 
(Erőlködik, mint a fehér tetű.) 
Nagyon el akar érni valamit. 
 
Ideš ko’ buva brez glave. 
(Mész, mint a bolha fej nélkül.) 
Fejetlenül, össze-vissza mész. 
 
Sa jednim dupetom ne možeš na dvi stolice sist. 
(Egy seggel nem tudsz két székre ülni.) 
Egyszerre nem tudsz mindent elvégezni. 
 
Jak je ko’ prdov. 
(Erős, mint a banyabab.) 
Nagyon erős valaki. 
 
Gotov sud. 
(Vége a bíróságnak.) 
Vége mindennek. Befejeztük. 
 
Ko’ Srka ćevi brkovi. 
(Mint Szrkatyev bajsza.) 
Nagyon ritka, semmilyen, rossz. 
Npr. Iznikla je paprika vrlo ritko. 
 
Smija brez veseja. 
(Nevetés vidámság nélkül.) 
Nincs oka és mégis nevet. 
 
Proće na Đurin Božić. 
(Elmúlik György karácsonyán.) 
Soha sem múlik el. 
 
Pa šta si se šprckala! 
( Hát mit spricceled össze magad!) 
Hát mit tehetetlenkedsz!  
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Tematikus csoportosítás 
 

1. Istennel kapcsolatosak: 
 
 
 
Dobar Bog, pa drži. 
(Jó az Isten, mindent kibír.) 
Nagy az Isten állatkertje (sok bolond lakik benne) = sok bolond ember van a 
világon.30 
 
Bog nije nagov al’ je dostižan. 
(Az Isten nem hirtelen, de mindenkit elér. Előbb vagy utóbb mindenki megkapja a 
maga büntetését.) 
Isten nem ver bottal = mondják, hogy a gonosz embert csapás éri.31  
 
Sila Boga ne moli,a Bog silu ne voli! 
Az erőszak az Istenre nem hat; az Isten az erőszakot nem szereti. 
 
Kad prdi to ne smrdi, al’ kad se upuva da Bog sačuva! 
(Amikor fingik az nem olyan büdős, mintha hang nélküli, mert akkor az Isten őrizzen 
meg!) 
Ha hangosan fingik, az nem olyan büdös, mintha halkan. 
 
Veseli te Bog!  
(Vidámít téged az Isten!) 
Csinálj amit akarsz! Isten áldjon! 
 
 
 
 

 

                                           
30 i.m. 310.o. 
31 i.m. 309.o. 
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2. Evéssel kapcsolatosak: 
 

 
 
Tako jideš ko’ da juče nisi jio. 
(Úgy eszel, mintha tegnap nem ettél volna.) 
(Úgy) eszik, mintha sohasem evett volna [mintha soha jól nem lakott volna v. mint 
aki soha v. mint aki még ma v. máma nem evett] = illetlen mohósággal eszik.32 
 
Sit gladnom nem viruje! 
(A jóllakott az éhesnek nem hisz.) 
Éh (’éhes ember’) a jóllakottal nem egyaránt dúdol = másképp látja a dolgokat az 
éhbérét dolgozó szegény ember, mint a gazdag.33  
 
Napada ko’ gladan srat. 
(Támad, mint aki éhes és székelni/ kakilni fog.) 
Támad, mint aki éhes és székelni akar. 
Nem hagy békében/ nyugton. 
 
Ko’ Cecina ceca! 
(Olyan, mint a Cecó cecója.) 
Nagyon sós vagy nagyon savanyú étel! 
 
Ošlo je u ciganski sokak! 
(Cigány útra ment. )Félrenyelt. 
Cigányútra megy [szalad] vmi = (étel v. ital) nyelés közben a légcsőbe megy.34 
 
Neće Bogar torte pekmezom je. 
(Nem akar Bogár kutya tortát lekváros.) 
Nem akar dolgozni. Nem akar semmi hasznosat csinálni.  
 
Ako ne osta ne bude dosta. 
(Ha nem marad nem lesz elég.) 
Ha evés után nem marad még étel akkor nem volt elég. 
 
Tako jideš ko’ Popini svinji! 
(Úgy eszel, mint Papék disznói!) 
Disznó módra esznek. 
Csúnyán viselkednek, nem megfelelő magatartást mutatnak. 
 
Boje nek trbuv raspane nego da štagod ostane. 
(Jobb, ha a has szétreped minthogy valami megmarad.) 
Mindent meg kell enni, mert ha megmarad az kidobódik. 
 
Sita guza vesela.  
(A jóllakott segg vidám.) 
Aki jóllakott, az jól érzi magát. 
 

                                           
32 i.m. 184.o. 
33 i.m. 166.o. 
34 i.m. 115.o. 
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Ide ko za leña.  
(Megy mintha a háta mögé menne.) 
Nem esik jól neki. 
 
Jidi, pij a ne trguj ! 
(Egyél, igyál, de ne kereskedj!) 
Megbízhatatlan emberrel nem szabad üzletet kötni. 
 
 

3. Fenyegetések: 
 

 
 
Dobit češ po turu pa ćeš poznat Baba Julu.  
Kikapsz! Megverlek! Fenekedre ütök! 
 
Sredila bi te ko’ Manda taške!  
(Rendbe raknálak, mint Magdi az ételt!) 
Adnék én neked! Megnevelnélek én téged! 
 
Dobit ćeš batina! 
Megverlek! Kapsz a bottal! 
 
Dobit ćeš po lalokama!  

(Kapsz az ajkaidra.) 
Kapsz a szádra! Kapsz a pofádra! 
 
Šuti pa ne laj, mama jugi i olaj. 
(Hallgass és ne ugass, jugi mama és olaj.) 
(mama juga = kukoricából készült gombócszerű sokác étel) 
Hallgass! Tartsd a szád! 
 
 

4. Felszólítások (eufemizmusok) 
 

 
 
Idi do Petra Jovinoga! 
(Menj József Péterébe!) 
Menj bárhová! Menj valahová! Menj a fenébe! 
 
Idi do bisa! 
Menj a fenébe! Menj a dühbe (méregbe)! 
 
Idi do šintera Barskog! 
(Bar = Bár » ebben a faluban volt régen a dögkút) 
Sintér vigyen el! 
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Idi u peršin! 
Menj a zöldségbe! 
 
Idi do vraga! 
(Menj az ördögig!) 
Menj az ördögbe! 
 
Idi u Boga Jokinog! 
(Menj az Jóska Istenébe!) 
Menj az Istenbe!  
 
Idi do pasje vere! 
(Menj a kutyának a hitébe!)  
Menj a csudába! Menj a fenébe! 
Egye meg a kutya (a dolgát!) = /bosszúság kifejezésére:/ Ördög vigye el! 35 
Kutya egye (meg) a máját = /szidalom/ ördög vigye el! 36 
 
Uzdaj se u se i u svoje kjuse! 
(Bízzál magadba és a saját családtagjaidba!) 
Csak magadban és a hozzátartozóidban bízhatsz. 
Aki saját magára és saját erejére hagyatkozik. 
 
Šuti pa ne laj, mama jugi i olaj. 
(Hallgass és ne ugass, jugi mama és olaj.) 
(mama juga = kukoricából készült gombócszerű sokác étel) 
Hallgass! Tartsd a szád! 
 
Idi u muke paklene. 
(Megy a pokol fenekére). 
A pokol (mélységes) fenekére kíván valakit = azt kívánja, hogy vki, aki nagyon 
terhére van, tűnjön el, menjen bárhova, csak őt ne bosszantsa.37  
 
Nek ide u Petra! 
(Hadd menjen a Péterbe!) 
Hadd menjen világgá. 
 
 
 
 

                                           
35 i.m. 400.o. 
36 i.m. 403. o. 
37 i.m. 562.o. 696. 
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5. Emberi és állati magatartás párhuzamba állítása 
 

 
 
Vrana vranu ruga da je crna! 
(A varjú a varjút csúfolja, hogy fekete.) 
Bagoly mondja (a) verébnek, (te v. hogy) nagyfejű = olyan ember dorgál vkit, aki 
hibásabb, mint az akit dorgál; a maga hibáját másnak rója fel.38   
 
Gledi ko’ Boriška! 
Néz mint a Boriska. 
Bámul [bámészkodik v. úgy néz] mint (a) borjú az új kapura = bambán néz, ostobán 
bámul.39 
 
Vuk dlaku minja al’ ćud nikad! 
A farkas a szőrzetét (bundáját) változtatja, de a természetét (modorát) nem. 
Megváltozhatsz külsőleg, de belsőleg nem! 
Kutyából nem lesz szalonna = a rossz természet ellen nehéz küzdeni.40 
 
Jarac ko’ kokodarac! 
(jarac = bakkecske) (A bakkecske olyan, mint a kotkodáló tyúkanyó.) 
Vígkedélyű/ jó hangulatú ember vagy vénséges vén öregember. 
 
Ta pa tolko imate pameti ko’ mala kokoš! 
(Hát annyi eszetek van , mint  egy kicsi tyúknak!) 
Tyúkeszűek. Nem tudnak gondolkodni. 
 
Igraju ko’ Janoševe ovce. 
(Úgy táncolnak, mint János birkái.) 
Összevissza táncolnak. Nem tudnak táncolni. 
 
Ni kriv, ni dužan. 
(Nem hibás, nem adós.) 
Nem tehet semmiről. 
 
Pamet ko dupe. 
(Az ész, mint a seg.) 
Nem ér semmit az esze. Nem tud gondolkozni. 
 
Kraj bakin. 
(Vége a nagymamáénak.) 
Mindennek vége. Ezután csak rossz jöhet. 
 
Jedno glupo, drugo tupo. 
(Az egyik buta , a másik tompa.) 
Egyik ügyetlen, a másik esetlen. 
 

                                           
38 i.m. 63.o. 
39 i.m 99.o. 
40 i.m. 409.o. 
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Smije se ko Pilišija. 
(Úgy nevet, mint a pilisija.) 
Furcsán nevet, vigyorog. 
 
On je jedan ženski Pero. 
(Ő egy női Péter.) 
Ő egy nőies férfi. Olyan, mint a nők, pedig férfi. 
Nagyon szereti a nőket.  
 
Luda tr či oko duda! Luda ide oko duda! 
(Buta és fut/ szaladgál az eperfa körül.) 
Butaságot csinál, buta dolgokat tesz. 
 
Zdrav je ko’ kremen. 
Egészséges, mint a kovakő, tűzkő. 
(Kremen = vrlo tvrd mineral staklasta izgleda)  
(Olyan) egészséges, mint a makk. = Teljesen egészséges.41 
 
Krv nije voda. 
(A vér nem víz.) 
A vér nem válik vízzé = senki sem tagadhatja meg alaptermészetét.42  
 
Otac ko’ kolac. 
kolac = karó (Olyan az apa, mint a karó.) 
Semmivel nem törődő édesapa, hasznavehetetlen apa, nem barátságos, nem 
gyerekszerető apa. 
 
Šta pišloguješ, ti mali pindurko! 
(Mit pislogsz, te picike?) 
Mire vagy kíváncsi, te picike?  
Mit nem tudsz, picurka? Mi nem érthető, picurka? 
 
Pijan ko majka! 
(Részeg, mint az anya.) 
Nagyon ittas állapotban van. 
 
Raspaš će se ko’ bundeva. 
(Szétpukkadsz, mint a tök.) 
Szét fog esni, tönkre fog menni. Kidurran, darabokra esik szét. 
 
Dere se ko’ masna tranja! 
(Sír, mint a zsíros rongy.) 
Nagyon sír. Bőg. 
 
Pošalji ludo na vojsku, a sam sidi pa plači. 
(Küldd el a hülyét a hadseregbe, te magad pedig ülj le és sírj.) 
Rábíz valaki valamit valakire és ő azt nem végzi el. 
 

                                           
41 O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások Talentum – Gondolat Kiadó 1996., Debrecen 
461. o.245. 
42 i.m. 720.o. 339. 
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Pušti kučku pod astal – skočit će ti na astal. 
(Enged a kutyát az asztal alá – fel fog ugrani az asztalra.) 
A senkiből lesz valaki. Segíts valakin és ő visszaél ezzel. 
 
Vojim te ko bilo grožñe i crno. 
(Szeretlek, mint fehér szőlő a feketét.) 
Nem szereti csak ennek a látszatát mutatja. 
 
Mi smo mršave pa masne. 
(Mi soványak vagyunk de zsírosak.) 
A látszat ellenére mi erősek vagyunk. 
 
Svakom svoje govno gunjica. 
(Mindenkinek a saját szarja birsalmácska.) 
Mindenkinek a sajátja a legjobb. 
Mindenki védi a sajátját. 
 
Ko’ Švabo tralala. 
(Mint a sváb ember tralalá-ja.) 
Ugyanazt mondja egyfolytában. 
 
Ko’ Srka ćevi brkovi. 
(Mint Szrkatyev bajsza.) 
Nagyon ritka, semmilyen, rossz. 
Iznikla je paprika vrlo ritko. 
 
 

6. A magyar nyelvből átvett szavak által létrejött szólások 
 
 
Ide na Varošhazu, platit kućaado!  
(Megy a városházára, kutyaadót fizetni.) 
 
Šta pišloguješ, ti mali pindurko! 
(Mit pislogsz, te picike?) 
Mire vagy kíváncsi, te picike?  
Mit nem tudsz, picurka? Mi nem érthető, picurka? 
 
Pijemo aldomaš. 
(Áldomást iszunk.) 
Megegyeztünk  és erre iszunk.  
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7. A vallással és hittel kapcsolatos szólások 
 
 
Sveta Kata - snig za vrata. 
(Szent Katalin hó az ajtóban.) 
Szent Katalinkor hó van az ajtóban. Katalin napkor esik a hó. 
 
Čestito vam Badnje veče Isusovo poroñenje!  
(Boldog szent estét és Jézus születését!) 
Ezt kívánja a ház gazdája háromszor egymás után mondja el. 
A válasz erre: Živ i zdrav bijo! 
Élj és egészséges légy! 
 
 

8. A gyógyításról és a babonaságról szóló mondások 
 
 
Mrakom došlo, ñubretom prošlo! 
(A sötét hozta, a trágya meg elvitte.) 
Rossz után jónak kell jönnie. Gyógyítás céljára is használták. 
 
Pamet ti u dupetu, oče ti na pazaru. 
(Eszed a seggedben, szemed a piacon/bazárban.) 
Szemmel verés elleni védekező mondás. 
 
Sanka, banka. 
(Álom, bálom.) 
Az álom nem valóság. 
 
Sad sam ti zašila pamet. 
(Most bevarrtam az eszed) = saját magán varrt, ezért nem illik magunkon ruhát 
varrni. 
Buta maradsz. Nem fogsz tudni gondolkodni. 
 
Na pcu rana, na pcu i zarasla.43 
(A kutyán seb van, a kutyán is benőtt.) 
A kutyán van a seb és a kutyán fog benőni is. 
Eb csont beforr. 
 
Proće na Đurin Božić. 
(Elmúlik György karácsonyán.) 
Soha sem múlik el. 
 
 
 

                                           
43 O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások Talentum – Gondolat Kiadó 1996., Debrecen 
161. o.152. 
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9. Az időjáráshoz kapcsolódó szólások 
 
 
Tako pada ko’ da se aždaje ležu! 
(Úgy esik, mintha sárkányok kelnének ki.) 
Nagyon rossz az idő és esik az eső. 
 
Pod mrak se tikve cvatu. 
(A sötétben virágzik a tök.) 
Későn érkező vendég már nem fogadható. 
Későn jövő vendégnek ajtó mögött a helye. 
 
Neće grom u koprive. 44 

(Nem fog a villám a csalánba.) 
Nem üt a csalánba a mennykő. 

                                           
44 i.m.120.o.28. 
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Mohács környéki szláv eredetű földrajzi nevek csoportosítása képzők szerint  
 
 

Bevezetés 
 
Mohács kialakulásáról, mint középkori településeink nagy részéről, hallgatnak az 

írásos források. Mohács nevének eredete azonban bizonytalan. A magyar moha szó 

szláv, vélhetően szlovénből származó előzményére megy vissza. A moha szónak a 

középkorban mocsár jelentése is volt, ezt alátámasztja, hogy a település ingoványos, 

mocsaras területen jött létre. A Mohács helynevet így magyarázzák az öreg halászok: 

gyakran aludtak éjjel a szabadban moha ágyon. Így lett moh ágy < moha ágy < 

Mohás < Mohács. 

Mohács falu legkésőbb a 11. század végére jött létre. Szent László király 1093-ban a 

pécsi püspökségnek birtokokat adományozott, s ezek között volt Mohács és a 

szomszédos Lánycsók. Az adománylevél nem maradt fenn, és hiteles oklevélben is 

csak Nagymartoni Pál országbíró említi először.45 A falu kifejlődését a terület 

kedvező földrajzi helyzete segítette. A nagyforgalmú hadiút közelsége, másrészt a 

Duna és víziútja meghatározóan befolyásolta a falu fejlődését. A legfeljebb 150-200 

lakosból álló, jobbára halászattal foglalkozó kis püspöki falu viszonylag békében 

élhette életét, nem történt semmi olyan rendkívüli esemény, amit a krónikák 

említésre méltónak találhattak volna. 

Az 1241/42-es tatárjárás súlyosan érintette Baranya megye keleti részét, így Mohács 

pusztulását szinte biztosra vehetjük. Azonban a település nemcsak, hogy gyorsan 

kiheverhette a tatár pusztítást, hanem fejlődésnek is indult a 13. század második 

felében. Ezt támasztja alá egy 1280 körülre tehető oklevél, mely szerint IV. László 

király anyja, Erzsébet királyné, Baranya megye számára Mohácson tartott gyűlést.46 

Ez is jelzi, hogy a falu kezd kiemelkedni a környék települései közül. 

A falu a török hódoltság alatt lakott helység, neve pedig Mihács volt. Népessége 

ezalatt valószínűleg többször is kicserélődött. A városban főleg református magyarok 

és görögkeleti délszlávok (rácok) éltek, az egykori Kismohácson - ma a város 

belterülete – pedig ugyancsak magyarok. A hódoltság után ezek mellé települtek 

katolikus délszlávok (sokácok); és a 18. század legelejétől kezdve németek. A város 

népessége a későbbi betelepülésekkel számottevően gyarapodott. 

                                           
45 Tanulmányok Mohács történetéből Ódor Imre Mohács, 1993. 11.o. 
46 Tanulmányok Mohács történetéből Ódor Imre Mohács, 1993. 13.o. 
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1850-ben már 2576 katolikus délszláv (sokác) és 614 görögkeleti délszláv (szerb) 

lakót írtak össze, 1970-re a délszláv lakosság száma 1472-re nőtt.47 

„A magyarok a hagyomány szerint Szebény községből származtak ide. Sokácok már 

ez előtt is voltak.”48 

A szigetiek főként a Bácska-Bánát falvaiból szüremkedtek be a visszavonuló 

sokácok helyébe. Így vált német többségűvé Csebe, Élesd, Riha, Sárhát, Szamovác. 

A szerbek úgy tudják, hogy őseik egy része már török hívásra telepedett le; más 

részük a Velika seoba ’Nagy költözés’ idején (a harmadik hullámban 1688-89-ben), 

Arzen Čarnojevič pátriárka vezetésével viszont a török elől menekült 

Magyarországra. 1577-ben a lakosság egyharmada szerb; 1655-ben pedig már 

Mohács a püspöki székhelyük. Az 1778. évi összeírás szerb-horvát többséget jelez: 

334 családot; 1910-ben már 499 szerb élt Mohácson. Az optálás után (1930-ban) 135 

szerb nyelvű maradt a városban.49 Házaikba sokácok költöztek, magyarok nem. 

 

 

A sokácok eredetét a busójáráshoz kapcsolódó néphagyomány őrzi. Eszerint a török 

dúlás elől menekültek Magyarországra. Amikor a török alatt elviselhetetlenné vált az 

életük, akkor átszöktek a szigetre. A férfiak uszkocsi néven (uskok ’török uralom 

elől menekült délszláv harcos’ nyelvjárási többes száma) szabadcsapatot alapítottak, 

a nevük, sokác is innen ered. Régebbi hazájuk és eredetük erősen vitatott. Korábbi 

csoportjuk valószínűleg Dalmáciából, az ún. Primorjeből és Belovár megyéből indult 

el, a későbbiek Hercegovinából, a Narenta és a Bunya folyók völgyéből.50 Nem 

egységes eredetűek, vannak köztük áttért szerbek (ezt az azonos szerb és sokác nevek 

látszanak igazolni), s a szomszédos sokác telepekről is idevándoroltak is. A 

többségük bunyevác. Valószínűleg a sokácok, bunyevácok, bosnyákok, horvátok s 

más balkáni szláv nemzetiségek itt olvadtak össze egységes etnikummá, bár a 

statisztikák szinte mindmáig külön sorolják fel a sokácokat és a horvátokat. 

                                           
47 Baranyai  levéltári füzetek – 50. Mohács földrajzi nevei Hoffmann Ottó Pécs, 1983. 413.o. 
48 Baranyai  levéltári füzetek – 50. Mohács földrajzi nevei Hoffmann Ottó Pécs, 1983. 413.o. 
49 Baranyai  levéltári füzetek – 50. Mohács földrajzi nevei Hoffmann Ottó Pécs, 1983. 414.o. 
 
50 Baranyai  levéltári füzetek – 50. Mohács földrajzi nevei Hoffmann Ottó Pécs, 1983. 414.o. 
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A - ce és –išće végűek, mely képző gyakran valamilyen hely megjelölésére utal a 

sokác tájnyelvben ugyanígy a horvát irodalmi nyelvben megtalálható az – ište 

képző (prenoćište – szálláshely, gnjezdište – fészekrakó hely) 

 
Taborišće. TABORISTE,n. oko, tabor,logor, mjesto, gdje je nekoć bio tabor. U 
Vitezovićevu riječniku –castroum locus, in guo castra metata fuerant-. Tilesa zgu 
vani iz taborisc.  Aut. Dalmatin nov. test. 2. 156. –Ispor. Tjelesa spasuju izvan okola. 
Vuk jevr.. 13, 11. Corpora cremantur extra castra.- Pustimo lesko taborisce. Mrnovic 
osm. 64. Anñeoska taborišća i cereza obrejeni Mihovil Kavanin – 1913- 476. 
Prošavši svekoliko taborište ništa drugo ne vidiše niti najdoše. Rapić 416. 
2. n. topogr. Ime a. selo u petrinskom kotaru u Hrvatskoj. Razdjel. Hrv. Is slav. 46.- 
b. ime mahali u bos.-kostajničkom kotaru u Bosni. Popis zit. Bos. I herc. 182.- c. ime 
kraju, oranici i livadi u gospićkom kotaru u Hrvatskoj. Yborn. Za nar. Ziv. 22, 24o.- 
d. mjesto u kragujevačkom okrugu u Srbiji. Niva u Taborištu. Srp. Nov. –1874- 257.  
Táborhegy – itt táboroztak 3 napig a mohácsi csata előtt a magyarok. A szó töve a 
tabor, egyértelmű, hogy a horvát nyelvben is magyar eredetű és magyarul is tábor és 
ehhez kapcsolódik a fent említett- a hely megjelölésére szolgáló –išće képző. 
 
Pralište Prališće, n. mjesto na potoku ili na rijeci, gdje žene peru rublje. Izmeñu 
riječnika samo u Stuličevu –lovationis locus-. Govori se u policama. Zborn. Za nar. 
Ziv. 8,199,- u Samoboru – upravo prališće-. Hefele. 
Németek Duna-parti mosóhelye, de ezt a későbbiekben még részletezem. 
 
Novo Vašarišće  -  Újvásártér  - még a mai napig is Mohácson a vásárok 
megtartására kijelölt helyet pontosan így használják a sokácok és a szerbek 
egyformán a városban. A vasar azaz vásár szótőhőz kapcsolódott az –išće képző. 
Prališće  -  rév-mosóhely sokácok mosóhelye a Sokác-révtől délre. 
 
Prališće,  Racko Prališće   -  Szerbek mosóhelye 
Itt és a fent említetteknél egyértelmű, hogy prati – mosni igéből alakult ki és erre a 
célra kijelölt helyet fejez ki. Az már egy teljesen más kérdés, hogy miért volt a 
Dunán külön mosóhelyük a németeknek, sokácoknak és a szerbeknek. Erre a 
problematikára egy másik dolgozatomban kívánok részletesen kitérni. 
 
Gornije  Selišće, Veliko  Selišće  - Sátorhely, Sátorhely-puszta. Azonban itt 
szeretném jelezni, hogy ezt a Mohácstól nem messze található falut a mohácsi 
sokacok Šatorišćenek hívták és mindmáig is így nevezik. A Šatorišće a ’sátor’ ótörök 
eredetű szóból van. 
 
 Az 1879-es térképék szerint, melyek Mohácson a Földhivatalban találhatók, Selišće 
elnevezésű terület van a Mohácsi szigeten. 
 
Selišće  -   A Bmfn-ben erdőnek fordították. Nem valószínű, hogy ez így megfelelő 
elnevezés, sokkal inkább a selo-falu főnévből, vagy a seliti se-költözni igéből 
származhat. 
 
Selišće Malo  - kicsinyítő melléknévvel ellátott előbb említett főnév. (deminutiv) 
Az -ica végűek, mely képző a leggyakrabban előforduló képzők egyike a horvát 
nyelvben; nemcsak a hely kifejezésére (krojačnica – szabóműhely brijačnica – 
borbélyműhely), hanem sok nőnemű főnév végződéseként is ismert 
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Vodica Surduk – Racka  vodica, Sveti Bunar – a víz szó kicsinyítő képzővel  
/deminutiv/ vizecskét jelenthetett. A mai szokások szerint is Mohácstól néhány 
kilométerre található hely, amelyet a mohácsi szerbek, görögkeleti vallásúak 
búcsújáró helynek tartanak és oda eljárnak rendszeresen.  
 A bunar szó kutat jelent, mely szintén a víz jelentőségére és ottlétére  utal. 
 
Popivica, Igralište –Bmfn-ben a következőt olvashatjuk: a század végén a sokác 
lányok és legények vasárnap délutáni játszóhelye- jelentése ’ papné, pap kedvese ’ 
valószínűleg egy népi játék elnevezése. Lehet, hogy a pjevati „énekelni” sokác 
variánsának pivati-ból eseteleg popivati-ból(jelentése elénekelni) képződött; és az 
igraliste egyértelműen ma is játszóteret jelent. 
Az AR-ben a ’piće, napitak’ is adatolt. 
 
Đokina Nogavica  - Bmfn-ben ez áll, DJ. ÚR –gúnynév alakjáról – egykori 
gazdájáról –Gyura, Gyurka számára. Véleményem alapján az   -ina a birtokos 
melléknév képzője és birtoklást fejez ki, vagyis ez a hely egy  ilyen nevű személynek 
a tulajdonát képezi. Az elnevezés második része a Nogavica pedig a nadrágszárat 
jelenti, amely esetleg ennek a földdarabnak alakjára, formájára utalhat. 
 
Grabinica – Grabenica – nem szerepel sehol ennek a magyarázata. Lehet hogy a 
grabiti-merni, kanalazni igéből alakult ki, ahol vizet mertek vagy valami mást. A szó 
közepén található ’i vagy ’e az ikavica / i-zős forma, mely a mohácsi sokácok 
nyelvére jellemző illetve az e-zős, ekavica pedig a szerb nyelv használatát érezteti 
velünk. 
Vö. AR: grab 1. ’Carpinus bertulus’ (közönséges gyertyánfa); 2. férfinév.  
Graba: ’prokop. jarak’. 
A Grabenica elnevezés még ma is ismert, a sokácok használják, a temető mögötti 
területre, mely a mező utcával határos és már beédítették. jelenleg az új Tűzoltósági 
épületek találhatóak ott. 
 
Buziglica –A Bmfn-ben török jelentés olvasható,a’ les temploma’- elszlávosított 
helynév, mely közel Horvátországhoz, Dályok-Dubosevica határában helyezkedik el. 
Vö. AR: búza 1. ’piće  od žita i vode’, zythum (<török). Sedimentum (bor) ’seprő, 
lerakódás’. 
 
Kisovica  -Kišovica- f. vidi kišnara – U Božnjakovini. Kisnara – f. Rana viridis. L. 
žaba u Gracu u Slavoniji. Elképzelhető, hogy a ’kiša’ –’eső’-ből van és használhatott 
forrásként e hely elnevezésénél. A térképek tanulmányozása alapján a Mohácsi 
szigetben Kanda felé,  a töltés mellett Baba Kišovica megnevezésű szátó terület 
ismert a mai napig is. 
Kis nevű ember nevéből is képezhették, vö. Janoševica. Általában mohácsi 
helynévadás esetében kell azt is figyelembe venni, hogy a város háromnyelvű, tehát 
magyar vagy német szavakból is képezhettek horvátul helyneveket és fordítva. 
 
Dunlivica –A Bmfn a dusla -nádsíphoz köti.  
 
Duž  Šlivika  - a szilvás mellett-ként fordítják a Bmfn-ben. Talán a dug- szóból 
jöhetett létre, melynek van olyan jelentése is valami mellett fekvő, amellett el terülő. 
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Duž – praep. Secundum, kad se što pruža ili miče uz što drugo u svu dulinu koliko je 
ovo dugo. Ovo stoji u gen. – Radi postana vidi 2.. duž, osobito pri kraju. – U naše 
vrijeme. Da ne bi koji Crnogorac u duždevu državu od turske sable utekao, bili su –
Mlečići- i svoju vojsku postavili duž sve Crne Gore. D. Milaković. Grlica 2. 58. I vi 
drugi duž Dunava. B. Radičević. 
-Pancevo- 188O- 77. Vidi D. Daničić, sr. Sintaksa. 164. 
 
Šlivika  -  Šlivik  - šlivik, šlivika m. šlivak, šlivar. Köztudott, hogy ezen a területen 
sok szilva termett és innen kaphatta nevét is ez a rész. A mohácsi sokác tájnyelvben 
gyakran előfordul a Šjivik, mely szilvás, gyümölcsös részt jelent.  
 
U riječniku Vukovu s naznac. Akc. –der Pflaumengarten,  prunetum- i u Ivekovicu – 
mjesto, kud su slive posañene, vidi šlivak, šlivar, bašća. 2.riječi s takvim nast.kod 
aptik, s potvrdama, koje se i ovdje navode- Neg/ joj /kravi/ metnes sina u šliviku. M. 
A. Refković sat, 1O7. Slepići u šliviku,t. j. mali šlivici. Vuk rječn. S. v. slepic. U 
Runanim isčekat se hoce kod studene vode Teferice u runanskim zelenim šlivicima. 
Nar. Pjes. Vuk 4, 253. Gdje se šlivik kosi, tamo se rakija prosi. Nar. Bl. Kapet. 3O6. 
Laje kera u našem šliviku, trči majko, ujest će mi diku. /Otok u Slav./ 
 
Konjica  - L. vidi konanstvo 
f.hrpa od četiri ili pet oraha, kestena ili cesa sličnoga i to tako, da jedan na ostalih 
leži.  Na Rijeci. F. Pilepic 
f. mjesno ime 

a. grad u Hercegovini. Statist. Born. 115- 
b. u Mikalinu rjecniku, Konica, grad u arbanaskoj zemli, Cassiope, 

Phallacrum. 
 
A Bmfn-ben a következőt olvashatjuk, a Csele-patak torkolatánál ló-gázló, lóitató- itt 
halt meg II. Lajos, sok lótetem, szerszám található. 
 
Valóban a konj jelentése a magyar nyelvben ló, tehát könnyen elképzelhető, hogy 
ezen a helyen a lovak itatása történt, valamint az ásatások során megtalált számos 
lótetem és lószerszám igazolja elnevezését és a magyar történelem során itteni 
szerepét is. 
 
Rončevica – od Rončić, m. dem. Od ronac, isto je ronac 2, cindus cindus. Tako ima 
M. Hirtz rječnik zool. Naz. 2,419 s potvrdom, Ta ptica slobode naših gorskih i 
planinskih potoka zove se oko Sluna rončić, oko Kosina Gornega norac, 
jer’zanori’/zaroni/. D. Hirc Nast. Vjesnik 7,150. U gradi ovoga rječnika našla se 
jedina potvrda, rončić, cindus aguaticus, od nepoznatog prinosnika, a mogao bi to 
biti bas D. Hirc. 
 
A Bmfn-ben azt találtam, hogy a ’rončić’ magyar jelentése vízirigó szóból ered:  
rončevica: a ronac ’búvármadár’ vagy ’bukóréce’ jelentéssel bír, vö. Veliki Anić: 
ronac ’ptica močvarica’ lat. neve Mergus merganser. A helynév pontos jelentése 
azonban nem ismert. 
 
Janoševica – a  Bmfn-ben János feleségének dűlőjeként szerepel.  
Janes – m. ime muško, vidi Janko, mag’ János. Biztosan a magyar János szóból 
képezték. 
Janoša – f./’/ ime žensko /’/, isporedi Janoš.- 
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      Prije našega vremena. Janosa. S. Novaković pom.114. 
Janošević  - m. prezime /po ocu Janošu/ 
     U naše vrijeme. Miloš Janosević. Rat. 91. 
Pontosan ismert elnevezés a Mohácsi szigeten Sárhát falu határában szántó, de 
helyenként mocsaras terület néhány tanya található rajta. Édesanyámnak éppen e 
területen születől örökölt tanyája volt és földterülete, ahova gyakran jártunk 
dolgozni. 
 
Az  -ac végűek, gyakori képzője a hímnemű valamilyen foglalkozást (putopisac – 
útleíró, jezikoslovac –nyelvész), esetleg származást kifejező főneveknek, avagy 
birtoklást is kifejezhetünk ezzel a képzővel  
 
Đurñevac   -ñurñevca,m. uprav onaj koji pripada Đurñu, ali dolazi samo s osobitijem 
značenima. 
Akc. Kaki je u gen. Sing. Taki je u ostalijem padežima, osim nom. Sing. I acc. Kod 
je jednak nominativu, i gen. Pl. ñurñevaca. 
A. vidi ñurñervstak.- u Vukovu rječniku 
B. ime mjestima. Aa./ selo u Srbiji u okrugu valevskom. K. Jovanović 1O3.-bb. Selo 
u Hrvatskoj u podžupaniji bjelovarskoj. Pregled 81. Može biti da je isto mjesto što se 
pomine XVIII vijeka Mate iz Đurñevca. Starine. 12,41. /oko 1719/. 
C. vidi ñurñica. B. Šulek, im. 69. 
D. chenopodium olidum Sm. Neka trava, smrdeca loboda. – u Parčićevu 
rjecniku,vulvoria, erba’. 
A Bmfn című könyv írója szerint tulajdonosáról Gyurgyoról nevezték el és a Csele 
patak mellett található. 
 
Sisatovac – Šišatovac –  A Bmfn írójának véleménye szerint szerb juhlegelő és 
birkanyíró hely. 
m. manastir i selo u Fruskoj gori u mitrovačkom kotaru. A. u navedenom značenju. 
U Vujovu rječniku s naznač. Akc. I sastavivši manastir i narekoše Sisatovac. /Svitak, 
koji se cuva u oltaru crkve u Sisatovcu, 152O/ 
Od glagola šišati, strići kosu do kože, šišati ovce   
Valószínűsíthető ez a megfelelő elnevezés, hiszen sok juh volt ezen a vidéken és 
ismerve e helyet, alkalmas is lehetett a juhok lenyírására, legeltetésére és 
pihentetésére. 
Idős sokác anyanyelvűektől megtudtam, hogy a töltés mellett a Káplár kocsma 
mentén elhelyezkedő árterület neve. Gyakran állatokat, disznókat legeltettek itt. 
  
Samovac – Szamávacz- foka- a Bmfn-ben semmilyen magyarázattal nem 
találkoztam, de határozott gyermekkori emlékeim vannak arról, hogy a Mohácsi -
szigeten így elnevezett földterületén szüleimnek és nagyszüleimnek jól termő 
búzaföldjük volt . Jómagam is nyári szünidőben mezőgazdasági munkákat végeztem 
ezen a helyen. 
A horvát és szerb nyelv nagy szótárában a következő áll -      m. ime 
A. lično muško ime u Lici, Samac, Samojlo. Zborn. Za nar. Ziv. 21,359.- 
B. prezime medu Srbima u kotaru novogradiškom i novskom u Hrvatskoj. Sem. 
Pakr. /1898/ Dod. G. 36. U Lici. Zborn. Za nar. Ziv. 21,329. –  
C. ime mahali u krupskom kotaru u Bosni. Popis zit. Bos. I herc. 256. 
D. neko zemlište u beogradskom okrugu u Srbiji. Niva na Samcu. srp. nov. /1875/ 
1O43. 
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Topolovac  - Topolovca,m. topogr. Naziv, na kajkavskom području je Topolovec. 
Nalazi se od XIII vijeka 
a. ime sela, mjesta, zemlišta, imana, brda. U Hrvatskoj i Slavoniji od XIII vijeka do 

danas. Terra Topalo /v/ech vocata … inter duos aguas Lomnicha i Chernech. 
/Prodaja zemlišta pred kaptolom zagrebaškim, u Zagrebu 1279/. Cod. Dipl. 6. 
323. 

b. Ime potoka i vrela 
c. A Bmfn a topola ’nyárfa’ szóból ered, topolov, topoly valamint megjegyzik még, 

hogy ebből faragták a cua-csónakot. Tehát egyértelmű és világos a neve, hogy 
ezen a részen sok nyárfa állott, vagyis nyárfákkal beültetett terület. 

 
Topolovacz-linia- a ’linia ’ kifejezés a sokác lenija szóból van, mely földes utat 
jelent. Érdekessége az elnevezésnek, hogy nem a horvát szórendet követik az 
alkotóelemek. 
 
Az - in és - ina végűek: ez a képző a horvát nyelvben a nőnemű főnevekből képzett 
birtokos melléknév, mely hímnemű és nőnemű birtokra utal. 
 
Čelin – Bmfn-ben a Cselei -völgy neve, Mohácson elég gyakori vezetéknév a 
sokácoknál a Cselinác, mely gazdáról, a föld tulajdonosáról is jöhetett ez a helynév. 
A jelen állapotoknak megfelelően most is van Cselinác -szurdok Mohácstól nem 
messze a szőlőhegyen. Érdekes  prope Danubium (megjegyzés a földrajzi neveknél, 
hogy ez a hely čelinko brdo tulajdonosához kapcsolódik. 
Megjegyzésként ez áll: adj. Vidi pčelin. 
Pčelin – posses. Od pčela. Izmeñu riječnika samo u Mikalinu./pcelina lubica/ i u 
Stuiličevu /pčelin, pčelini, apum, ad apes spectaus s naznakom, da da je iz Belina 
rječn., ali u tome rječniku nema toga pridjeva/.A sad se pčelin med u gorko obrati. S. 
Menčetić 327. Kad se vije s gore pčelini raj. Krnarutić 14 b. Biše nas velik broj… 
kakono pčelin raj. Baraković vil. 83. Ne mož izet med bez pčelina obada. Poslav. 
Danić. Travan pčelinom se maže. J. S. Relković 239. Ima li matica, koju slide ta 
pčelina dica. 24O. 
Tehát ez a magyarázat szerint az elnevezés a pčela ’méh, méhecske’ szóból van; a 
szó elején található p eltűnt esetleg nehéz kiejtése miatt összeolvadt vagy lekopott. 
Somberek falu felé haladva található hegyoldal és szántó, viszonylag lankás terület. 
Ugyanakkor Kiss Lajos Földrajzi nevek etimológiai szótában (Akadémiai Kiadó, 
Budapest 1980 158. old.) olvasható, hogy nevét az ott lévő Csele patakról kapta. 
’Mohács fölött a Dunába torkolló patak’ (1709 -12: Cselé pataknak: Cserei: Hist. 22, 
de 1. 1640/1641: Csele: Laskai 163 is). A patak ott torkollik  Dunába, ahol a 
középkorban Csele(j) (1248: Cheley: Györffy 1: 293) falu feküdt: róla kapta nevét is. 
A falut azért hívták így, mert egy Cselej nevű személynek volt 
ott a háza: 1. 1236/1239: in domo Čhelei  prope Danubium (= Cselej házában a Duna 
mellettSzlov.Juh.2:115: Profous 1:263,5:146: Györffy 1:293: Kristó – Makk 
_Szegfű: A Hist. Szeg. 44:66  
 
Janjin  – a mai pontos magyar neve Jenei -hegy, de a Bmfn-ben azt találtam, hogy a 
mondahős Kraljević Markó szeretője egy szép nő Janja magyarul Ágnes volt és 
innen van e földrajzi név eredete. Számomra ez kissé meseszerű, bár az –in végződés 
a horvát nyelvben a birtokos melléknév végződése, amit eddig is már említettem. 
Adj. Koji pripada Janji. Susretega mladaničan  Janjin brajine. Nar. Pjes. Vuk. 1. 613. 
Kada dode do Janjina dvora. Nar. Pjes. Juk. 98. 
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Janjin ma is megtalálható a Szabari úton haladva mindkét oldalon, tehát jobbra és 
balra egyaránt. 
 
Janjina – f. ime mjestima. 
a. selo u Stonskom Ratu blizu Dubrovnika. – Od XIII vijeka, a izmedu rjecnika u 

Daničićevu. Janinu. Mon. Serb. 1O. /1222 – 1228/. Janina. Schem. Ragus 1876. 
44. 

b.  selo u Hercegovini u okrugu mostarskom. Statist bosn. 24O.. 
c.  mjesto u Srbiji u okrugu smederevskom. Livada u Janini. Sr. Nov. 1874. 74. 
d. Janina planina, nekakvo mjesto u narodnijem pjesmama i otale u Vukovu 

rječniku. Kroz nekakvu Janinu planinu. Nar. Pjes. Vuk. 2. 414. Koliko je Janina 
planina, ne mogu je zdrali prezdraliti. Nar. Pjes. Kras. 1. 145. 

 
Kr čevina -  f. mjesto gdje se suma iskrčila /obično za to, da se zemlja može raditi/ - 
isporedi trebežina. – Od XVIII vijeka, a izmeñu rječnika u Vukovu /’das rodeland’, 
terra silvis liberata, novale’/ 
a. uopće 
b. mjesno ime – isporedi  i krčevine. – Vrlo se mnogo mjesta ovako zove. N. p. u 

Bosni, u Hrvatskoj, u Srbiji  
A Bmfn-ben egyszerűen csak annyi olvasható, hogy legelő. Feltételezhető, hogy a 
fenti sorokban leírtak alapján valóban az erdőt kivágták és így jött létre ez a földrész 
elnevezése a krciti igéből, melynek pontos magyarázata megszabadítani a talajt 
kövektől, bokroktól és egyéb növényzettől és azt megművelhetővé tenni. 
A helybéli sokácok állítása szerint egy gazdáról kapta e terület a nevét. Mohácstól a 
horvát határig terül el. Nagyobb részben szántó, de korábban gyümölcsös is volt ezen 
a helyen.   
 
Planina – a mai napig is Mohácson az egész szőlőhegyet így hívják. 
Az AR is ugyanezt a jelentést írja – gora obrasla šumom. Gora, brdo. 
 
Ledinka  -  a Mohácson található sokácok által lakott utcák közötti tér, mostani 
elnevezése Kóló – tér régen neve Ledinka. Minden évben a busók fontos 
gyülekezőhelye. Busójáráskor most is innen indul a híres felvonulása a színes 
jelmezeseknek. 
 
Az Anić hovát értelmező szerint műveletlen földterületet jelent. 
Sokác anyanyelvűek szerint ez nyílt füves terület volt, melyen libákat legeltettek, de 
a busók igenis mindig itt gyülekeztek. 
 
Dolina –magyarul tehát mező, rét hegyekkel körülvéve, körülölelve. A szó töve a dol 
– mely alul, alant, lent jelentésű és a végén az -.ina képzővel végződik esetleg a 
birtokos melléknév nőnemű végződése is lehet. A szó ószláv eredetű állítja a Bmfn 
szerzője. 
 
Černa  - A Bmfn-ben Csarna hegyként szerepel. 
   Az AR-ben rövid hipotézis áll, mely szerint a fekete föld jelzős szerkezetből jött 
létre. – može biti ’ crna ’ zemlja azaz fekete föld. 
 
Kurin Vrtlog   -  a magyar fordítás szerint  a  vrtlog szó’ vrtjeti ’ forogni igéből van. 
A kéttagú kifejezés első része a Kurin bizonyára az –in képzővel a birtoklást fejezi 
ki. Magának a vrtlog szónak a jelentése örvény, forgatag vízben vagy levegőben. 
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Vö. Kura (<török/arab) ’ždrebnje, ždrijeb’. (AR) 
Az AR-ben több magyarázattal is találkoztam: 
1. vrtlog, m. mjesto, gdje se voda ili zrak vrte većom brzinom. Od osnove koja je u 

vrtjeti. U pravom i prenesenom značenu. U rječniku Vukovu s naznač. Akc. /der 
Wasserwirbel, vortex, cf. Kolovrat, vrtaca/, u Sulekovu zn. Naz. /vrtlog, vir, 
kolovrat, vrtaca, Strudel, Wirbel/ u Popovicevu srp.-nem. /Wasserwirbel, Strudel/ 
i u Ivekovicu /od osnove postale nastavkom la od osnove, koja je u vrtjeti, ispor. 
Osn. 366, s primjerom od Vuka, koji vidi i ovdje na svom mjestu/. Svoj, gdje se 
voda, koja stoji, udara s brzinom, te se vrtlog pravi. Vuk rječ. S. v. svoj. Sikce 
voda, a cun reze, bezi vrtlog, stene beze. Radičević /188O/ 11. Ad me svega 
obade jaz ludskoga vrtloga. /Preneseno/ Pavlinovic razl. Sp. 4O6. 

2. Vrtlog, m. topogr. Ime zemlištu. U vračarskom srezu u Srbiji. Glasnik 19, 134. 
Livadi u beogradskom okrugu. Srp. Nov. /1874/ 31. Brdašce u Kamenoci, selu u 
Kolubari u Srbiji. Etnogr. Zborn. 8,696. Niva u Vrtlogu. /Požarevački okrug u 
Srbiji/. Srp. Nov. 187O. 11. Izvor u Kralevu Dolu. /Požarevačka Morava/ Etnogr. 
Zborn. 43,105. Livada u Vrlogu. /Šabački okrug u Srbiji./ Srp. Nov. /1871/ 586. 
Niva u Vrtlogu. /Smederevski okrug u Srbiji/ Srp.  

3. Nov./1867/ 369.. 
4. Dunaszekcső falu határában található, nem a töltés mentén ,attól távolabb Alsó 

Kanda felé. 
 
Az -ik végűek, ez a képző úgyszintén a hely képzését fejez ki mint a sokác 
tájnyevben úgy a hovát irodalmi nyelvben is (maslinik – olajfaerdő, hrastik – 
tölgyfaerdő) 
 
Čerik  -   magyar megfelelője a cser, avagy cserfa. Elképzelhető, hogy ezen a részen 
cserfák voltak és éppen innen ered az elnevezése.  
Az AR a következőket írja: cerika, m. silva cerrea, cerova suma. U naše vrijeme, 
izmeñu rječnika samo u Vukovu. Isporedi cerak, cerjak. – 
a. u pravom smislu, Zabran cerik. Sr. Nov. 1873. 843. Niva u ceriku. 1865. 316. 
b. Dva sela u Bosni, oba u okrugu zvorničkom. Statist. 81. 86. 
c. Mohácshoz közel a Szabó tanya után, ingoványos terület, nem értékes föld, 

értéktelen. 
 
Jasenik - nevét a kőrisfáról –’jasen’ kapta, kőrisfaerdő -  írja a Bmfn kötete. Az Ar-
ben is ugyanez található – jasenika, m. suma od jasena. 
a. s ovijem značenem . – U Vukovu rječniku,’ der eschenwald’ fraxinetum ’. 
b. ime mjestima. A.dva sela u Hercegovini u okrugu mostarskom. Statist. Bosn. 

23O.234.- 
c.                        b.  selo u Hevatskoj u županiji bjelovarskoj – krizevackoj. 

Razdijel. 1O8. 
d. Vidi jasenak, b. Jasenik /Vujicic/, Jasenak, dictamnus, /Vujicic, Bjelostjenac/, 

Dictamnus albus L. B. Sulek, im. 125. 
e. Provalija nevű földrész mellett fekszik a Mohácsi szigetben, Dunaszekcsőhöz 

közel. 1956-ban itt tört be a nagy árvíz és víz alá került az egész Mohácsi sziget.  
f.  
 
Prosik  - Bmfn-ben ez átvájás, átvájó néven szerepel. Talán a prosjeći átvágni igéből 
alakulhatott ki. 
Prosika  - f. neka trava, kojoj je uceno lat. Ime Nardus stricta, samo u Popovicevu 
rječniku / Borstengras /. 
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 Ezek szerint egy fűféléről kapta a nevét. Említést tesz még a szótár arról is, hogy 
esetleg a postane igéből is képződhetett, mely jelentése lesz, válik valamivé.  
 
Josip Silić – Ivo Pranjković Gramatika hrvatskoga jezika című könyvében sufiksi 
kod imenica koje znače mjesto, tehát azok a képzők között melyek helyet jelentenek 
az – ak képző nem található, azonban a tulajdonságot alkotó képzőknél szerepel az – 
ak képző. Feltételezhető, hogy ilyen esetben a földdarab tulajdonsága alapján kapta a 
nevét. 
 
Az – ak vűek csoportja megtalálható egyaránt mindkét nyelv esetében (ribnjak – 
halastó, krtičnjak – vakondtúrás) 
 
Lužnjak  -  a Bmfn-ben ezt olvastam, Luzenyak, hasonló nevű lánycsóki ’kocsányos 
tölgy’ nevéről kapta ezt a nevet. 
Figyelemre méltó az AR elemzése is ugyanez, m. postaje od 2. Lug./ m. vidi luznik. 
Postaje od 1. Lug. – U nase vrijeme, a izmedu rječnika u Vukovu /vidi kod luznaka/. 
Ja odah u luzinu, te iscupah luznaka. …/vidi kod 1. Luzina/. Nar. Zag. Nov. 44. Za 
pravo nañose postaviti meñu ot kamena na racvasti lužnak, od lužnaka iznad 
Grčićeve nive. Glasnik. II. 1. 195. /18O8/. Lužnak, Lužnik, gorun, Quercus 
pedunculata Ehrh’. J. Pančić. Glasn. 3O, 253. 
I kao mjesno ime u Srbiji. 
A, u okrugu kragujevačkome. Niva u bari kod Lužnaka. Sr. Nov. 1872. 112. 
c. u okrugu smederevskome. Niva u Lužnaku. Sr. Nov. 1874. 13. 
d.    
Újra az állapítható meg, hogy az elnevezést egyfajta fákkal való beültetetés alapján 
kapta ez a terület is. 
 
Rogožnjak - nem találtam a Bmfn-ben semmit erről a tulajdonnévről. Véleményem 
alapján talán a ’ rog’ magyar jelentése szarv szóból kaphatta nevét, a földterület 
szarv alakú lehetett. 
Az AR másként vélekedik, ott hegy és szántóföld neve is. 
Rogožnik  - m. ime brda kraj Hrabina u susačkom kotaru u Hrvatskoj. Spomine se 
mons.  
Rogosnik u ispravi od 1657. Arhiv 2, 314. 
Rogoznaca  -  f. topogr. Naziv u Bosni. Niva u Biceru visočkog kotara u sarajevskom 
okružju. Etnagr. Zborn. 43. 512. 
Azonban vö. AR rogožnica = rogoznica, illetve rogož ’nádas’. 
 
Cavcinak  -  erről a földrajzi névről  egyáltalán sehol semmiféle elemzésre nem 
leltem. Az Ar-ben a következő áll: 
Cavcin, Cavcina livada / u Srbiji u okrugu valovskom /. Sr. Nov. 1866. 133. 
Lehet, hogy a szótárban leírtak a föld tulajdonosáról, annak birtokosáról szólnak, 
mivel hogy az –in és –ina a birtokos melléknév képzői a horvát nyelvben, de az –ak 
képzővel is kifejezhetünk tulajdonviszonyt. Vö. AR: Čava ’ime žensko’. 
 
Žabnjak   -  a nagyszótárban nem található, viszont a Bmfn-ben Békás- tó, 
ingoványként szerepel. Mindenképpen a ’žaba’ –béka szó az alapja, talán sok béka 
lakott benne és ezért kapta ezt a nevet. 
A mohácsi sokácok Kerekeda néven ismerik és használják, mely jelenleg is mocsaras 
terület. 
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Vrbak   -  Provalija mellett a töltés és  Duna között fekvő árterület neve. Eredete a’ 
vrba’ –fűzfaszóból van és a Baranya megye földrajzi neveinél ’ Füzes ’ –ként 
szerepel. 
835. Ezen szám alatt  Baranya megye földrajzi neveinél található még a Šokački 
Vrbak külön is jelölve. 
 
Az eddig felsoroltakon kívül még elég sok szláv eredetű földrajzi névvel találkoztam 
dolgozatom írása során, így most ezeket kívánom külön-külön elemezni, 
boncolgatni. 
  
Lajmir  -Lajmer  - a Bmfn-ben azt olvashatjuk, hogy ez egy a török időkben 
elpusztult falu neve, mely ma Nagynyárádhoz tartozik. Az első elnevezés szláv 
eredetű, míg a második német, germán eredetről árulkodik. Nagynyárád nem messze 
található Mohácstól és jelenleg is zömében németek lakta település. A Lajmir szláv 
eredetét csak úgy lehet megmagyarázni, hogy összetett szó lévén a második része a ’ 
mir’, mely békét, nyugalmat jelent. 
Azonban Kiss Lajos (Földrajzi nevek etimológiai szótára) szerint német eredetű. 
Lajmir néven közismert a sokácok közt, sík terület. 
 
Lajmeri -patak    -Borza Voda  - Brza Rečica  -  valószínűsíthető, hogy a fent 
említett falu melletti patak, de a második elnevezés már nagyon figyelemre méltó. 
Tudniillik ma is csörgedez a Borza -patak Magyarország és Horvátország határán az 
Udvar és Duboševica határátkelőhelyeken. A Voda – ’víz’ jelentését már leírtam az 
előzőekben. A harmadik földrajzi név az igazán szláv eredetet igazolja,’ brza’ gyors, 
sebes és a ’rečica’ a rijeka szó kicsinyítő képzős alakja, vagyis gyors folyócska. 
 
Provalija  - talán a ’provaliti’ –áttörni, átjutni valamin keresztülhatolni igéből 
származik. A Bmfn-ben is az olvasható, hogy ’betört a víz, szakadás’. Ugyanezt 
igazolja az AR is a következőképpen: od glagola provaliti, provaljivati – relf. Prema 
provaliti pod. C. b. Da se zemla stresa, gore provaluju /riječca se, koje je uz prvi 
glagol, proteže se i na drugi/. Mrnavić osm. 29. Talán még hozzáfűzném azt is, hogy 
a –lija képző gyakran helyet fejez ki a többnyire török eredetű szavaknál, például: 
avlija = udvar. 
A Provalija földterület a Mohácsi szigeten van, pontosan a töltés mellett, 
Dunaszekcső falutól visszafelé, mohács irányában.  
 
Malad  - ennek a földrajzi névnek a magyarázata kissé szokatlan. A Bmfn-ben a 
következők állnak: goj, konda, maláttya. A Magyar értelmező szótárban sem a goj, 
sem a maláttya jelentését nem találtam meg. A konda egyértelműen disznócsordát 
jelent, ezért elképzelhető, hogy disznók legeltetésére szolgáló terület lehetett ez. 
Horvát jelentése sem ismert, esetleg a ’mlad’ – ’fiatal’ melléknév hímnemű alakjából 
jött létre.  
Vö. AR: mlad gyűjtőnév ’mlade životinje, osobito domaće, janjci, jarići, telići’. A 
malad első a-ja arra utal, hogy magyarosodott. 
Felsőkanda egyik ismert része a Malad. A töltés mellett húzódik egy tanyasor 
található jelenleg is a területén. 
 
Rasztok  -  a Bmfn-ben zátony illetve tó szerepel.  
Vö. Skok etimológiai szótárával, ahol a teći igével hozzák kapcsolatba. 
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m. mjesto, gdje se kakva voda dijeli na rukavce, delta. U Selikovu rječniku zn. Naz. 
/das Delta, Stromspaltung, Stromscheidung, diramazione di fiume/.U ukraj. i u slov. 
Raztok u istom su znacenu. 
Rastok  - m. topografsko ime. 
a. ime jezeru u kraskom  polju kraj Vrgovca u Dalmacji. Rastok, sad malo jezero 

zapadno od Makarske nedaleko od Vrgovca. Voda toga jezera u svezi je s vodom 
rijeke Trebizata u Lubuskoj nahiji, jer kad u Trebizatuvoda u proljeće naglo 
opadne, u jezeru Rastoku vode nestane, a zemla se posle zasejava. Zato se 
sigurno i zove Rastok. Novakovic srp. Obl. 52. 

b. Na sjeverozapadnopj ivici centralnog rta, koji rastavla Beris od Rastoka. Pored 
sela teče Parilo, krak od Mladi /potoka/, koji se odvaja i ulijeva u Rastok. /Govori 
se o zemlištu izmeñu Vrgovca i Lubuskoga./ 

c. Etnogr. Zborn. 12, 318 i 417/. Ovamo pristaju i ovi stihovi, po primorju 
/makarsko-vrgoračkom/ vojsku pokupiše. Sve otide malo i veliko…ali ne kti 
Bastručević Andre, već pobiže uz primorske stine… on otide k paši čergijiću, 
koji s vojskom u Rastoku biše. Kačić razg. 3O6 a. 

d. Ime zemlištu. U okrugu ćuprijskom u Srbiji. Livada u Rastoku. Srp. Nov. /1868/ 
425. – Oranica u gospickom kotaru u Hrvatskoj. Zborn. Za nar. Ziv. 22,224. 

e. Még az is lehetséges, hogy  ’rasti’ – nőni, növekedni igéből alakult, hiszen a víz 
amikor árad akkor nő, magasabb vízszintre emelkedik. 

f. Feltételezésem szerint a ’ hrast’ ’tölgy’ jelentéséből kapta nnevét, mert most is 
sok tölgyfa látható e területen. 

 
Rasztoka  - A Bmfn-ben szétágazás, deltaág, 2 víz összefolyása. Valójában az 
előbbinél leírtak folytatása, annak része is lehet. 
Hasonlóan írja ezt az AR is. 
Rasztoka  - rastoka, f. mjesto, gdje se kakva rijeka ili voda rastavla na rukave i 
rukavce, isto st 2 rastok. Izmeñu  rječnika samo u Ivekovicu s naznac. akc. /gdje se 
voda cijepa, s naznakom, da se riječ nalazi u Miličevića, vidi prvi primjer/. 
Potoci su narasli, prešli preko obala i razlili se u mnoge rastoke. Miličević zim. Vec. 
26O. 
Rukavi kod rijeke zovu se rastoka. /Visoko u Bosni./ Zbor. Za nar. Ziv. 8,81. U vodu 
Savu utiče Mrsuna, ona prima se u Fuk, Veliku Rastoku, Malu Rastoku. /Varos kod 
Slav. Broda./ 
Zborn. Za nar.ziv. 24.33. U ukraj. ……………u istom je značenu. 
RASTOKA, Rastoka / s takvim se akc. Govori/ 
e. topografsko ime. 
f. Ime zemlištu – livadi u okolini Karlovca u Hrvatskoj.Zabiležio Trtenak, 
g. Ime mjetu   
h. Ime župi – župa na donoj Neretvi 
i. A Mohácsi Földhivatalban található térképek szerint és a mohácsi idős sokácok 

elmondása alapján ez egy tó, illetve mocsaras terület a már említett Janoševica 
közelében a Mohácsi szigetben. Körülötte szántó is van, mely földművelésre 
alkalmas. 

j.  
Rasztics   -  a Bmfn írója szerint ez földrész tulajdonosának nevét kapta, aki egy 
bosnyák származású lakos volt. 
Az Ar így taglalja ezt: 
Rastić  -  rastić, m. isto što hrastić, u većem se dijelu štokavskoga područja ne govori 
u toj riječi glas h. Vidi u ovom riječniku kod hrastić. K potvrdama, koje su tamo 
navedene, dodaju se o ove, Dva rastića koju / t. j. stenu/ kite. Radičević / 188O/ 3O5. 
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Stoj i čekaj, kad eto pomala se nev car, debo ka ’ rastić. /Bukovica u sjevernoj 
Dalmaciji/.Zborn.za nar. Ziv. 7,284. Govori se u srednoj Slavoniji /s akc. Rastić/. 
Pavičić. 
   
Ostrovača  -  Ostrvce  -  jelen esetben két földrajzi névvel  állunk szemben. 
Mindkettő a szerb ’ostrovo’- ’sziget’- szóból keletkezett. Azonban az első név 
Ostrovaca a végén az –aca képzővel valami nagy szigetre utal, a méreteit illetően. 
Amíg a második kifejezés az Qtrvce a –ce végződéssel éppen az ellenkezője az 
előbbinek mert ez kicsinyítő képző. Tehát az első augmentativ,de a második 
deminutiv. 
A Bmfn-ben az utóbbira fordították, vagyis ’szigetecske’. 
Az AR-ben az Ostrovača egyáltalán nem szerepel, de az Ostvceről ezeket 
olvashatjuk: n. dem. Od ostrvo. Izmeñu rječnika samo u Vukovu, u kojemu je s. v. 
Mrdula i primjer,malo ostrvce od kamena kod Spleta.  
 
Jelužda – jelenleg is meglévő kis település néhány tanyával a Mohácsi-szigeten, 
magyar elnevezése Élesd. Az 1950-es években sokan lakják, még osztatlan iskolai 
oktatás is folyt egy tanya épületében. Ismert a tanító is aki ott dolgozott, később a 
tanulókat az Újmohácsi Völgyesi Jenő Általános Iskolába vitték át és az 1956-os 
árvíz után nagy mértékben lecsökkent lakóinak száma. 
Nagyon érdekes a Bmfn-ben található elemzés ennek az eredetéről. Többféle 
feltevést is olvashatunk. Az első szerint hajdan itt sok őz volt és a horvát ’jelen’ -
magyarul őz szóból- kapta a nevét. A második elképzelés szerint a ’jela’ –fenyő szó 
szolgált alapul, hiszen a fenyő szigete volt ezen a vidéken. Megjegyzem a mohácsi 
sokác tájszólásban a ’ jela ’ nem fenyőt, hanem akácfát jelent, tehát az is lehet, hogy 
itt akácfák voltak és így alakulhatott ki ez a név. 
Az AR-ben csak ez található:  Jeluša, - f. ime zensko, augm. Jela. –Od XVI vijeka. 
Jeluse Grajmanicke celo selo jedno. Mon. Croat. 3O8. /1598/. Jelusa. S. Novakovic, 
pom. 117. 
Vö. AR: jelište. 
 
 
 
Gornja Kerekeda –  az AR-ben semmit sem találtam avagy annyit csak, hogy 
Kerek, m. mjesno ime. – Prije našega vremena Kerek. S. Novaković, pom..134. 
A Bmfn-ben az elnevezés második része a Kerekeda szó a békák brekegését utánzó 
hagokból jött létre, mivel hogy ezen a területen sok volt a béka. 
’Žabe krekeću’ – ’a békák brekegnek’ a mohácsi sokácok is tréfásan úgy vélik, hogy 
az elnevezés csak innen eredhet. Régen nagy vizes árok volt a területén, melyben 
valóben sok béka éldegélt és azok hangos brekegése messzire elhallatszott. Körülötte 
jó mínőségű termőföld, szántó található.  
Gloginja – f. Crataegus )fructus), plod na glogu.-Akc. Mijena u gen. Pl. glogina.- 
Može biti i praslavenska riječ, isporedi ces. Hlohyne.- U nasem se jeziku javlja od 
vileka, a izmeñu rječnika u Mikajinu )glogine baccae oxyacantae), u Stulicevu)u.a.), 
u Vukovu )die frucht des weissdorns fructus crataegi), 
a, s pravijem značanem kazanijem sprijeda. Loza ne može trnina ni glogina dati nego 
grozdje. M. Divković, ylam. 6a, Pod mlati glogine. )z.Ö Poslov. Danic. 97. Galnu 
svatu divjakine u slast idu, i glogine. V. Dosen.37b.-i kolektivno. On se nece 
gloginom, a devojka trninom. Nar. Pjes. Vuk. 1,355.- 
A Bmfn gyűjtője szerint ez az elnevezés a galagonya, galagonyáról jött létre. 
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Jež – kanal –m. Herinaceus europaenus L., poznata životinja na kojoj srtše bodlike, 
prenosi se značene i na drugo što na čemu su bodlilke. 
Nem tudtam egyértelműen megtalálni a pontos nevet, mert úgy is olvasható is hogy 
Ječ. Nagyon szakatd, tépedt a térkép és éppen ott hajlik, ahol a név található. A 
mohácsi öreg sokácok szerint az utóbbi elnevezés a használt, tehát a Ječ. Rastoka 
voda közelében terül el, a víz elvezetésére szolgált. 
 
Ezek alapján az AR egyértelműen a sünről, mint állatról eredezteti ennek az 
elnevezését, azonban a Bmfn-ben egészen mással találkozhatunk. Ott az olvasható, 
hogy a ječi – jajgat igéből alakulhatott ki, mivel egy sokac asszony a gyerekét 
bedobta a vízbe és élénk, harsogó folyása, nyöszörgése szolgált alapul e hely 
nevének. 
 
Komarašica Bara – A Bmfn írója egyszerűen a komarac- szúnyog alapján állapítja 
meg ezt a földrajzi nevet; a bara szó pedig tócsát, pocsolyát jelent. Az AR-ben 
írottaknál csak a Bara szó elemzésével találkoztam.  
g. palus pratum.- Dolazi od XIV vijeka, izmedu rječnika u Mikolinu ) lokva,blato 

palus, lacuna, stagnum 1ob) u Belinu )palus 537b), u Stulicevu )lacuna), u 
Vukovu )lacus, lacuna, pratum), i u Daničeviću.- Postanem od kor. Bhar. Dizati, 
tiskati, vrtjeti se, tuesti, od koga je i blato. 

h. Ime selima  
i. A. u Crnoj Gori jedno u Grahovu a drugo u Uskocima. N. Ducic, glasn. 4o, 18.22 
 
Kod Marice – a Bmfn szerint a valamikori Marica kocsma, melynek tulajdonosnője 
László Marica volt. Gyermekkori emlékeimben pontosan tudom helyét, közel a 
Dunához, a töltés mentén épült. Később ugyanezt a kocsmát valamiért Albániának 
hívták. Nyelvi elemzés szerint a kod elöljárószó nál, nél-t jelent és ilyen 
kocsmanevekkel ma is gyakran találkozhatunk szláv nyelvterületeken. 
 
Kubik – fama kod Marice – a Bmfn írója szerint innen kubikolták a földet. 
Valójában ez egy összetett és több tagból álló elnevezés. A földrajzi név első tagja a 
Kubik ma is ismert. A sokácok elmondása alapján egy kanális, csatorna és árterület a 
tóltés mellett nyugati irányban húzódik a Duna mentén.  A második kötőjellel irt rész 
fama jelentését nem sikerült megtudnom. Azonban biztos, hogy az előbb leírt Marica 
kocsma közelében található helyről van jelen esetben szó. Feltételezésként merem 
csak leírni, hogy a fama esetleg elírás és helyette a jama- gödör szónak kellene itt 
állnia. 
 
Farkasgyilis vagy Farkasgyuris – mindkét elnevezéssel egyaránt találkoztam, sőt 
még a Farkasevce névvel is. Bizonyos lehet, hogy magyar eredetű helynév. 
Meseszerű a Bmfn-ben leírt eredet, mely szerint árvizek idején ide menekültek a 
farkasok. Valószínűsíthető, hogy a magyar, farkasok gyűlése – ’ farkasgyűlés ’ szó 
az alapja ennek a nagyon érdekes földrajzi megnevezésnek. Az idősebb itt lakó 
sokácok kicsit másképp nevezik – ’Farkañuriš’ – és árterület már említett Kaplar 
kocsmától délre terül el. 
 
Gornja Kanda – Magyar jelentése Felső -Kanda. Jelenleg is pontosan így 
használják. 
A Gornja pontos fordítása a felső, de a Kanda második részről ezt olvashatjuk a nagy 
horvát és szerb szótárban – Kanda - ) kan da), mj. Kano da, vidi kano, kaono. Od 
XVIII vijeka. Jedno cini, kan da zmiri. V. Dosen 3a. Sve vise sebe mece, kan da orla 
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visokoga ima otca rodenoga 18b. Ez a magyarázat a kan da jelentés úgy mintha, 
avagy mint ahogy jelentést takar. 
Vö.AR: Kanda ’ime žensko’.  
A Mohácsi szigeten észeki irányban található a Duna folyó irányában míg a Donja 
Kanda déli fekvésű. Mind a Gornja úgy a Donja Kanda is tanyákkal elég sűrűn lakott 
volt. Külön saját iskolája, boltja és az oktatásra szolgáló épületben katolikus imahely 
is volt. Tudomásom szerint már sok tanya sajnos üres, iskolai oktatás sok éve nincsen 
itt, de havonta egy alkalommal misét szolgálnak az ott lakóknak a mohácsi belvárosi 
katolikus plébánia papjai. A lakosság többsége még most is sokác, még lehet látni 
eredeti sokác népviseletben járó idősebb korú embereket, akik nagyon zárt 
közösségben őrzik, ápolják hagyományaikat és nyelvüket is.   
 
Donja Kanda – a fent leírt folytatása, pontosan Alsó- Kanda. Ezek alapján 
megtudhattuk, hogy ez a rész alsó és felső darabokra tagolódik. E tanulmány írója 
születésének és gyermekkorának színtere, melyhez most is vonzódik és csak a 
szépre, jóra emlékszik a sok nehézség ellenére amit ott átélt. 
 
Fašina, Veliki Vrtlog – A Bmfn alapján szláv eredetű név, gallyköteg, gurgyó vagy 
sokác eredetű burgyóként szerepel. 
A fa feldolgozás helye, ponosan egy fafeldolgozó volt ott az erdő mellett, Janoševica 
közelében illetve attól keletre. 
 
Az AR csak a Fásine, első megnevezést elemzi, mely szerint f. svezan sirova grana, 
nem. Faschine, tal. Fascina. – isporedi vasina – Od XVIII vujeka izmeñu rječnika u 
Vukovu ) kod vašina, grane sirovo, faschinen, fascis virgultorum stoji cf. Fasina, ali 
ove rijeci nema napose). Moskovi našeci fašine bacali su u čamce. A. Tomiković, 
ziv. 2o8. 
 
Karapandža – Karapancsai - főcsatorna írja a Bmfn szerzője. Egyeleműen török 
eredetű földrajzi név. A Pandzić családnév török eredetű pandža főnévből származik, 
a kara ’fekete’ szintén török eredetű, és számos családnév első elemeként szerepel, 
pl. Karaman, Karamarković, Karapešić. 
Déli irányban a horvát országhatár közelében található kíváló termőföld. Régen itt 
papi tulajdonú földek voltak. Most már a Duna – Dráva Nemzeti Park része. 
 
Prud - porond -a Magyar értelmező szótárban leírtak alapján kettő jelentéssel bír, az 
egyik a küzdelmek, vetélkedések színhelye, a másikat szláv eredetűnek írja és 
jelentése apró kavics, homok. Elfogadható a második jelentés, mert a Duna -partján 
terül el és homokos, kavicsos felszíne van. 
A mohácsi sokácok elmondása alapján nevét a ’prućica ’ – ’sárfűz’ szóból kapta, 
mert ezen a területen sok ilyen bokor nőtt, mely kosárfonásra nagyon alkalmas és 
sokan használták is erre a célra. Jellemző rá, hogy árterület gödrökkel és kiemelkedő 
földrészekkel egyaránt. 
 
Az AR-ben ez áll: m. topogr. Ime, tehát egyértelmű földrajzi név. 
a. selo u Bosni u okružju donotuzlanskom. Popis zit. Bos. I herc. 328. 
b.  Seoce u Dalmaciji u kotaru metkovićkom. Masek 77. – b niva u prudu )ime 

zemlišta) u Srbiji u okrugu pozarevačkom. Srp. Nov. )1864) 23O.- niva u Prudu u 
okrigu rudničkom. Srp. Nov. )1873 691 i ) 1875) 18O. –niva u Malom prudu u 
okrugu jagodinskom. Srp. Nov. )1871) 718. – Neko mjesto blizu Dubrovnika. U 
Daničeviću rječniku s primjerom od 1399. G.  
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Összefoglalás – Résumé 

 
 

A mohácsi sokác tájnyelvről írt munkámnak legfőbb célja, hogy bemutassa e 

tájszólás nyelvtani eltéréseit a horvát irodalmi nyelvhez képest, valamint megfelelő 

helyzetképet nyújtson a mindennapi kommunikációban leggyakrabban használt 

sokác kifejezésekből és szavakból. Azon kívül lehetőséget biztosít e tájnyelvvel való 

tudományos kutatások sorának a továbbiakban, hiszen ez egy kimeríthetetlen forrás, 

melyet felhasználhatnak szlavisztikával foglalkozni kívánó szakemberek vagy 

nyelvészek egyaránt.  

Mindezek mellett a szótár megírásával egyszerűen megőrizni, konzerválni 

óhajtom a mohácsi sokác tájnyelv még élő elemeit, szavait, kifejezéseit, szólásait és 

közmondásait.  

Nem utolsó sorban a mohácsi sokác tájnyelv szótárának megírásával 

tiszteletemet és hálámat kívántam kifejezni sokác származású nagyszüleimnek, 

édesanyámnak és minden mohácsi sokác lakosnak, akik itt éltek, vagy kis számban 

még élnek és beszélték, illetve beszélik ezt a nyelvet, mely egyedi, kivételesen szép 

hangzású szláv nyelv és nagyon veszélyezteti a kihalás, avagy a feledésbe merülés.  

Munkámat ajánlom így a szláv nyelvek iránt érdeklődők széles körének, 

valamint dialektológusok kutatásainak is. 
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Sažetak 

 

 

 

Cilj riječnika o mohačkom šokačkom govoru je da pokaže razlike izmeñu 

standarnoga hrvatskoga jezika i mohačkoga šokačkoga govora te da nam daje 

adekvatnu sliku o današnjoj uporabi riječi i izraza u svakodnevnom 

sporazumijevanju Šokadije grada Mohača. 

Osim toga želim pružiti mogućnost znastvenicima i istraživačima budući da 

taj govor može služiti kao bezgranični izvor kako za slaviste tako i za ostale 

stručnjake. 

Pokraj svega toga ovim riječnikom jednostavno želim sačuvati, konzervirati 

riječi, izraze, izreke i poslovice to jest sve elemente u današnjici već jedva 

korištenoga mohačkoga šokačkoga govora. 

Na kraju, ali ne u zadnjem redu pisanjem ovoga riječnika dužnost mi je 

izraziti poštovanje i zahvalnost mojim davno preminulim roditeljima te svim 

mohačkim Šokcima koji su se u istinu služili tim za njih i za mene milozvučnim 

jezikom. 
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